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

JUL & 
advent

Kvällserbjudande 
20% 

på Voluspa & Yankee Candle

Kvällsöppet torsdag 27/4 18-20

NYHET!
Nu finns 

Saga Form
i butiken

Kvällserbjudande 
Drickmugg 10:-  Champagneglas 10:-

Kranburk 99:-

Kvarnkullen
Öppet alla dagar 8-22

Med reservation för ev. slutförsäljning och  
tryckfel. Priserna gäller endast vecka 17.

Räkor
Inkommer torsdag förmiddag

Prisbomb!

5:-/st

Svensk  
fläskytterfilé
Nybergs deli, Sverige, färsk, ca 1,0 kg.
Max 2 köp/hushåll/vecka17.

Vatten  
1,5 liter 
Premier, jfr-pris 3,33/lit + pant.

Grön sparris
Land se förp. klass 1, 250 g, jfr-pris 40,00/kg. 
Max 5 köp/hushåll/vecka17.

Tortillabröd
Banderos, orginal, 8-pack, jfr-pris 13,16/kg.

5995
 

/kg

Hamburgare
Garant, Sverige, färska, 4-pack, 452 g. jfr-pris 
55,31/kg. Max 2 köp/hushåll/vecka17.

Tvättmedel
Fixa, pulver, 850 g, jfr-pris 0,42/tvätt.
Max 5 köp/hushåll/vecka17.

25:-
för Bonuskunder

/st

10:-
för Bonuskunder

/st

5:-
för Bonuskunder

/st  
+ pant

10:-
för Bonuskunder

/st

Missa inte  
vårens största 

kampanj!  
Se sid 10-11

SHOPPINGKVÄLL
Torsdag 27 april öppet till 20

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

Borrskruv-
dragare 
RCD18-LL25T.U 
Ord. kampanj-
pris 1 799:- 

1 599:-Ett
perfekt
startkit!

Erbjudandet 
 gäller mellan 

 17-20

Efter 14 år och två månader har Melleruds kommunchef Ingmar Johansson beslutat sig för att säga upp sig. Han kommer att jobba med sitt ny-
startade konsultföretag. ”Det är roligt att gå in och få göra något annat”, säger Ingmar Johansson. Foto: Susanne Emanuelsson.

– Sidan 8 –

Utökar med 
fler farmaceuter

– Sidan 7 –

Inför årets 
seriepremiär 

Sex sidor fyllda med sport!

Tema: 

– Sidorna 13 till 19 –

Ingmar checkar ut
MELLERUDS NYHETER
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 Jord & skog 
onsdag 26 april 2017

Öppettider:
Mån - fre 7.00 - 16.00

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

Vi servar och reparerar alla inombranschen förekommande fabrikat.Vi har slangverkstad  och utför även
 AC-reparationer.
Välkommen in med din maskin. 
Anders Berg 
med personal!

Verkstad:

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

Skogsutrustad
690 000:-

+ moms

Kom och se vårens
kampanjtraktorer

Priserna gäller t.o.m. 30/4-2017

Vi har 
Mowikärror 

i lager

Peter van Schie, Gällenäs Grönsaker i Gestad, i full färd med att rensa och binda upp bland spetspaprikorna i det nya växthuset på 5 000 kvadratmeter som stod klart i mitten av januari i år.  Foto: Susanne Emanuelsson.
– Sidan 14 –

Det spirar i nya växthuset Jord 
och 

Skog
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ÅRSMÖTE
Erve-Ränns FVO

håller årsmöte i

Källhults Bygdegård

Onsdag 10/5 kl. 18

Välkomna!

Årsmöte
Näsölens FVO
Torsdag 4/5 kl. 19
på Skålleruds Gård

Fika.

Välkomna!   Styrelsen 

16.30 Dalsland Center öppnar
17.00 Tommy W Johansson inviger utställningen 
 Dalsländska ögonblick
18.00 Rostocks manskör och Skålleruds
 församlingskör sjunger in våren

Valborgsmässoafton söndag 30 april

Turistbyrån öppnar för säsongen 1/5 kl 10.00
Våra öppettider: 
1 maj-18 juni  10-16
19 jun - 31 aug  10-19
Sept: lör-sönd  10-16

Tel: 0530-18990
tourism@mellerud.se 

www.dalslandcenter.se

Hos oss kan ni handla
Bruks & Konstglas • Keramik & Smide  •  Ljus & Linne
Souvenirer & Presenter  •  Glass Godis & Vykort m.m.

Vi hyr ut kanoter och säljer campingkort.

Glasblåsning på Dalsland Center i Håverud

Öppet: 1 maj-31 augusti dagligen. I september lör-sön och efter överenskommelse.
Bokning och info: ring 0709-969 149 eller mejla till dalslandsglashytta@telia.com

Kanalvägen 4, 464 72 Håverud  •  www.dalslandsglashytta.se

Öppet: 15 april-31 augusti dagligen. I september lör-sön och efter överenskommelse.
Bokning och info: ring 0709-969 149 eller mejla till dalslandsglashytta@telia.com

Kanalvägen 4, 464 72 Håverud • www.dalslandsglashytta.se

ÅRSMÖTE
Onsdag 26/4 kl. 18.30
Idrottshusets kansli, 

Mellerud
Sedvanliga årsmötes-

förhandlingar.
Medlemmar och övriga film-

intresserade VÄLKOMNA!
Vi bjuder på fika. Styrelsen

Film-
Föreningen på

dal
– grundad 1993 –

Gestad Hembygdskör sjunger in 
våren på församlingshemmets trappa

Söndag 30 april kl. 18.00
Vårtalare Fredrik Johansson

Underhållning Fredrik och Ann-Britt Johansson 
      Servering – Lotteri

        Välkomna!

VÅRFEST
Torsdag 11 maj kl. 18 på Tingshuset
Underhållning med Anders Ljungqvist

Vi bjuder på smörgåstårta, kaffe och kaka
Välkomna!

Ring om du vill ha skjuts. Lokalen är stängd fram till 31/8 
men hör av dig om du behöver batterier.

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

kallar till 

VÅRMÖTE
Onsdag 3 maj 
klockan 19.00 

i Golfrestaurangen. 
Välkommen! 

Handlingar kommer att finnas 
tillgängliga på vår hemsida 

Årsmöte
Torsdag 18 maj kl 18:00

Brandstationen
Sedvanliga  

årsmöteshandlingar
Välkomna!       Styrelsen

VÄLKOMNA!
Tel.0530-36200

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

Adress: Kapellgatan 6
Postadress: Box 94, 46422 Mellerud

26 april – 3 maj 2017
3:e sönd i Påsktiden
” Den gode herden”

Reservation för ändringar se vår hemsida: 

www.svenskakyrkan.se/mellerud

BOLSTADS FÖRSAMLING
Sön 11.00 Sammanlyst till Dalskogs kyrka Högmässa, 
  Marit Järbel. Sång: Signe Nilsson.
Ons 3/5 14.30  Eftermiddagskaffe i Grinstads församlingshem.

HOLMS FÖRSAMLING
Ons 12.00  Andakt i Kyrkans Hus, därefter lunch, 
  anmälan senast tisdag kl.11.00 tel.0530-362 00.
Tor 08.00  Morgonmässa i Kyrkans Hus.
Tor 18.30  Aftonsång i Kyrkans Hus, Pär-Åke 
  Henriksson. En ensemble ur Järns sångkör
Sön 11.00  Sammanlyst till Dalskogs kyrka Högmässa, 
  Marit Järbel.
Sön 16.00  Rostocks manskör sjunger in våren på 
  kyrktrappan Kyrkans Hus, under ledning av 
  Anders Fredriksson.
Tis 11.30  Mässa på Fagerlid, Daniel Westin.
Tis 14.30  Mässa på Berg, Daniel Westin.
Ons 3/5 10.30  Förmiddagskaffe och Kakfrossa i Kyrkans Hus.

SKÅLLERUDS FÖRSAMLING
Ons 14.00-16.00 Öppet Kafé i Skålleruds församlingshem.
Tor 16.00  Andakt på Skållerudshemmet, Pär-Åke 
  Henriksson.
Sön 11.00  Sammanlyst till Dalskogs kyrka Högmässa, 
  Marit Järbel. Sång: Signe Nilsson.
Sön 17.00  Valborgssång på Skållerudshemmet med 
  Skålleruds församlingskör och Skålleruds 
  drängar.
Sön 19.30  Valborgsmässofirande på kyrkbacken. 
  Skålleruds församlingskör och Skålleruds 
  drängar sjunger in våren under ledning av 
  Elisabette Emanuelsson. Vårtal: Kerstin 
  Söderlund. Brasa. Fika. Andakt: Marit Järbel.

ÖRS FÖRSAMLING
Tor 15.00  Rostocks kyrkliga arbetskrets symöte på 
  Karolinen.
Sön 11.00  Högmässa i Dalskogs kyrka, Marit Järbel. 
  Sång: Signe Nilsson.
Ons 3/5 12.15  Andakt på Karolinen, Kerstin Öqvist.

Lör 13/5 14.00 Lutherresa buss från Kyrkans Hus till 
  Bäckefors bryggeri. Vi får ta del i 
  öltillverkningen och även höra om 
  Luther och hans hustrus ölbryggeri.
  Ölprovning och tilltugg. Dagen avslutas 
  med middag och bordsamtal om Luther. 
  Kostnad 500: -/pers. Anmälan till exp.
  0530-36200 senast 8/5. Välkomna!

Idrottshuset, Mellerud

VSH - JACK 4.000:- –  37 rop

- Välkommen - 
till en bra Bingo

Buss från Bengtsfors över
Åsensbruk 0706-22 06 00

Torsdag 27/4 kl 19.00

MELLERUDS IF

 

Mini Jack 4.800:- - 51 rop

BINGO
DRIVE IN

RÖVARE  25.000:-   -  60 rop
Månadsfinal

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

ÅRSMÖTE
Örsjöns FVO
söndag 7 maj  kl. 19
Krokfors Bygdegård

VÄLKOMNA! /Styrelsen

 6/5 Renske Spek & Thorwald Jørgensen 

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

marimba och theremin 

Välkommen att fira 

Valborg i Dalaborg  
30/4 kl. 20.00

Vårtal av Morgan E. Andersson
Bolstad kyrkokör • Fyrverkeri  

Servering
Arr: Bolstad Grinstad Byalag  i samarbete med

vid Furusand 30 april kl. 20.00
Valborgsmässofi rande

Vårtal av Tuula Nordgren, vårsång, 
andakt Thomas Segergren, brasa, 
fyrverkeri. Korv- och kaffeservering.
Välkomna!

VÄLKOMMEN
att fira arbetarrörelsens högtidsdag, 1:a maj!

Mellerud:  
Köpmantorget kl. 10.45
Högtidstal av Lars Nilsson, Socialdemokraterna, Mellerud.

Apell av Anders ”Tuten” Andersson, LO.
Musik och sång av Sara och Helena Olsson.

Åsensbruk: 
Håvåsen idrottsplats kl. 15.00 

Demonstrationståg mot Föreningshuset 
till toner av Vargöns Musikkår.

Högtidstal av kommunfullmäktiges 
2:e vice ordförande, Thomas Hagman.

Avslutning med kaffe och tårta!

Socialdemokraterna
FRAMTIDSPARTIET I MELLERUD

Socialdemokraterna i Melleruds kommun 
& LO-facken i Mellerud

1 MAJ 2017

www.mellerudsnyheter.se

www.mellerudsnyheter.se
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Lördag 29 april 
kl. 21.30-02.00

Fri entré före 22

PÖKERZ
En hyllningsshow 

till Ronny & Ragge

DJ Flex
0530-126 64 • GRUZZOLO.SE

Kvällens film

Kommande filmer

MELLERUDS IF

Vi finns på 

centrum-
salongen

Mellerud

King Arthur: Legend 
of the Sword

Guardians of the 
Galaxy Vol.2

Onsdag 26/4 kl.19.00 (3D)

Söndag 30/4 kl. 19.00 (2D)

Från 11 år. Biljettpris 80:-

2 tim. 18 min

Their Finest Hour

 

Dalsspiras kosläpp
Kronogården, Färgelanda
Lördag 13 maj kl. 11.00

Aktiviteter: 
• Kosläpp
• KoBingo
• Tipspromenad
• Ponnyridning

• Kalvar att klappa
• Getter att krama
• Träffa blogg-kossan Bella
• Försäljning av Dalsspira ostar m.m

Coop och ICA bjuder på kaffe och 
bulle! Korna bjuder på mjölken.

Provsmaka 
smoothie från 

Lillesjö

Gården är öppen 
kl. 14-17  

Kontakt 0730-267995 
www.ekologiskahallon.se

Korna släpps 
ca kl. 15

Kom och se när våra kor 
med kalvar springer ut på 

bete

Kosläpp måndag 1 maj på 
Evenstorps gård 

Grillning och ponnyridning och mycket annat festligt!
Parkering 20:-

Vi firar 2 NYA medarbetare!

Backegatan 13 A, Mellerud • Tel. 0530-100 59

Vid köp av vårt stora startpaket för personbil (15.050:-) 

erbjuder vi en gratis Samsung surfplatta värde 2.700 kr  
Gäller hela maj månad 2017

LANTLIGT ANNO 1785

Lantlig heminredning & Café

Vägbeskrivning: Väg 166 vid Gunnarsnäs kyrka, skyltat.

Tel. 070-322 59 62 • www.Anno1785.blogspot.com

Guidning av 
kungarum  
söndagar kl. 13 
Ring gärna före  
070-322 59 62

28/5 kl.12-16  
Morsdagskakbuffé 
Cafét kommer att servera 
 ost/skinksmörgåsar och  

Stugans annorlunda  
räkmacka, allt på  
hembakat bröd Försäljning av vårt eget 

ekologiska producerade 
 nötkött

Öppet: Vecka 17-24 helgöppet 11-16
 vecka 26-33 alla dagar 11-17  
 vecka 34-46 lördagsöppet 11-15

LOPPMARKNAD
0520-973 30    www.traffenbaberg.se

Lördag 6/5  
Kl. 1000-1400

0555-130 15, www.grums.nu

Aktuellt!
Berlin & Spreewald 
21/5, 5 dgr .............. fr. 4.990:-
Bornholm – solskensön 
24/5, 5 dgr ...................7.250:-
Vinresa till Alsace & Saale, 
10/6, 7 dgr ...................8.990:-
Schwarzwald & Mainau
1/8, 6 dgr .....................6.290:-
Ahrtal & Bourgogne
16/9, 7 dgr ...................9.950:-

Läs mer & boka på vår hemsida!

Kulturpriset
Sista dag att nominera till 
Melleruds kommuns kultur-
pris är 30 april. Mer informa-
tion finns på kommunens 
hemsida.

Dalsland Center öppnar
På Valborgsmässoafton öpp-
nar Dalsland Center för sä-
songen. Som traditionen 
bjuder sjunger Rostocks 
manskör och Skålleruds för-

samlingskör in våren i Ka-
landersalen. Dessutom blir 
det vernissage för somma-
rens utställning ”Dalsländ-
ska ögonblick”. I samband 

med öppnandet presenteras 
också programmet för som-
marens eftermiddagskonser-
ter.

Dags för vårens cykelfest
Från den maffiga starten av Brudfjällsracet 2016, start och mål sker vid Rådahallen. 

Söndag 28 maj väntas 
mängder av cyklister inta 
Mellerud med omnejd.
Förutom Brudfjällsracet, 
Brudfjällsrundan, Före-
tagskampen och nyheten 
Mellerud runt går även 
sista etappen av CKW:s 
tredagars i Mellerud.
Nedräkningen har startat in-
för vårens cykelfest. Det är 
dags att anmäla sig, efter den 
1 maj höjs nämligen anmäl-
ningsavgiften. Alla som 
ställer upp i motionsloppen, 
oavsett distans, har chans att 
vinna en cykel värd upp till 
10 000 kronor. Inte nog med 
det – den förening som har 
flest anmälda till motions-
loppen får 3 000 kronor.

– Det finns fyra olika 
bansträckningar för den gla-
da motionären, så det finns 
heller inga ursäkter längre 
för att inte cykla. Enda kravet 
är att det är hjälmtvång, säger 
Oluf Skoogh, arrangör och 
tävlingsledare i CK Wäners-
hof, Vänersborg.

Start och mål är som tidi-
gare år vid Rådahallen. Alla 
deltagare får mat efter mål-
gång och priser lottas ut i 
Brudfjällsracet, Brudfjälls-
rundan, Företagskampen och 
Mellerud runt.

Före lunchtid avgörs linje-
loppet, som är en del av 

CKW:s tredagars. Vid 15-ti-
den är det dags för Brud-
fjällsracet som kortats ner till 
71 kilometer, Brudfjällsrun-
dan som går över 48 kilome-
ter samt nyheten Mellerud 
runt. Här kan du välja att 
antingen cykla 13 kilometer 
(från Rådahallen förbi gol-
fen, Järns kyrka och tillbaka) 
eller 27 kilometer (från Rå-
dahallen, förbi golfen, Järns 
kyrka, Grinstad lanthandel 
och tillbaka via Hamranera-
kan).

Vid 13-kilometersrundan 
görs ingen tidtagning.

Inga backar
– Banorna är väl utmärkta. Vi 
har lagt till Mellerud runt för 
att få med fler motionärer. 
Brudfjällsrundan kan vara 
för tuff för en del och här 
finns inga backar, förklarar 
Oluf.

Företagskampen, där laget 
består av minst tre cyklister, 

går över 27-kilometersrun-
dan runt Mellerud.

– Då tror jag att fler vill 
hänga på, säger Oluf.

Han tror att arrangemang-
en kommer att locka bort 
emot 800 cyklister till Mel-
lerud, utspritt under hela 
söndagen.

CKW:s tredagars drar 
igång på fredagen med ett 
”Backrace” på Hunneberg 
följt av ett GP-lopp på lörda-
gen runt torget i Vänersborg. 
Tredje dagens deltävling 
handlar om linjeloppet som 
alltså körs i Mellerud. Elit-
cyklisterna kör fyra (!) gång-
er över Brudfjället, totalt 18 
mil.

– Om någon vill ställa upp 
som funktionär så får man 
gärna höra av sig till mig 
eller klubben. Föreningar 
som ställer upp får ersättning 
för sitt arbete, säger Oluf.
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se

Superloppis i Vänersborg

Under två dagar anordnar stor superloppis i Arena Vänersborg. Bilden 
är från ett annat arrangemang.

Lördag och söndag 29-30 
april anordnas en super-
loppis i Arena Vänersborg.
Det är fjärde året loppisen 
arrangeras i Vänersborgs 
Hockeyklubbs regi, med 

ordföranden Bosse Tallbo i 
spetsen.

– Jag startade loppisen 
2011 för Vänersborgs SK, 
men  nu har den gått tillbaka 
till VHC. Vi räknar med cirka 
400 uthyrda bord och mellan 
5 000 till 6 000 besökare 
under två dagar, säger Bosse.

Det är ett stort arrange-
mang. Arbetet börjar redan 
på torsdagen med att ställa 
upp borden. Vid 17-tiden på 
fredag börjar incheckningen 
där försäljarna kan börja 
ställa i ordning sina bord.

– Det kommer säljare från 
hela Fyrbodal, man reser 
mellan fem till tio mil för att 
sälja eller köpa, berättar Bos-
se.
 Susanne Emanuelsson 

susanne@mellerudsnyheter.se
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Veckans lunch
MATSEDEL

Skolan

      

Vecka 18 Måndag 1/5: Pannbiff med lök, brunsås, 
potatis, lingonsylt och amerikanska grönsaker. 
Dessert: Konserverade aprikoser. 
Tisdag 2/5: Skivad kassler med champin-
jonsås, potatis och bukettgrönsaker. 
Dessert: Blåbärssoppa.

Onsdag 3/5: Kycklinggryta med thaismak, 
potatis och broccoli.  
Dessert: Rabarberkräm.
Torsdag 4/5: Krämig fisksoppa.   
Dessert: Persikokaka med vaniljsås.
Fredag 5/5: Köttfärssås med makaroner 
och vitkålssallad. 
Dessert: Drottningkräm. 
Lördag 6/5: Fiskpudding, smörsås med dill, 
potatis och gröna ärtor.  
Dessert: Tropisk mousse med vispad grädde.
Söndag 7/5: Dillkött med potatis och 
skivade morötter.
Dessert: Glass med chokladsås.
Hemtjänstens alternativ v. 18
Mån: Ugnspannkaka med stekt fläsk och 
grönsaker. Tis-tors: Pannbiff med potatismos 
och grönsaker. Fre: Ugnspannkaka med stekt 
fläsk och grönsaker. Lör-sön: Pannbiff med 
potatismos och grönsaker.

Senior
Måndag 1:a maj.

Tisdag Skivad kassler* med  
champinjonsås, kokt potatis,  
bukettgrönsaker. 
Alt: Stekt quornfilé. 

Onsdag Kycklinggryta med 
thaismak, ris och broccoli. 
Alt: Grönsaksgryta med linser.

Torsdag Elevernas önskedag. 
Sprödbakad torsk med kokt  
potatis, gräddfilssås och gröna 
ärtor. 
Alt: Broccoligratäng med bönor.

Fredag Elevernas önskedag. 
Tacobuffé. 
Alt: Vegetarisk tacobuffé.

Varje dag serveras: 
 Sallads-/råkostbuffé med dressingar 

samt hårt och mjukt bröd.
* Ursprungsland Sverige.

**Miljömärkt.

Dagens 
Lunch
Månd-fred 
kl. 11-14

Pizza  
Á la carte

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

lör 12-23, sön 12-22

Ska ni ha fest? 
Vi har catering

Ring oss för
prisinformation

Tel. 0530-101 32
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!

Välkommen in!Öppettider
Vard. 10-19
Lörd. 10-17
Sönd. 11-17

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

69:-
Följ oss på

Räksmörgås

Ronny & Ragge-show

På lördag spelar Pökerz från Uddevalla på Gruzzolo. Foto: Privat.

Lördag 29 april kör Pökerz 
sin Ronny & Ragge-show 
på Cafe Gruzzolo i Melle-
rud.
Pökerz kommer från Udde-
valla och gör en renodlad 
hyllningsshow till Ronny & 
Ragge.  Sedan Ronny & Rag-
ges sommarturné 1993 har 
ingen axlat manteln och 
förvaltat dessa odödliga lå-
tar.

– Detta blir första gången 
vi spelar i Mellerud. Vi gör 
det vi älskar, det vill säga, 
framför dessa låtar som folk 
minns och gillar att sjunga 
med i. Att vi dessutom är 
ensamma om att göra just 
den här grejen med Ronny & 
Ragges hits är förstås extra 
kul, säger Ronnie Hultstrand,  
som har rollen som Ronny i 
showen.

Ronnie berättar vidare att 
sedan de kläckte idén har 

intresset varit rekordstort 
och det är redan nu många 
spelningar inbokade, Bland 
annat ska de åka tre vändor 
till Finland i år.

– Vi lägger fullt fokus på 

låtarna och publiken. Det ska 
vara fullt ställ från första till 
sista låten. Räkna med all-
sång, party och 90-tals nos-
talgi, avslutar Ronnie Hult-
strand.

Guardians of the Galaxy 
Vol. 2
Alla i Guardiansgänget är 
tillbaka: Chris Pratt som Pe-
ter Quill/Star Lord, Zoe 
Saldana som Gamora, Dave 
Bautista som Drax, Vin Die-
sel som rösten till Groot och 
Bradely Cooper som rösten 
till Rocket. Nu gäller det att 
nysta upp mysteriet med 
Peter Quills föräldrar, vilka 
var de? 

Visas på Centrumsalongen 
i Mellerud onsdag 26 april 
(3D) och söndag 30  april 
(2D).

Aktuellt
 på bio

KIF ställer in 
valborgsfirandet

Kroppefjälls IF meddelar att 
föreningen på grund av re-
sursbrist tar ett sabbatsår från 
Valborgsfirandet på Kroppe-

fjäll. Man tänker dock åter-
komma med nya friska 
krafter 2018.

Sticks and Ether bjuder på en ny musikupplevelse
Den 6 maj är det åter dags 
för Mat och Musik på Up-
perud 9:9. Det blir en kväll 
med överraskande instru-
ment och musik.
Thorwald Jørgensen och 
Renske Spek träffades i Ne-
derländerna där de båda 
spelade slagverk i olika sym-
foniorkestrar. Deras spelan-

 Musikern Renske Spek, som flyttat 
från Nederländerna till Mellerud....

...ochkollegan Thorwald Jørgen-
sen kommer till Upperud 9:9 den 
6 maj. Med theremin och marim-
ba i samspel kan man förvänta sig 
en klangvärld som blir en ny mu-
sikupplevelse.

de och karaktär passade så-
pass bra ihop att de bestämde 
sig för att starta en marim-
bakvartett med två andra 
slagverkare. De spelade på 

olika ställen och var också 
solister som kvartett med en 
symfoniorkester. 

På väg till filharmonikerna
2014 flyttade Renske till 
Mellerud och Thorwald har 
specialiserat sig i theremin.

 Sedan dess spelar han över 
hela världen och på väg till 
Stockholm för att spela med  
Kungliga Filharmonikerna 
hälsar han på i Mellerud och 
gör denna unika konsert på 
Upperud 9:9. 

Det blir kanske första 
gången man kan uppleva det 
mystiska instrumentet i 
Dalsland.

– Vi kommer att spela klas-
siska grejer som Bach och 
Rachmaninov, typisk ma-
rimbamusik och en del över-
raskningar. Vi vill visa de 
olika möjligheterna med in-
strumenten, säger Renske 
Spek.

Vad är då en theremin?
Theremin, eller etherphone, 
är ett tidigt elektroniskt mu-
sikinstrument som uppfanns 
1919 av Léon Theremin i 
anslutning till forskning 
kring detektorer. Dess speci-
ella sopranliknande ljudbild, 
med det lättframbringade 
vibratot, gjorde att den kom 

att användas i många tidiga 
skräckfilmer. Ett modernare 
exempel är signaturmelodin 
till serien Morden i Midso-
mer som spelas på detta in-
strument, en suggestiv vals 
komponerad av Jim Parker.

Många kända artister har 
använt thereminen i sin mu-
sik, bland andra Joe Bona-

massa, DragonForce, The 
Beach Boys, Led Zeppelin, 
Nine Inch Nails, Jean Michel 
Jarre, Jean Ven Robert Hal, 
Lydia Kavina, och Barbara 
Buchholz. Flera kompositö-
rer, bland andra Charles Ives 
har använt theremin som 
solo- eller orkesterinstru-
ment.

Ny musik
Fredag 19 maj blir det något 
så fint som ett uruppförande 
av ett orkesterverk här i Mel-
lerud. Det sker i Kulturbru-
ket på Dal.

Då kommer Dalslandsor-
kestern att framför ett verk 
skrivet av Liisa Paiste, sista-
årselev på Dahlstiernska 
gymnasiets estetprogram. 
Hon har som gymnasiearbe-
te skapat en orkestersvit ba-
serad på melodier från ett 
dataspel. Liisa har också 
skrivit texter till det hela. 
Dessa kommer under kon-
serten att läsas av Birgitta 
Olsson. Själv spelar Liisa 
cello i orkestern.
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För dessa 
smycken betalade 

vi 2099:-

Vi köper guld och silver!

Vi är på turné i

Mellerud, Wärdhuset på Dal
Tingshusgatan 1 

onsdag den 26/4 
kl. 10-17

Kom och låt oss värdera dina smycken gratis och förvandla de till 
pengar. 

Vi värderar även ostämplade föremål med flera års erfarenhet.

Pengarna betalas kontant eller med 
banköverföring .

Det lönar sig att låta oss göra värderingen snarast, eftersom vi 
arbetar i ert bostadsområde just nu och ni får tjänsten avgiftsfritt.

tel.0705177885te www.jalonom.com

Val baserade på rädsla får konsekvenser

Samhällsanalytikern Carlos Rojas föreläste på Kultubruket på Dal om flyktingars situation och om valen vi gör att antingen öppna för dem eller 
stänga dem ute. Är det medmänsklighet eller rädsla valen ska baseras på?

Torsdag förra veckan 
föreläste samhällsana-
lytikern Carlos Rojas på 
Kulturbruket på Dal om 
människor på flykt, om 
mottagandet och ute-
stängandet av dem.
Carlos Rojas är analyschef 
på analysföretaget Sweden 
Research och jobbar med 
frågor som rör flyktingars 
situation. Han sade att det 
finns två val, att stänga ute 
eller att ta emot flyktingar, 
båda valen har anhängare 
och båda har konsekvenser. 
De som vill stänga ute är i 
minoritet, 20-30 procent vill 
öppna, men de har mindre 
ljus på sig.

Varför kaos?
Varför är det diktaturer som 
ger flest flyktingar skydd? 
Varför skulle inte flyktingar-
na kunna köpa biljett och ta 
flyget till Europa istället för 
att betala en förmögenhet för 
en livsfarlig resa över Med-
elhavet? Carlos Rojas väckte 
många frågor redan i inled-
ningen av sitt föredrag.

2015 sökte 1,3 miljoner 
människor asyl i EU, varav 
160 000 i Sverige. Proportio-
nerna i Sverige är en flykting 
per 60 personer och år. Hur 
uppkom då känslan av kaos? 

Anledningen var kanske inte 
antalet, men planeringen. 

Vi trodde det skulle kom-
ma 100 000. Det kom  
160 000 och då ställde vi 
ordningsvakter utanför dör-
ren. Hur kunde det bli så? Är 
det rätt att stänga ute 
människor på flykt? 

Diktaturer flyktingars 
hem
Demokratiska länderna har 

utvecklat hinder för att hålla 
människor ute. Av de 50 mil-
jonerna flyktingar i världen 
befinner sig bara två miljoner 
i en demokrati. De flesta be-
finner sig i diktaturer. 

En diktatur värnar inte om 
mänskliga rättigheter och 
säkerhet och vill inte att 
människor utbildas. Det är 
farligt. Stater som inte har 
fria val blir flyktingars hem. 
Varför? 

Turkiet får pengar för hy-
sande av flyktingar av EU, 
Libanon från UNHCR. Kan-
ske både pengar och hoppet 
om ett visst anseende spelar 
in.

Varför till Sverige?
Sweden Research har inter-
vjuat 500 personer som kom-
mit till Sverige och frågat 
varför de kommit just hit. 
Tunga anledningar var att 
Sverige haft fred under lång 
tid, att det är en demokrati, 
att det är ett bra land för barn 

och att det är en välfärdsstat 
där det är möjligt för alla att 
gå i skola. 

Varje flykt föregås av att 
människor informerar sig 
om vad som gäller. Men Sve-
rige var inte det de informe-
rat sig om. Långa handlägg-
ningstider gör att flyktingars 
riskkalkyler för de i familjen 
som skulle skonas från den 
livsfarliga vägen och komma 
i efterhand på ett säkrare sätt, 
blir till pulver.

– Det som spelar roll i det 
läget är människorna, vän-

ligheten får hoppet att spira. 
Det har inte fungerat över-
allt. Bemötandet och byrå-
kratin avgör hur platsen man 
hamnat på upplevs, sade 
Carlos Rojas.

Opininionsstyrda val
Demokratiska länders mot-
tagande står inte i proportion 
till behovet och inget samar-
bete sker. De som öppnar sig, 
som Tyskland och Sverige 
gjorde 2015, står ensamma, 
konstaterade Rojas.

Hur kom till exempel Ka-
nada fram till siffran 25 000? 
Det är opinionsstyrt, handlar 
inte om andel efter ansvar. 
Opinionen beror på saker vi 
håller kära; säkerhet, väl-
stånd, rättvisa och värdering-
ar. Vi gör val baserade på 
rädsla istället för medmänsk-
lighet.

Valet står mellan att ta 
emot den som söker skydd, 
eller inte. Konsekvensen i 
det första alternativet är att vi 
blir fler. Konsekvensen av 
alternativ två är känslan av 
att ha stängt den som är i nöd 
ute och den känslan sitter 
kvar i samhället.

– Vi får välja konsekven-
ser. Jag tror att det är en 
tidsfråga när öppnandet blir 
av, sade Carlos Rojas.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.seSparbankstämma genomförd
Dalslands Sparbank hade 
sparbankstämma den 24 
april med fina resultat.
Resultatutveckling är följan-
de: Dalslands Sparbanks rö-
relseresultat för år 2016 
uppgick till 49 349 000 kro-
nor. Efter dispositioner och 
skatt uppgick resultatet till 
37 656 miljoner kronor.

Magnus Olsson, vd i Dals-
lands Sparbank, kommente-
rar resultatet: 

– Banken gör återigen ett 
starkt resultat trots att margi-
nalerna i verksamheten fort-
sätter sjunka. Vi fortsätter att 
minska kostnaderna i banken 
för fjärde året i rad, vilket är 
grunden till vårt goda resul-
tat.

Avsätter 800 000 kronor
Bankens huvudmän besluta-
de att avsätta 800 000 kronor 
av bankens vinst för att ytter-
ligare bidra till Dalslands 
Sparbanks vision ”Ett attrak-
tivt Dalsland i tillväxt”. 
Dalslands Sparbank har och 
kommer att lämna ytterligare 
information om detta på 
hemsidan samt via Face-
book.

Volymutvecklingen visar 
att bankens totala utlåning 
till allmänheten uppgick till 
3 177 623 000 kronor vid 
årets slut, en ökning med tre 
procent.

Inlåningen ökade från 4 
398 843 000 kronor till 4 603 
229 000 kronor, vilket inne-
bär en ökning med fem pro-
cent.

Magnus Olsson, vd Dalslands 
Sparbank. Arkivbild.

Bankens samlade affärs-
volym (summan av värdet av 
alla bankens affärsförbindel-
ser med kunder) var vid års-
skiftet strax över 14 miljarder 
kronor.

Nya huvudman/huvudmän 
välkomnades: Georg Gus-
tafsson, vald av huvudmän-
nen

Ny revisorssuppleant väl-
komnades: Rikard Johelid, 
Borås.

Avtackningar
Huvudmannen/huvud-
männen: Robert Svensson, 
vald av huvudmännen 1998. 
Inger Johannesson, vald av 
Bengtsfors kommunfull-
mäktige 2015. Revisorss-
uppleanten: Carl Fogelberg, 
vald av huvudmännen 2015. 
Banktjänstemännen: Lis-
beth Johansson efter 36 års 
tjänst i banken. Per-Arne 
Svensson efter 26 års tjänst i 
banken. Leif Törnros efter 37 
års tjänst i bank, varav 18 i 
Dalslands Sparbank. Sonja 
Zellén efter 41 års tjänst i 
bank, varav sju år i Dalslands 
Sparbank.

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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 DURTREG

SORGTACK

JORDFÄSTNINGAR

UPPVAKTNING

DÖDSFALL

Hipp Hipp 

HURRA!

PREDIKOTURER

DÖDSFALL

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

Rune Johansson

Hjärtligt grattis till vår lilla 
solstråle Olivia som fyller 3 
år den 29/4.

Kramar från storebror Neo, 
mamma, pappa och farmor

Mitt älskade barnbarn Olivia 
Widen Oscarsson fyller 3 år 
den 29/4.

Grattiskramar i massor från 
din mormor. Moster Maria 

gratulerar också.

MELLERUD
Smyrna: Torsd 15.30 Bi-
belklass. 17 Språkcafé. Fred 

18.30 Tonår i missionkyrkan. 
Sönd 11 Gudstj. i Åsensbruk. 
20 Gemensamt Valborgsfi-
rande - Furusand. Tisd 19 
Bönesamling.
Equmeniakyrkan: Sönd 
20 Valborgsmässofirande på 
Furusand, vårsånger, vårtal 
av Tuula Norgren. Andakt 
Thomas Segergren. Kaffe 
och varmkorvservering. Bra-
sa och fyrverkeri. Tisd 10-12 
Tisdagskaffe & Rastplats. 18 
Scout. 

HOLM se annons
ÖR se annons 
SKÅLLERUD se annons
BRÅLANDA

Smyrna: Onsd 11 Bön, Teen 
Challenge deltar. 18 Inspi-
rationskväll, Anders Ahle-
nius berättar om Hearts and 
Hands i Etiopien. Fred 19.30 
LifeLine – Ungdomskväll på 
Sörgården. Sönd 11 Gudstj. 
David C. Gud och mitt arbe-
te, ssk, kyrkkaffe. Tisd 17.30 
Trä&Plugg på Sörgården.
Equmeniakyrkan: Onsd 
19 Bön. Torsd 15 Kongo-
gruppen. Sönd 20 Valborgs-
mässofirande, Rörvik. Vår-
tal kommunalrådet Marie 
Dahlin, sång Bluezette Duo, 
Annli Enorsson Larsson och 
Christer Larsson. Andakt 
Sigward K. Servering och 

fyrverkeri. Tisd Arbetsdag 
vid kyrkan.
Brålanda: Fred 14.30 
Gudstj. på servicehuset, 
Anette J. Carlson. Sönd 18 
Vårfest i fsh. Vårsånger och 
vårtal.
Sundals-Ryr: Sönd 11 Vår-
gudstj. Anette J. Carlson. 
Sång Anna-Karin Lindström 
Bergkvist sjunger vårsånger 
om den gode Herden, fiol, 
Jennie Åhlander, dikt Gunil-
la Rubbestad. Kaffe i kyrkan 
från kl. 10.30 och efteråt. 
Kyrkbil 308 70 eller 321 18.
Gestad: Sönd 18 Vårfirande 
i fsh. Vårsånger och vårtal 
från trappan. Kaffeservering 
och underhållning. 

FRÄNDEFORS
Equmeniakyrkan: Fred 10 
Bibelsamtal. Sönd 20 Val-
borgsmässofirande. Rörvik. 
Vårtal kommunalrådet Marie 
Dahlin, sång Bluezette Duo, 
Annli Enorsson Larsson och 
Christer Larsson. Andakt 
Sigward K. Servering och 
fyrverkeri. 
Frändefors: Torsd 14 Ge-
menskapsträff på Ringhem, 
Trollpacket, en folkmusik-
grupp från Trollhättan och 
Vänersborg kommer och 
spelar. Sönd 10 Gudstj. Anna 
Forsebo, sång. Ralph Lil-
jegren. Sönd 19 Valborgs-
mässofirande i fsh. Vårtal av 
Göran Forsell, allsång, kaf-
feservering och andakt. Tisd 
13.30 Gudstj. med nattv. på 
Ringhem Ralph Liljegren.

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Brålanda kyrka för 
Saini Määttä. Som inled-
ning på akten framförde 
kyrkomusiker Barbro 
Magnusson ”Våren” av E. 
Grieg.Barbro sjöng även två 
solosånger ”Där rosor aldrig 
dör” L. Gosztonyi och ”Jag 
har hört om en stad” L. 
Lithell. Officiant var Thomas 
Holmström och tillsammans 
sjöng man psalmerna 249, 
251 och 198. Avslutningsmu-
sik inne i kyrkan var ”Gam-
mal fäbodpsalm” O. Lind-
berg. Avsked togs vid graven 
av släkt och vänner, där man 
sjöng psalm 297 ”Härlig är 
jorden”.

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Holms kyrka för 
Arnold Johansson. Som in-

ledning på akten framförde 
kyrkomusiker Anders Fre-
driksson ”Våren” av E. 
Grieg. Officiant var Daniel 
Westin och tillsammans 
sjöng man psalmerna 249 och 
11. Avslutningsmusik för 
akten var ”Air” av J.S. Bach.

Avsked togs i kyrkan av 
släkt och vänner.

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Skålleruds kyrka för 
Arthur Jonasson. Som in-
ledning på akten framförde 
kyrkomusiker Elisabette 
Emanuelsson ”Våren” av E. 
Grieg. Fredrika Gustafsson 
Törnqvist sjöng ”Blott en 
dag” L. Sandell och ”Det föll 
en grå liten fågel” P. Har-
ling/E. Norberg. Officiant 
var Marit Järbel och tillsam-
mans sjöng man psalmerna 

200 vers 4, 5 och 297.Avslut-
ningsmusik för akten var 
”Strövtåg i hembygden” G. 
Norén/B. Dixgård. Avsked 
togs i kyrkan av släkt.

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Gunnarsnäs kyrka 
för Ritva Regeskog. Som 
inledning på akten framförde 
kyrkomusiker Elisabette 
Emanuelsson ”Air” av J. S. 
Bach. Ulrika Kronstrand 
sjöng ”I den stora sorgens 
famn” T. Gärdestad och 
”Fjärran han dröjer”, finsk 
folkvisa. Officiant var Pär-
Åke Henriksson och tillsam-
mans sjöng man psalmerna 
248 och 297. Avslutningsmu-
sik för akten var ”Tröstevisa” 
B. Andersson. Avsked togs i 
kyrkan av släkt och vänner.

100 år med glimten i ögat
Denna fantastiska dam, Elin Ama-
lia Johansson, fyllde 100 år den 20 
april. 
Födelsedagen firades med stort kalas 
med släkt och vänner på Fagerlids-
hemmet där hon bott de senaste två 
åren. Sin födelsedag kommenterade 
hon så här: ”De står nog fel i körkebo-
ka”.

Elin är en pigg dam med glimten i 
ögat och lätt för skratt. Detta verkar 
vara ett lyckat recept för att vara pigg, 
det är Elin ett levande bevis för. 

På frågan hur hon fördriver dagarna 
nu som hundraåring svarar Elin såhär: 
”Det är mat och mat och kaffe däre-
mellan.”

Annika Olsson, enhetschef

Elin Amalia Johansson firade sin 100-årsdag den 20 april med 
stort kalas på Fagerlidshemmet. Foto: Privat.

ABBA-hits gladde publiken
I fredags var det åter dags 
att få lyssna på härlig mu-
sik när trion Kajsa-Stina 
Henriksson, Pernilla Svan 
och Gun-Britt Gustavsson 
gästade biografen Cen-
trumsalongen med sitt 
program av ABBA-låtar.
Gun-Britt, Kajsa-Stina och 
Pernilla, tillsammans med 
musikerna Tommy Olsson 
Piano, Petter Olsson, jazz-
master (comp-sologitarr), 
Robin Fransson, bas och 
Glenn Nordling på trummor, 

sjöng och spelade 70-talets 
stora hits av ABBA. ”Ring, 
Ring”, ”Waterloo”, ”Money, 
Money” är bara några exem-
pel på pärlor som gladde 
publiken.

Trots att det inte var så 
många som kom till konser-
ten höll gänget ett högt tem-
po och fick till och med  pu-
bliken med i några låtar. 
Gun-Britt Gustavsson har 
lyckats få tag i ett gott gäng 
av  bra lokala förmågor som 
är så samstämmiga. Skämt-

samt sade hon ”nu fattas bara 
att gitarristerna tar några steg 
i takt med musiken”. 

 Musikerna var mycket 
nöjda med akustiken på Cen-
trumsalongen, ljudet studsa-
de inte mellan kala väggar, 
som det ofta blir på bygde-
gårdar, utan dämpades ner 
lagom. De kan mycket väl 
återkomma till Centrumsa-
longen i andra musiksam-
manhang. 

Gunnar Landegren

Ett välklingande gäng sjöng och spelade ABBAs hits på Centrumsalongen i fredags.
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Köksdrömmar
Annonsen gäller t.o.m. 22/5 

MELLERUD Långgatan 76 / 0530-75 52 00 

/ Mån-Fre 7-17 Lör 10-13

www.optimera.se

Välkommen att boka tid 
för planering av ditt kök!

*Köp kökssnickerier för minst 60 000 kr och få 
vitvaror för  20 000 kr. Välj ur Marbodals sortiment 
från NEFF/Siemens/Electrolux.

Köks-
kampanj!

Vitvaror för 
20 000:- 
på köpet.

Linda Wahlgren, Köks- & butiksäljare
0530 – 755 223
linda.wahlgren@optimera.se

Bygger om och blir fler personal

Raida Alkak, 
apoteksassistent 
och Fredrik 
Skärlund, apo-
tekschef i Mel-
lerud och Åmål, 
informerade om 
ombyggnatio-
nen i Mellerud.

Apoteket Hjärtat i Melle-
rud bygger om och dubb-
lerar golvytan. Dessutom 
tillkommer tre farmaceu-
ter i juli, vilket innebär 
förbättrad service.
Det var PRO Mellerud som 
bjöd in Fredrik Skärlund, 
apotekschef i Mellerud och 
Åmål samt Raida Alkak, 
apoteksassistent i Mellerud, 
förra veckan i IOGT NTO:s 
lokal. De informerade om sin 
verksamhet, ombyggnatio-
nen och svarade på frågor.

Ombyggnaden beräknas ta 
tre veckor och ska stå klar 
den 5 maj. Invigningen sker 
11-13 maj.

– Kontoren ska bort liksom 
lagerplatser för de varor som 
flyttas ut i butiken. Det gör att 
vi kan frigöra butiksyta. Vi 
får nytt golv och tak samt ny 
inredning. De sex sittplatser-
na blir kvar, ofta minskas det 
antalet vid ny- eller ombygg-
nad. Detta är den största 
satsningen man gjort i Mel-
lerud sedan jag började här 
2010, berättar Skärlund.

Ett 20-tal PRO:are hade samlats för att delta under hälsodagen.

Johanna Nordström presenterade nyttiga livsmedel.

Fler farmaceuter
Idag arbetar sju personal på 
Apoteket i Mellerud, varav 
tre farmaceuter. I juli kom-
mer antalet att dubbleras till 
sex farmaceuter. Detta gör att 
man står bättre rustade att 
möta kunderna.

– Apoteket Hjärtat är Sve-
riges största apotekskedja 
och den populäraste arbets-
givaren i branschen. Det är 
lätt att rekrytera personal, så 
det ser positivt ut. Vi har 
e-handel som även berör 
mediciner, vårt distansapo-
tek ligger i Norrköping, för-
klarar Skärlund.

Under 2017 har nästan alla 
receptfria läkemedel pris-
sänkts. 112 stycken läkeme-
del har i snitt sänkts sju pro-
cent. Apoteket har hårda 
miljökrav. 

Miljögaranti
– Egentligen finns det ingen 
riktig reglering på läkemed-
elstillverkning. Men vi kan 
påverka genom att beställa 
receptfria miljöcertifierade 

läkemedel. Vi har sju leve-
rantörer med miljögaranti, 
säger Skärlund.

En fråga kom upp om när 
det är minst risk för vänteti-
der på Apoteket. Svaret löd 
att det är minst antal besöka-
re mellan klockan 9-10.30 
och 15-16.30. 

– Blir det möjligheter att 
mäta blodtrycket hos er nu 
när ni bygger om? undrade 
Marja Jansson.

– Vi har möjlighet att börja 
med det, med all sannolikhet 
efter sommaren eftersom vi 
har fler farmaceuter då. Om 
man är medlem i Klubb Hjär-
tat och senior är det kost-
nadsfritt den 19 till 24 i varje 
månad, svarade Skärlund.

– Jag har en blodtrycksmä-
tare hemma. Det är den roli-
gaste leksak jag haft sedan 
jag slutade med påsksmälla-
re, förkunnade Evert Norr-
man.

Samarbete 
En annan nyhet som ligger 
närmast att lansera efter som-
maren är ett samarbete med 
sjukvården, vilket innebär att 
Apoteket kan förnya recept.

– Vi ska försöka ha alla 
varor ni önskar. Vi kommer 
också ha mer möjlighet att 
vara ute på golvet och hjälpa 
er när vi blir fler personal, 
förklarade Alkak. 

Hon kom till Sverige 24 
februari 2014 och är utbildad 
farmaceut i sitt hemland. 
Hon skulle redan ha validerat 
och fått sin svenska examen, 
men på grund om en ny re-
form tar det längre tid.

Eftersom det kan ta lite 
längre tid att få hjälp under 
ombyggnaden ger Apoteket 
tio procent i rabatt under den 
tiden.

Goda bakterier
Efter den intressanta infor-
mationen var det dags för 
fika, innan kocken Johanna 
Nordström tog över. Hon 
presenterade grönsaker, 
frukt, nötter, frön och färska 
kryddor. Sedan förklarade 
Johanna vilken funktion och 
nytta de gör för kroppen och 
hur de påverkar hjärnan och 
tarmbakterierna.

– Matar du de goda bakte-
rierna i tarmen får hjärnan 
goda tankar. Bakterierna styr 
hormonerna som i sin tur styr 
våra tankar, underströk Jo-
hanna.

Med sig hade hon massor 
av fräscha livsmedel som 
mötesdeltagarna skulle få 
smaka på.
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se
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”Roligt att börja göra något annat”
– Normalt sett hade jag tänkt 
jobba mandatperioden ut, det 
vill säga hela 2018. Jag har 
oroat mig över vad jag skulle 
göra sedan. 14 år är en lång 
tid att leva det livet med 
mycket arbete. Man är alltid 
disponibel, men det är ett liv 
jag valt att leva. Nu får jag 
tillfälle att göra något annat 
då jag ska jobba som konsult 
med olika projekt, säger Ing-
mar Johansson.

Hans tanke är att inte inrik-
ta sig på kommunal verksam-
het som konsult.

– Det är viktigt när man 
haft en sådan här roll. De som 
kommer efter får ju göra på 
sitt sätt, understryker han.

Ingmar och kommunsty-
relsens ordförande Tommy 

VISSTE DU DETTA?
• Ingmar växte upp i Melle-

rud och bodde här fram till 
1975 då han var 20 år. Han 
flyttade tillbaka till kommu-
nen 2005, två år efter han 
började som kommunchef.

• Ingmars farfar drev järn-
handeln i Mellerud och precis 
där Ingmar har sitt kontor idag 
låg butikens vind, där han 
lekte mycket som barn. Hans 
far Sture Johansson och far-
bror Gustav Bengtsson drev 
sedan butiken vidare. 1969 
såldes fastigheten och buti-
ken flyttade till den plats Ute 
& Inne finns idag. Sture slutade 
1972 och Gustav fortsatte driva 
butiken tills Göran Andersson 
köpte verksamheten i början 
av 1980-talet.

• ”Cirkeln blev sluten när 
jag var med och köpte tillbaka 
kommunhuset i januari 2016”, 
säger Ingmar leende.

Ingmar Johansson stämpla-
de in som kommunchef i fe-
bruari 2003. 8 maj stämplar 

han ut och går vidare som 
egen företagare.

”Ingmar har lagt ner oerhört mycket arbete”

– Rekrytering av en ny kommunchef startar redan denna veckan, säger kommunstyrelsens ordförande Tommy 
W Johansson.

– Vi har haft en ömsesidig 
dialog i några månader, 
bakgrunden är att Ingmar 
haft funderingar på att 
göra något annat. Det 

är inte så konstigt efter 
drygt 14 år som kommun-
chef, kommenterar kom-
munalrådet Tommy W 
Johansson kommunche-

fen Ingmars Johanssons 
uppsägning.
Kommunstyrelsens arbets-
utskott informerades om In-
gmar Johanssons uppsäg-

ning förra onsdagen efter 
kommunfullmäktiges sam-
manträde i Tingshuset. Den 
formella uppsägningen är 
daterad torsdag 20 april.

– Vi har haft en diskussion 
under några månader. Ing-
mar har startat ett företag 
som han vill utveckla och om 
han vill göra något annat går 
det ju inte att vänta för länge, 
konstaterar Tommy W Jo-
hansson.

Ingmar Johanssons an-
ställning upphör 31 augusti. 
Men från 8 maj till 31 augus-
ti är han arbetsbefriad och tar 
då ut ledighet och inarbetad 
semester.

– Tanken var att han skulle 
arbetat fram till före mid-
sommar, men Ingmar fråga-
de om det gick att tidigare-
lägga det. Jag ansåg att det 
inte fanns några skäl att neka 
det, därför är Ingmars sista 
arbetsdag flyttad 1,5 månad 
hitåt, säger Tommy W Jo-
hansson.

Han berömmer den avgå-
ende kommunchefens arbete 
genom åren.

Oerhört energisk
– Ingmar har lagt ner ett fan-
tastiskt arbete i Melleruds 
kommun. Han har varit oer-
hört energisk, bland annat 
runt utvecklingen av Sun-
nanå hamn vilket har betytt 
mycket för kommunen. 
Ekonomin har vänt under 
hans tid här. Det är inte van-
ligt att sitta så länge som 14 
år och det beror på att det är 
en utsatt och ansvarsfull 
tjänst. Det är förståeligt att 
han efter dessa år, när han har 
kraft kvar, väljer att byta in-
riktning.

Dessutom, menar Tommy 
W Johansson, är tidpunkten 
för uppsägningen bättre än 
om den skett sommaren/
hösten 2018 när det varit val 
med nytt kommunfullmäkti-
ge, styrelser och nämnder.

Finns ett avtal
Det finns ett avtal daterat juni 
2014 och undertecknat av 
förra kommunalrådet Robert 
Svensson och Ingmar Jo-
hansson om vad som händer 
vid en uppsägning. Avtalet 
innebär bland annat att Ing-
mar Johansson får utbetal-
ning från sitt projektkonto 
för tidigare intjänad lön på 
grund av extra arbetsuppgif-
ter. Han har bland annat varit 
chef för plan- och byggenhe-
ten, chef för Mellbo och 
Kroppefjälls Hotell och Spa.

Rekryteringen av ny kom-
munchef startar redan denna 
veckan, ett ansvar för kom-
munstyrelsens arbetsutskott. 
Men det är en lång process.

– Först ska vi ha idédiskus-
sion, sedan går vi ut med 
rekryteringen. Sannolikt tar 
vi hjälp av någon med detta, 
konstaterar Tommy W Jo-
hansson.
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se

Han blir 63 år i sommar och påbörjade sin anställning som kommunchef den 21 febru-
ari 2003. Nu checkar Ingmar Johansson ut och går vidare i livet med sitt nystartade 
företag Hjortuddens Konsult AB.

W Johansson har fört diskus-
sioner en längre tid om hans 
avgång.

– Jag känner glädje att det 
är officiellt nu och det är ro-
ligt att gå in och få göra något 
annat. Detta är mitt eget val, 
ett önskemål från min sida, 
framhåller Ingmar samtidigt 
som han understryker att han 
har många härliga arbets-
kamrater. 

Alla kämpade
När han började sin anställ-
ning 2003 hade Melleruds 
kommun en av landets säm-
sta ekonomier.

– Vi var med i Ekono-
miakuten och låg 15 miljoner 
minus 2003. 2004 kämpade 
vi alla och gav allt, när bud-
geten var klar låg vi fyra 
miljoner plus. Det skulle fi-
ras med en julfest för alla 
kommunanställda och det 
har vi fortsatt med alla år 
efter det, fast numera kallas 
den kommunfest, berättar 
Ingmar.

Sedan 2004 har Mellerud 
enbart gjort plusresultat. 
Idag ligger soliditeten på 
plus 14 procent, när det var 
som värst var den minus 28 
procent.

– Politiker och tjänstemän 
har jobbat bra tillsammans 
genom åren. Idag är vi på 
gång att bygga en sporthall 
och ett nytt äldreboende. 
Inflyttningen har ökat med 
cirka 500 personer  de sista 
tre åren. Vi är cirka 9 400 
kommuninvånare idag, 
framhåller Ingmar.

Roligaste och värsta
När det gäller turerna kring 
Sunnanå hamn beskriver han 

det som ”det roligaste och det 
värsta jag varit med om”.

– Jag satt med och förhand-
lade och det blev ju faktiskt 
bra till slut. Jag tror dessutom 
på Lagunen-projektet i Sun-
nanå. Tvåplanshus på 80 
kvadratmeter vid vatten och 
med egen brygga måste gå att 
sälja. Det har förekommit en 
del tuffa händelser genom 
åren, men vi har rett ut dem 
på ett bra sätt.

Ingmar kom till Mellerud 
från Vårgårda 2003. Då hade 
han jobbat som skolchef i 
Falköping i 4,5 år och före 
det var han skolchef i Vara i 
4,5 år. Innan dess arbetade 
han under 15 år med olika 
slags ledningstjänster och 
som lärare i Vårgårda.

– Min tanke var att utveck-
la mitt ledarskap i min hem-
bygd, Mellerud. Och tillsam-
mans har vi lyckats bra. 2003 
hördes ofta uttrycket ”Dom 
på kommunen”. Jag upple-
ver inte att det är så längre, 
säger Ingmar.

Han nämner i positiva or-
dalag att det börjat många 
duktiga och ansvarsfulla 
ungdomar på kommunkon-
toret.

– Det är väldigt roligt och 
ser bra ut inför framtiden.
 Susanne Emanuelsson 

susanne@mellerudsnyheter.se
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Köpmanstorget, Mellerud Tel. 0530-100 87

Albertssons 
Ur & Guld
Köpmantorget, Mellerud

Tel. 0530-100 87

Albertssons 
Ur & Guld
Köpmantorget, Mellerud

Tel. 0530-100 87

20% 
på allt mellan 17-20

Gäller ej matsilver, reparationer eller undanlagda varor.

20%
på allt mellan 17-20

Storgatan 17, Mellerud 
0530-135 20

20%
på allt*

kl. 17-20

Handla för minst 250:- och få DUBBLA
stämplar i bonuskortet! Kl. 17-20

* ej Lego och studsmatta

Passa på att ta del av vårt bonussystem

25%
på ett köp mellan 17-20

Storgatan 16 • Tel 0530-101 00 eller 100 69

Storg. 6, Mld
Tel. 0530-400 47  

www.modeforyou.se

20% 
mellan 
17-20

Gäller ej 
undanlagda 

plagg

Välkommen in till oss!

Tel. 0530-101 04

20% 
på ALLT mellan kl. 17-20

Kan ej kombineras med andra erbjudanden

20%
på allt mellan 17-20

Storgatan 15, Mellerud,  tel. 0530-100 62

20%
på alla parfymer

mellan 17-20
  Parfymeri
Alexandra

20%
på hela sortimentet
Gäller ej presentkort och beställningsvaror

Erbjudandet gäller
27/4 kl. 17-20

Borrskruvdragare 
RCD18-LL25T.U
Innehåller en 18V ONE + 
batteridriven borrmaskin 
och ett 17-delars kit samt 
en kompatibel verktygs-
låda. I paketet ingår även 
två stycken 2,5 Ah Li + 
batterier som är optime-
rade för snabbladdaren. 
Ord. kampanjpris 1 799:- 

Sapphultsgatan 12, Mellerud • 0530-33 000 
Öppettider: Mån-Fre 7-18, Lör 9-14 • www.xlbygg.se • info@mellerud.xlbygg.se

1 599:-

ERBJUDANDE
GÄLLER MELLAN   17-20

Ett
perfekt

startkit !

Missa inte vårens största kampanj!
Butiken är fylld med riktigt 
bra erbjudanden, se sida 10-11 i tidningen.

Shoppingkväll
i Mellerud torsdag 27 april öppet till 2000 



17:90 /lpm

144:-/kvm  
795:-

90 LITER

XLENT
VÅR FINASTE 

TRALL

Dessa tre kvalitetsdörrar levereras inklusive karm med låskista A2002, STD gångjärn med 
bakkantsäkring och tröskel i trä/aluminium. Garantier: 5 år produkt/10 år form stabilitet. 
Går även att få i andra storlekar. Exklusive trycke & cylindertillbehör.

3 690:-
YTTERDÖRRAR FRÅN

hörby bruk 
Skottkärra Ekeby 90 liter
Ekeby Skottkärra 90 L är en något 
mindre och smidigare skottkärra 
med träskalmar i ytbehandlad bok. 
Korgen är lackerad efter en 3-stegs-
förbehandling som ger ett bra rost-
skydd. Lev. omonterad.

swedoor
Ytterdörr Sixten
10x21. Vitmålad 0502-Y. 
Slät insida, slät utsida. 
3690:-

swedoor
Ytterdörr Sally
10x21. Vitmålad 0502-Y. 
Slät insida, spår fräst 
utsida, med cots woldglas. 
Rek. ca pris 4 990:- 
4490:-

swedoor
Ytterdörr Tara
10x21. Vitmålad 0502-Y. 
Slät insida, slät utsida, 
med klarglas. 
Rek. ca pris 6 490:- 
5490:-

SPARA1 400:-

1 595:-

wibe
Utskjutstege 8000 2D
Stabil och säker utskjutsstege 
med inbyggd kombimöjlighet. 
Passar dig som gärna gör saker 
kring huset. De kraftiga och 
sigmaformade sidoprofilerna 
ger stabilitet utan att göra 
stegen tung. Höjd 3,3 m – 5,7 m.
Rek. ca pris 1 995:-

SPARA 700:-

1 295:-
Erbjudandena gäller 27/4–29/5 2017 om inget annat anges.

Med reservation för slutförsäljning och eventuella tryckfel. 
Lokala avvikelser kan förekomma gällande sortiment och leverantör. Vissa kampanjprodukter kan 

vara beställnings vara på vissa orter. Våra rabatter och rek. ca priser baseras på 
leverantörernas bruttoprislista och branschens riktpris.

Mer information om oss hittar du på xlbygg.se

79:-
REK. CA PRIS 119:-

beckers 
Terrasstvätt 0,5 liter
Används för rengöring av obehandlade 
och oljade träytor som terrasser, trätrall, 
staket och trädgårdsmöbler. 

hultafors 
Vattenpass  1200 SM 120
Stark greppvänlig aluminiumprofil, 120 cm. Stötupp tagande ändskydd. Okrossbara, temperatur- 
resistenta blocklibeller med mycket hög genomskinlighet och hållbarhet. Rek. ca pris 399:-

249:-

hozelock
Slangvagn 45
20 m slang, koppling och munstycke, 
färdigmonterad, mjukgreppshandtag 
och förvaringsplats för tillbehör.

349:-
REK. CA PRIS 549:-

Start
torsdag

27/4

159:-

beckers
Elit träolja 2,7 liter
Håll uteplatsen fräsch och fin längre. 
Avsedd för årlig behandling av allt slags 
obehandlat, tryckimpregnerat eller tidiga-
re oljat trä utomhus såsom trätrall, altaner 
och trädgårdsmöbler.  Rek. ca pris 329:-

2 par  119:-
REK. CA PRIS 99:-/PAR

ejendals
Tegera Monteringshandske
Kvalitetshandske med bra finger-
toppskänsla och passform. Perfekt 
för alla slags monteringsarbeten. 
1 par 69:-

xl-bygg
Allroundkniv
Med dubbelgjutet gummigrepp och 
kolstålsblad.

49:-
ALLROUNDKNIV

 Gå en tipspromenad 
i vår butik.

Så har du möjlighet 
att vinna

50 000:-

Klinga på Köpet!
Klinga 165x2,0x30. 24 tänder. 
Värde 260:-

jabo 
Arbetsbock 
Arbetsbock i trä, 75 x 75 cm. 
Rek. ca pris 75:-

129:-
2 ST FÖR

Det är nu det börjar på riktigt. Dagarna blir längre och temperaturen ökar, så passa på att 
komma ut nu och kom igång med dina projekt. Byt den gamla trappan, fixa till uteplatsen eller 
bygg en ny. Måla om huset, kolla taket eller ordna så att den där uppfarten äntligen blir av.
 Och tveka inte att fråga din XL-BYGG handlare om hjälp. För både du och jag vill ju att 
bygget ska gå som en dans.

Hitachi Cirkelsåg C6BU2 
1 100W, 165 mm klinga, med motorbroms och 
klyvkniv. 3 års garanti! Rek. ca pris 2 995:-

Tillfälligt parti – först till kvarn gäller!

bårebo
Kabelvinda 20 meter
Med stålrörsstativ och handtag. 
Extra förstärkt oljebeständig kabel 
av gummi, 4 st jordade uttag med 
lock och överbelastningsskydd. 
230V~50Hz. Godkänd för utom-
husbruk IP44.

399:-
REK. CA PRIS 495:-

nilfisk
E 145.3-10 H X-TRA
Kraftfull universal högtryckstvätt.Tryckreglering 
på Tornadomunstycket. Enkel att använda, förvara 
och flytta runt. Integrerad manuell slangrulle. 
Click&Clean tillbehörssystem. Kabelhållare med 
praktisk vridfunktion och 10 m stålarmerad super-
flex högtrycksslang. Pumptryck: 145 bar.

3 295:-

Bäst i 
test!

bosch
Kap- och Geringssåg 
GCM 80 SJ  
Otroligt lätt och kompakt kap- och gerings-
såg på 1400W med kapbredd upp till 270 mm 
och kaphöjd upp till 70 mm. Levereras med 2 
st 24 tandade Optiline Wood sågklinga.
Rek ca pris 4 395:-

3 495:-

Alltid 
bra pris!

Adress: Sapphultsgatan 12, Mellerud • Telefon: 0530-33 000 
Öppettider: Mån-fre 7.00–18.00, Lör 9.00–14.00 • info@mellerud.xlbygg.se

XLENT utegolv
Tryckimpregnerat trallvirke i NTR klass AB. Virkeskvaliteten är 
likvärdig med invändigt massivt furugolv och lister. Har mindre 
och friskare kvistar och är utskuret från trädets allra bästa delar. 
Sortering G4-1 med få inslag av 2. Dimension 28x120 mm. 
Finns i flera längder. Ord. lpm pris 20:90.

12:95 /lpm

104:-/kvm  

Standardtrall
Denna furutrall är det billigaste alter-
nativet. Virket har varierande kvalitet 
med fler kvistar och sprickor, sämre 
hyvling och formstabilitet. Dimension 
28x120 mm. Finns i flera längder.

2 595:-

hitachi
Skruvdagare DS18DBSL
Borrskruvdragare på 18V med 
kolborstfri motor, integrerat 
LED-ljus och 13mm snabbchuck. 
Vridmoment på 70Nm med varvtal 
upp till 1800 i minuten.
Levereras med 2 st 3,0Ah Li-ion 
batterier, snabbladdare och 
stapelbar förvaringsväska.

Proffs-
maskin!



17:90 /lpm

144:-/kvm  
795:-

90 LITER

XLENT
VÅR FINASTE 

TRALL

Dessa tre kvalitetsdörrar levereras inklusive karm med låskista A2002, STD gångjärn med 
bakkantsäkring och tröskel i trä/aluminium. Garantier: 5 år produkt/10 år form stabilitet. 
Går även att få i andra storlekar. Exklusive trycke & cylindertillbehör.

3 690:-
YTTERDÖRRAR FRÅN

hörby bruk 
Skottkärra Ekeby 90 liter
Ekeby Skottkärra 90 L är en något 
mindre och smidigare skottkärra 
med träskalmar i ytbehandlad bok. 
Korgen är lackerad efter en 3-stegs-
förbehandling som ger ett bra rost-
skydd. Lev. omonterad.

swedoor
Ytterdörr Sixten
10x21. Vitmålad 0502-Y. 
Slät insida, slät utsida. 
3690:-

swedoor
Ytterdörr Sally
10x21. Vitmålad 0502-Y. 
Slät insida, spår fräst 
utsida, med cots woldglas. 
Rek. ca pris 4 990:- 
4490:-

swedoor
Ytterdörr Tara
10x21. Vitmålad 0502-Y. 
Slät insida, slät utsida, 
med klarglas. 
Rek. ca pris 6 490:- 
5490:-

SPARA1 400:-

1 595:-

wibe
Utskjutstege 8000 2D
Stabil och säker utskjutsstege 
med inbyggd kombimöjlighet. 
Passar dig som gärna gör saker 
kring huset. De kraftiga och 
sigmaformade sidoprofilerna 
ger stabilitet utan att göra 
stegen tung. Höjd 3,3 m – 5,7 m.
Rek. ca pris 1 995:-

SPARA 700:-

1 295:-
Erbjudandena gäller 27/4–29/5 2017 om inget annat anges.

Med reservation för slutförsäljning och eventuella tryckfel. 
Lokala avvikelser kan förekomma gällande sortiment och leverantör. Vissa kampanjprodukter kan 

vara beställnings vara på vissa orter. Våra rabatter och rek. ca priser baseras på 
leverantörernas bruttoprislista och branschens riktpris.

Mer information om oss hittar du på xlbygg.se

79:-
REK. CA PRIS 119:-

beckers 
Terrasstvätt 0,5 liter
Används för rengöring av obehandlade 
och oljade träytor som terrasser, trätrall, 
staket och trädgårdsmöbler. 

hultafors 
Vattenpass  1200 SM 120
Stark greppvänlig aluminiumprofil, 120 cm. Stötupp tagande ändskydd. Okrossbara, temperatur- 
resistenta blocklibeller med mycket hög genomskinlighet och hållbarhet. Rek. ca pris 399:-

249:-

hozelock
Slangvagn 45
20 m slang, koppling och munstycke, 
färdigmonterad, mjukgreppshandtag 
och förvaringsplats för tillbehör.

349:-
REK. CA PRIS 549:-

Start
torsdag

27/4

159:-

beckers
Elit träolja 2,7 liter
Håll uteplatsen fräsch och fin längre. 
Avsedd för årlig behandling av allt slags 
obehandlat, tryckimpregnerat eller tidiga-
re oljat trä utomhus såsom trätrall, altaner 
och trädgårdsmöbler.  Rek. ca pris 329:-

2 par  119:-
REK. CA PRIS 99:-/PAR

ejendals
Tegera Monteringshandske
Kvalitetshandske med bra finger-
toppskänsla och passform. Perfekt 
för alla slags monteringsarbeten. 
1 par 69:-

xl-bygg
Allroundkniv
Med dubbelgjutet gummigrepp och 
kolstålsblad.

49:-
ALLROUNDKNIV

 Gå en tipspromenad 
i vår butik.

Så har du möjlighet 
att vinna

50 000:-

Klinga på Köpet!
Klinga 165x2,0x30. 24 tänder. 
Värde 260:-

jabo 
Arbetsbock 
Arbetsbock i trä, 75 x 75 cm. 
Rek. ca pris 75:-

129:-
2 ST FÖR

Det är nu det börjar på riktigt. Dagarna blir längre och temperaturen ökar, så passa på att 
komma ut nu och kom igång med dina projekt. Byt den gamla trappan, fixa till uteplatsen eller 
bygg en ny. Måla om huset, kolla taket eller ordna så att den där uppfarten äntligen blir av.
 Och tveka inte att fråga din XL-BYGG handlare om hjälp. För både du och jag vill ju att 
bygget ska gå som en dans.

Hitachi Cirkelsåg C6BU2 
1 100W, 165 mm klinga, med motorbroms och 
klyvkniv. 3 års garanti! Rek. ca pris 2 995:-

Tillfälligt parti – först till kvarn gäller!

bårebo
Kabelvinda 20 meter
Med stålrörsstativ och handtag. 
Extra förstärkt oljebeständig kabel 
av gummi, 4 st jordade uttag med 
lock och överbelastningsskydd. 
230V~50Hz. Godkänd för utom-
husbruk IP44.

399:-
REK. CA PRIS 495:-

nilfisk
E 145.3-10 H X-TRA
Kraftfull universal högtryckstvätt.Tryckreglering 
på Tornadomunstycket. Enkel att använda, förvara 
och flytta runt. Integrerad manuell slangrulle. 
Click&Clean tillbehörssystem. Kabelhållare med 
praktisk vridfunktion och 10 m stålarmerad super-
flex högtrycksslang. Pumptryck: 145 bar.

3 295:-

Bäst i 
test!

bosch
Kap- och Geringssåg 
GCM 80 SJ  
Otroligt lätt och kompakt kap- och gerings-
såg på 1400W med kapbredd upp till 270 mm 
och kaphöjd upp till 70 mm. Levereras med 2 
st 24 tandade Optiline Wood sågklinga.
Rek ca pris 4 395:-

3 495:-

Alltid 
bra pris!

Adress: Sapphultsgatan 12, Mellerud • Telefon: 0530-33 000 
Öppettider: Mån-fre 7.00–18.00, Lör 9.00–14.00 • info@mellerud.xlbygg.se

XLENT utegolv
Tryckimpregnerat trallvirke i NTR klass AB. Virkeskvaliteten är 
likvärdig med invändigt massivt furugolv och lister. Har mindre 
och friskare kvistar och är utskuret från trädets allra bästa delar. 
Sortering G4-1 med få inslag av 2. Dimension 28x120 mm. 
Finns i flera längder. Ord. lpm pris 20:90.

12:95 /lpm

104:-/kvm  

Standardtrall
Denna furutrall är det billigaste alter-
nativet. Virket har varierande kvalitet 
med fler kvistar och sprickor, sämre 
hyvling och formstabilitet. Dimension 
28x120 mm. Finns i flera längder.

2 595:-

hitachi
Skruvdagare DS18DBSL
Borrskruvdragare på 18V med 
kolborstfri motor, integrerat 
LED-ljus och 13mm snabbchuck. 
Vridmoment på 70Nm med varvtal 
upp till 1800 i minuten.
Levereras med 2 st 3,0Ah Li-ion 
batterier, snabbladdare och 
stapelbar förvaringsväska.

Proffs-
maskin!
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Kommunalt 
VA till Upperud 

På dagordningen för kom-
munfullmäktigemötet 
19 april stod bland annat 
utökad borgensram för 
Melleruds Bostäder, till-
läggsbudgetering med 
mer än två miljoner kronor 
och kommunalt vatten 
och spillvattenavlopp till 
Upperud.
Kommunfullmäktige beslu-
tade i enlighet med revisorer-
nas tillstyrkan att ge kom-
munstyrelse, nämnder och 
överförmyndare ansvarsfri-
het för 2016. 

Budget och borgen
Vidare beslutades att till-
läggsbudgetera 2 miljoner 
353 000 kronor till 2017 års 
budget. Byggnadsnämnden, 
samhällsbyggnadsförvalt-
ningen och Kultur- och utbil-
ningsnämnden får tillskott i 
kassan. Pengarna ska bland 
annat användas till kulturhis-
torisk byggnadsinventering, 
detaljplaner, föreningsbi-
drag, personalbefrämjande 
åtgärder, och arbetet med 
öppet wifi. Man beslutade att 
utöka borgensramen för 
Melleruds Bostäder AB med 
30 miljoner kronor. Borgen-
ramen ligger då på totalt 190 
miljoner. Pengarna behövs 
för bygget på fastigheten 
Järven.

Reviderat naturvårdspro-
gram 
En revidering av naturvårds-
programmet från 2009  för 
Melleruds kommun antogs. 
Den har gjorts av en arbets-
grupp bestående av olika 
kompetenser från Dalslands- 
miljö och energikontor och 
kommunens förvaltningar. 
Man har också haft möten 
med lokala naturvårdsfören-
ingar. 

Bland annat har kommu-
nens naturvårdsmål revide-
rats. En ny bilaga med rikt-
linjer för kommunens 
hänsynstagande till natur-
vård vid planering, prövning 
och lovgivning finns med.

Tommy W Johansson (S) 
kommenterade att det är ett 
ambitiöst och omfattande 
underlag som möjliggör 
mervärden för turism i ett 
attraktivt landskap.

Kommunalt vatten
Det beslutades att inrätta 
kommunalt vatten och spill-
vattenavlopp med särtaxa för 
Upperud. 

Alla berörda fastighetsä-
gare kommer att få kommun-
fullmäktiges beslut skickat 
till sig. 

En anslutningsavgift för 
både vatten och spill med 
särtaxa för en normal villa 
blir 199 470 kronor. Motsva-
rande anslutningskostnad 
med normaltaxa för en nor-
mal villa är 129 044 kronor. 

Särtaxa ska användas om 
kostnaderna avviker beak-
tansvärt jämfört med andra 

områden och om avvikelsen 
beror på särförhållanden 
kopplat till området.VA-en-
hetens bedömning är att båda 
kriterierna för särtaxa i detta 
fall är uppfyllda. 

Formulering diskuterades
Det beslutades om en gemen-
sam livsmedels- och måltids-
policy för Dalslandskommu-
nerna och Säffle, förutsatt att 
samtliga kommuner fattar 
likalydande beslut.

Sverigedemokraternas le-
damöter, Ulf Rexefjord, Gert 
Lund och Ann-Christine 
Österberg reserverade sig 
mot förslaget till förmån för 
ett eget förslag om att formu-
leringen ”specialkost på 
grund av religiösa skäl” ska 
tas bort ur policyn. 

Denna formulering blev 
omdiskuterad. Daniel Jensen 
(KD) föreslog att ordet ”reli-
giösa” stryks och ersätts med 
”etiska” och detta förslag 
fick gehör hos både Sveri-
gedemokraterna, Liberaler-
na, Vänsterpartiet, Miljöpar-
tiet, Kommunpartiet i 
Mellerud och Moderaterna. 

Tommy W Johansson (S) 
såg inte några problem med 
formuleringen ” av religiösa 
skäl” och sade att många 
sorters mat alltid varit kopp-
lade till religion. 

Karin Hilmér (C) påminde 
om Sveriges religionsfrihet 
och Lars Nilsson (S) pekade 
på en lång tradition i den 
svenska skolan att respektera 
människors olika religioner.

I en omröstning vann för-
slaget där meningen ”av reli-
giösa skäl” finns kvar (16 
röster) mot ändringsförslaget 
(13 röster).

Nej till turisttåg
Anette Levins motion från 
2015 om att köpa in ett turist-
tåg som går mellan köpingen 
och Vita Sannar- Sunnanå 
och Bloms avslogs. Motive-
ringen var att i denna fråga 
behöver säsongens längd 
ställas i relation till inköp, 
drift och underhåll av ett tu-
risttåg.

Dock menade flera leda-
möter att omsorgen om tu-
ristnäringen är positiv och 
viktig, att det är bra att knyta 
samman vattenmiljö och 
samhälle. Lars Gunnar Lars-
son (C) föreslog kommunala 
cyklar istället för turisttåg.

Arvodet för överförmyn-
dare klubbades. Överför-
myndare får 4 530 kronor/
månad Överförmyndares er-
sättare  1 085 kronor/vecka 
vid tjänstgöring.

Det blev bifall för medbor-
garförslaget att inrätta hund-
badplatser på kommunens 
badplatser. 

Ny ersättare i byggnads-
nämnden är Sven Eriksson 
(M), han efterträder Anders 
Nilsson (M).
 Karin Åström

 karin@mellerudsnyheter.se

Tingshuset återinvigdes
Vid kommunfullmäktige-
mötet i onsdags återinvig-
des Tingshuset i Mellerud 
efter renoveringen. Alla 
närvarande var uppenbart 
förtjusta över resultatet.
Kommunfullmäktiges ord-
förande Morgan E Anders-
son läste upp Karl Axel 
Nordströms välformulerade 
motion om en upprustning av 
Tingshusets plenisal från 
2014. Den blev starten för 
processen som utmynnat i att 
renoveringen blev verklighet 
och att Tingshuset nu strålar 
i nygammal glans. Nord-
ströms initiativ applåderades 
av alla församlade.

Om arbetet
Fastighetschefen Peter 
Mossberg och arkitekten Jan 
Skeppstedt informerade om 
hur arbetet förflutit och om 
husets historia. Tingshuset 
byggdes 1909 i nationalro-
mantisk stil och inför reno-
veringen tog man fram rit-

ningarna som var daterade 
1907. Redan när huset för 
första gången togs i bruk lär 
man ha klagat på dålig akus-
tik,  något som nu, nästan 
hundra år senare, åtgärdats 
med besked.

Peters Mossberg berättade 
om renoveringens gång, om 
vedermödor med 140 centi-
meter tjocka väggar som med 
oanad envishet stod emot 
modern borrteknik, om 
väggar som delvis murats 
upp på nytt och om fynd i 
form av vackra glasdörrar 
och andra utsmyckningar 
som gömts under brun be-
klädnad i decennier. 

Han berömde Jocke Blom 
från byggföretaget LE-grup-
pen för ett fantastiskt enga-
gemang under renoveringen 
och sade att det varit en ära 
att få hålla ihop projektet. 
Renoveringen har resulterat 
i bättre ljudmiljö, bättre ven-
tilation, bättre tillgänglighet, 
har återskapat husets karak-

Kommunfullmäktiges ordförande Morgan E Andersson och Karl-Axel Nordström, som föreslog renoveringen i sin motion 2014, klippte bandet vid 
återinvigningen av Tingshuset.

Tingshusets nyrenoverade plenisal har bättre ljudmiljö, bättre venti-
lation och ny teknik. Den ursprungliga nationalromantiska stilen har 
tagits fram.

KF fick information om 
räddningstjänsten

Hans Därnemyr, förbunds-
chef för Norra Älvsborgs 
Räddningstjänstförbund, 
informerade kommun-
fullmäktige om verksam-
heten och frågor inför 
framtiden innan mötet i 
onsdags.
Norra Älvsborgs Räddnings-
tjänstförbunds medlemmar 
är  Färgelanda, Mellerud, 
Trollhättan och Vänersborg.

 Räddningstjänsten rycker 
ut på 1 500 larm per år. En 
stor del av dem är brandlarm 
men det är även många tra-
fikolyckor och IVPA- upp-
drag (I Väntan På Ambulans). 

Förbundet gör även 

olycksförebyggande arbete i 
de fyra kommunerna. Man 
samverkar för trygghet för de 
110 000 personer som bor 
här.

NÄRF har en ledningscen-
tral som är bemannad dygnet 
runt där man deltar i alla 112 
samtal för att snabbt vara på 
plats när det behövs.

Rekrytering ett problem
Hans Därnemyr berättade att 
det är problem med rekryte-
ringen av deltidsbrandmän. 
Anledningen till det ser han 
i att många pendlar till arbe-
ten på annan ort och att 
människor idag inte är lika 

intresserade av att hjälpa till 
i samhället.

– Det märks även när de 
ringer 112. Det är inte ovan-
ligt att man inte stannar vid 
till exempel vid en trafiko-
lycka utan bara fortsätter 
köra medan man ringer 112, 
berättade Därnemyr.

Slimmade personalstyrkor i 
företag och organisationer kan 
vara ytterligare förklaringar. 
Det kan vara svårt att avvara 
en anställd som måste ut på ett 
räddningstjänstuppdrag.

– Men många arbetsgivare 
ser också fördelar med att ha 
en räddningsutbildad person 
i personalstyrkan.

Ungdomsbrandkår
Därnemyr berättade också 
om den ungdomsbrandkår 
som finns. Den är en ideell 
förening som ger ungdomar 
kunskap och insikt i de risker 
som finns i samhället, som 
olyckor, bränder, med mera. 
Här får de unga även god 
insikt i vad brandmannayrket 
innebär. 

– Många brandmän har 
börjat sin bana i ungdoms-
brandkåren, berättade Hans 
Därnemyr.
 Karin Åström 

karin@mellerudsnyheter.se

tär och är nu utrustat med 
modern teknik.

Festsal 
Kommunchefen Ingmar Jo-
hansson kunde konstatera att 
plenisalen nu även är en bra 
festsal och hoppas att den ska 
användas mycket framöver. 
Han nämnde också att man 
är på gång med att ordna 
webbsända sammanträden 
härifrån.

Kommunful lmäkt iges 
ordförande tillsammans med 
Karl-Axel Nordström klipp-
te bandet och så var Tings-
huset återinvigt. För den 
festliga fanfaren stod Cecilia 
Albinsson från Melleruds 
kulturskola.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se
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 Jord & skog 
onsdag 26 april 2017

Öppettider:
Mån - fre 7.00 - 16.00

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

Vi servar och reparerar alla inom
branschen förekommande fabrikat.
Vi har slangverkstad  
och utför även
 AC-reparationer.
Välkommen in med din 
maskin. 
Anders Berg 
med personal!

Verkstad:

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

Skogsutrustad

690 000:-
+ moms

Kom och se vårens

kampanjtraktorer

Priserna gäller t.o.m. 30/4-2017

Vi har 
Mowikärror 

i lager

Peter van Schie, Gällenäs Grönsaker i Gestad, i full färd med att rensa och binda upp bland spetspaprikorna i det nya växthuset på 5 000 kvadratmeter som stod klart i mitten av januari i år.  Foto: Susanne Emanuelsson.

– Sidan 14 –

Det spirar i nya växthuset 
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En dröm för grönsaksälskare

rar vi de första klasarna. Men 
nu ser det bra ut. Smågurkor-
na var klara i början av mars, 
slanggurkorna började vi 
skörda 15 mars och aubergi-
ne och chili omkring 20 
mars, informerar Anette.

Slutet bevattningssystem
Bevattningen är ett slutet 
system som skickar ut vatten 
med växtnäring som plantor-
na får genom droppbevatt-
ningssystemet. Det finns en 
dropp-pinne i varje planta.

– För att veta att alla plan-
torna får tillräckligt så får alla 
lite för mycket vatten som 
dräneras ut och rinner över 
kanten på odlingsrännan och 
ner i returkanalen. Sedan 
rinner vattnet vidare till en 
tank och via ett UV-filter 
över i en annan tank där det 
blandas det med färskvatten, 
förklarar Peter.

Systemet mäter hur myck-
et salter det finns kvar och 
tillsätter det som krävs. Peter 
har satt ihop ett recept som 
ändras utefter plantornas 
tillväxt. Vattenprover tas på 

returvattnet varannan vecka, 
de skickas till ett laboratori-
um där den exakta närings-
halten tas fram.

På flera ställen i växthuset 
finns vågar som väger jord-
påsen plantan växer i. Den 
känner av hur mycket vatten 
som finns i påsen och kan tala 
om för systemet om det be-
höver vattnas.

Plantorna står i påsar fyllda 
med kokosjord, som är för-
nybart och en naturlig pro-
dukt. Jorden läggs sedan ut 
på åkrarna.

Biologisk bekämpning
Odlandet är miljövänligt och 
man använder miljöcertifie-
rad växtnäring och biologisk 
bekämpning av skadedjur. 
Rovkvalster äter upp spinn-
kvalster och trips. De sätts ut 
i förebyggande syfte i små 
påsar. I början av året sätts 
rovskinnsbaggar ut, de är 
släkt med bärfisen och äter 
allt möjligt.

– Aubergineplantorna 
hade lite löss med sig, därför 
har vi satt ut nätvingar, gall-

Förvara aldrig tomat eller gurka i 
kylskåp. De ska förvaras svalt (14-15 
grader), gärna i en matkällare. 
Annars tappar de smak, de står sig 
dessutom längre.
– Vi har alltid gurka och tomat 
framme på bänken. Tomater står 
lätt en vecka i rumstemperatur, 
tre veckor i matkällaren. Gurka är 
en färskprodukt och ska ätas upp 
snabbt. Den står sig två-tre dagar 
som mest i rumstemperatur, säger 
Anette.

ANETTE TIPSAR:

Anette van Schie med sin största favorit – runda kvisttomater.

Bevattningen sker i ett slutet system som skickar ut vatten med växtnäring som plantorna får genom droppbevattningssystemet. En droppinne 
finns i varje planta. Överblivet vatten rinner över kanten och ner i en returkanal som går till en tank via ett UV-filter och återanvänds i odlingen.

I januari stod det enorma växthuset på 5 000 kvadrat-
meter klart hos Gällenäs Grönsaker i Gestad. Anette och 
Peter Schie driver familjeföretaget som odlar tomater, 
stora och små gurkor, aubergine, spetspaprika och chili.
Anette möter upp iklädd 
t-shirt och shorts (!). Utom-
hus blåser det iskallt och 
temperaturen visar bara någ-
ra plusgrader. Men inne i det 
gigantiska växthuset på 81 
gånger 64 meter är det varmt 
och skönt. Uppvärmningen 
sker med en flispanna. 
Brännveden köps in av 
skogsägare från trakten, se-
dan flisas den på gården.

– Vi är så tacksamma för 
alla som säljer brännved till 
oss. Kvaliteten är mycket 
bättre på flisen när vi kan ta 
stammar och effekten på 
pannan blir högre då, mellan 
1,2 och 1,3 MW, berättar 
Anette.

Hela västsverige
Gården levererar till gros-
sistkunder i hela västsverige. 
När det gäller butiker kan 
man idag köpa Gällenäs 
grönsaker i följande butiker 
i vårt område;  ICA Kronan 
och Hemköp Torget i Melle-
rud, Grinstad Lanthandel, 
ICA Cypressen i Brålanda 
och Tempo i Frändefors.

– Vi planerar att skörda 
cirka 130 000 kilo runda 
kvisttomater i år, det är den 
största volymen hos oss. Vi 
satsar också på cirka 25 000 
kilo gurkor, 7 000 kilo spets-
paprika och 10 000 kilo au-
bergine, berättar Peter.

Företaget har gått med i 
Mellansvenska odlares eko-
nomiska förening (Moek) 
som idag består av ett 40-tal 
odlare.

– Det är en odlarförening 
som hjälper oss medlemmar 
att sälja våra produkter. De är 
till väldigt stor hjälp och vi 
kan koncentrera oss på att 
odla, det är ju det vi är bra på, 
konstaterar Anette.

Anette och Peter har två 
heltidsanställda plus en dam 
som kommer två gånger i 
veckan. Anette hjälper även 
sin pappa Bengt och farbror 

Ingemar med det administra-
tiva arbetet på gården som är 
välkänd för sin potatis. Peter 
arbetar heltid med odlingen. 

Utbildade hortonomer
Båda är utbildade hortono-
mer och träffades när de 
pluggade på Alnarp. En hor-
tonom kan beskrivas som en 
växtbiolog specialiserad på 
trädgårdsodling i yrkesmäs-
sig skala.

Därefter bodde de fem år i 
Holland, då arbetade Peter 
som rådgivare för tomat och 
aubergine i företaget Rijk 
Zwaan. Anette sålde kruk-
växter och trädgårdsväxter 
till grossister.

2011 flyttade de till Sveri-
ge och tog då över Anettes 
farfar och farmors hus, intill 
hennes föräldrar i Gällenäs, 
Gestad. De har två barn; Per 
7 år och Carolina 4 år. Odlat 
grönsaker har de gjort sedan 
2012 i ett växthus på 300 
kvadratmeter. 

– Jag har även syskon och 
kusiner i närområdet. Detta 
är ett riktigt familjeföretag 
där alla hjälps åt. På helgerna 
har vi hjälp av ungdomar från 
trakten, de är jätteduktiga, 
berömmer Anette.

Klart 18 januari
Markarbetet startade vårvin-
tern 2016 och det nya växt-
huset stod klart 18 januari 
2017. Två dagar senare an-
lände de första plantorna (8 
000 stycken) från Holland i 
vagnar.

– De kom en lördagskväll, 
så vi fick ställa av alla plan-
torna i mörkret, med hjälp av 
pannlampor. Med hjälp av 
personal, släkt och vänner 
var planteringen klar nästa 
dag.

Vädret var dåligt i januari, 
så plantorna växte nästan 
ingenting.

– Vi var lite oroliga, om de 
inte växer som de ska förlo-

Pollineringen sker med humlor. Nya humlebon kommer med posten 
var tredje vecka. Plantorna breder ut sig som en djungel, sett från ovan.

oerhört viktig för dem. De 
drivs av kärleken till först-
klassiga produkter som får 
”smaklökarna att dansa”.

– Det är en livsstil för oss, 
det är ju så för alla bönder, 
understryker båda.
 Susanne Emanuelsson 

susanne@mellerudsnyheter.se

myggor och parasitsteklar. 
Det är dyrt, men värt det, 
förklarar Anette.

Pollineringen sker med 
humlor som anländer i papp-
lådor var tredje vecka. De är 
framavlade så att de är steri-
la och lever endast i sex 
veckor.

De odlar följande to-
matsorter: Kvisttomater, 
cocktailtomat på kvist, körs-
bärstomat på kvist (röd och 
gul), jordgubbstomat på 
kvist, mini san marzano 
(orange och röd), bruna körs-
bärstomater, bruna plom-
montomnat och miniplom-
montomat.

– Vi väljer de sorter som vi 
tycker är godast, inte de som 
ger störst avkastning, under-
stryker Peter.

Smaken och aromen är 

 Jord & skog 
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Behöver du förbättra din väg?
Vi kan hjälpa dig med vägunderhållet

Kontakta oss för pris och rådgivning
Brittmarie 0531-719 03
Jan 0531-719 04

Vi levererar det mesta i grusväg för anläggning och byggnation

•Grusa vägen •Hyvla vägen
•Saltning •Dikning

VÄSTFRAKT

VÅREN
NÄRMAR SIG!
Vi fixar bränslet 

till vårbruket

Välkommen att 

ringa oss!
0521-688 33

Sedan några veckor tillbaka är vi exklusiv distributör av CLAAS i 
Sverige. Swedish Agro Machinery AB är en del av en större sats-
ning i Norden tillsammans med CLAAS. Vi håller just nu på att 
etablera oss runt om i landet och har redan full satsning i 
Dalsland. 

Jag är din lokala säljare av CLAAS

Kontakta gärna mig så visar jag våra senaste maskiner.

Lennart Eriksson
säljare Dalsland
Telefon: 072-748 70 93
leer@sa-machinery.se
www.claas.se

  DALSLAND

Hos oss hittar du just nu många fina erbjudanden, både på maskiner och i butiken. 

Valtra N114e HiTech (125 hk) från 635.000:- exkl moms.

Valtra N154e Active (165 hk) från 735.000:- exkl moms.

20% rabatt på hela elstängselsortimentet från Lacmé. 
Gäller t o m 31/5 2017.

LH
17

04

BRÅLANDA, Industrigatan 13 
Maskinförsäljning
Nils-Rickard Högberg 070-623 47 53 
Reservdelar 010-556 02 80
Verkstad 010-556 02 90
www.lantmannenmaskin.se

Våren 
är här!

Regional beredskap

Reservdelar/verkstad
Vecka 20-25 & 32-38.

Ring 010-556 06 90

Mer info på vår hemsida.

ecoecoecoecoeco
Högtrycksspolning
Slamsugning

ADR-Transporter
Högtrycksspolning med hetvatten

Spolning av dricksvattenbrunnar
Sanering

Rörfilmning
Utrustning för rotskärningBil 22

Ring Ulf 070-293 76 00

Bil 26
Ring Nicklas 070-269 56 00

 Jord & skog 
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Stora fördelar med lokalt mejeri

Kjell och Josefine Söderqvist med Bella som ska bli mamma i augusti. Bella har givit namn till glassen ”Bellas 
ljuva stracciatella”, producerad av Dalsspira mejeri.

Familjen Söderqvist på 
Wässby gård i Brålanda är 
en av de lokala mjölkpro-
ducenter som levererar 
mjölk till Dalsspira mejeri 
i Färgelanda. Stabilt pris 
och personlig kontakt 
skapar trygghet och fram-
tidstro. 
På Wässby gård finns 128 
mjölkande kor. Här finns 
också Bella, den lilla kvigan 
som blivit känd i hela bygden 
och som har 5 000 följare på 
facebook. Bella har besökt 
både äldreboenden och livs-
medelsbutiker, till mångas 
förtjusning.

– Hon ska kalva i augusti 
berättar Josefine Söderqvist, 
yngsta dottern i familjen som 
jobbar med korna på Wässby 
sedan hon slutade på Nunt-
orp för några år sedan.

Investerade 2014
Familjen Söderqvist köpte 
två mjölkningsrobotar 2014, 
en investering som var en 
förutsättning för att kunna 
fortsätta med mjölkkor på 
gården.

– Mjölkbönder som jag blir 
äldre, jag hade problem med 
axlarna och det var inte lätt 
att få tag i personal så det var 
en bra och nödvändig inves-
tering, säger Kjell Söderg-
vist.

När affären gjordes upp låg 
mjölkpriset på 3,45 kronor 
kilot. I juni i fjol var det nere 
på 2,07. Det blev en kraftig 
förändring av de ekonomiska 
villkoren för en mjölkbonde 
som var helt beroende av det 
på världsmarknaden konkur-
rerande Arla.

Positivt med Dalsspira
I juni förra året slog Dalsspi-
ra upp portarna till sitt nya 
mejeri i Färgelanda och bör-
jade ta emot komjölk till ett 
pris som anstår den som 

Ett arbetsliv 
på gården 
Hästefjord

Hela sitt yrkesverksamma 
liv har Krister Magnusson 
haft sin arbetsplats på 
gården Hästefjord i Frän-
defors.
– Jag och mina arbetsgivare 
har funkat ihop och haft ett 
bra samarbete, säger Krister 
som arbetat på Hästefjord 48 
år (52 år med skollovsarbetet 
inräknat).

Redan som 13-åring börja-
de Krister köra traktor och 
det är den känslan som är 
något av drivkraften som 
gjort att han blivit gården 
trogen om än med olika ar-
betsgivare. Pappa Roland 
jobbade på gården så det blev 
naturligt att Krister följde 
med dit. 1962-1965 byggdes 
svinstallarna för slaktsvin. 
1980 byggdes spannmål-
stork.

– Du kan tänka dig vilken 
känsla när jag på påsken 
1965 fick plöja med en ny 
Volvo Bison-traktor med 80 
hästkrafter hos C-A Topp. 
Det var ju helt fantastiskt och 
sedan jobbade jag där på 
skolloven, så valet blev 
självklart,  säger Krister,

Den tidens utbildning
Nian gick han på Nuntorps 
Lantbruksskola, sedan fort-
satte han där med PT, en 
kombinerad praktisk/teore-
tisk lantbruksutbildning. 
Därefter gick han vinterkur-
sen. När den slutade på våren 
1969 anställdes han som 
traktorförare hos C-A Topp 
som då byggde upp Topp-
frys. Sedan tog sonen Hans 
Topp över och de senaste 
åren har Dalslandsgris AB 
varit arbetsgivare.

Krister var från början med 

i växtodlingen som omfatta-
de 100 hektar. Det odlades 
korn och havre som foder till 
grisarna. Senare fick han 
även jobba som grisskötare 
med allt vad det innebär av 
utfodring, mockning och 
tvätt av stallar. En tid körde 
de själva grisarna till slakte-
riet i Brålanda.

– När det var ärtsäsong fick 
jag även rycka in på Topp-
frys, berättar Krister. 

Datorisering
Han har varit med om en stor 
utveckling inom lantbruket 
med traktorer, maskiner och 
hur man sköter grisar. Trak-
torer och maskiner hanteras 
nu mycket med dator. I bör-
jan gick det åt två man att 
utfodra grisarna med skopa 
för hand. Sen torrutfodrades 
de med hjälp av skruv och nu 
blötutfodras de med hjälp av 
dator.

– Den största förändringen 
är ju att allt programmeras 
och utfodras med datorer. 
Det är både på gott och ont, 
det blir färre arbetskamrater 
men när man lärt sig alla 
datorer så går det bra och 
djuren får exakt det foder de 
ska ha, menar Krister.

Krister har under alla åren 
bott med fem minuters cykel-
väg till jobbet.

När gården nu bytt ägare 
och pensionsåldern uppnåtts 
går han in i den rollen. Som 
pensionär tror Krister 
Magnusson att det kommer 
bli tillräckligt att göra, dels 
med huset, kanske ett och 
annat dagsverke och tid för 
barnbarnen.
 Marianne Karlsson 

marianne@mellerudsnyheter.se

Många grisar har Krister Magnusson fött upp genom åren. De här är 
några av de sista han ansvarar för.

Julia har producerat 103 786 kilo mjölk
mjölkningsrutiner. Bra in-
kalvningsålder och kalvnin-
gintervall ger en jämn och 
hög produktion, säger, Caro-
line Westman, djurskötare 
och yrkeslärare på Nuntorp.

Nuntorps kosläkte
Båda korna som nått 100 ton 
är av rasen Holstein. Sjunde-
kalvaren 774 Issi, finns inte 
längre kvar. 747 Julia har 
kalvat nio gånger och fött sex 
kvigkalvar och fyra tjurakal-
var.

I år får hon dock ingen 
kalv, hon är inte seminerad 
då hon inte ska behöva flytta 
till en annan besättning. Julia 
är av ett gammalt kosläkte på 
Nuntorp, idag finns två kor 
och en kviga kvar av denna 
stam.

Djuren kommer att vara 
kvar på Nuntorp tills elever-
na slutar så att de får fullbor-
da sin lantbruksdjurskurs. En 
del av besättningen flyttas 

sedan till lantbruksskolorna 
som fick nåden att vara kvar, 
Sötåsen och Uddetorp. Övri-
ga säljs till avelsintresserade 
besättningar.

Världens bästa jobb
De senaste tolv åren är det 
samma personer som jobbat 
med korna och de flesta är 
tidigare elever på skolan.

– Vi pratar ihop oss och 
bestämmer hur vi ska göra 
och kör på det. Eleverna gör 
praktik i ladugården. Alltef-
tersom den moderniserats 
och det inte bara är råslit har 
eleverna kunnat bli mer del-
aktiga i djurhantering, foder, 
avel och hur man tänker 
kring djurens välmående. 
Detta är världens bästa jobb, 
säger Caroline Westman.
 Marianne Karlsson

marianne@mellerudsnyheter.seStrax efter morgonmjölkningen på Nuntorpsskolan. Caroline Westman 
med 747 Julia som föddes alldeles före julafton 2005. Mor var 84 Julia, 
far 4703 GUL-ET och Morfar 2284 Ford. Till i mars 2017 var Julias livs-
tidsproduktion 103 786 kilo mjölk.

Nuntorpskolans mjölk-
kobesättning har två 
kossor som presterat att 
mjölka 100 ton mjölk. De är 
livskraftiga och har hängt 
med länge. Besättningens 
medelavkastning de se-
naste tolv månaderna är 
11 685 ECM.

Det ligger delvis i det gene-
tiska arvsanlaget, annars 
skulle alla kor i besättningen 
mjölka lika mycket då de får 
samma omvårdnad. Duktiga 
kossor och dito skötare är 
hemligheten.

– Ett bra grovfoder av hög 
kvalitet, bra skötsel och 

värnar om mjölkbönder och 
öppna landskap.

– Det kändes väldigt posi-
tivt och vi var från början 
intresserade av att leverera 
dit. Det känns tryggare att 
leverera till ett lokalt mejeri, 
de betalar 3,65 kronor kilot 
och vi får samma betalning 
oavsett fetthalt. Dessutom 
känns det bra att ha en per-
sonlig kontakt med mejeriet, 
säger Kjell.

Till Dalsspira levererar 
Söderqvists hälften av den 
mjölk gården producerar. 
Den andra hälften går fortsatt 
till Arla.

– Hälften är vad de kan ta 
emot i nuläget, de har sina 
största producenter i Fär-
gelandaområdet och konkur-
rensen på marknaden är hård. 
Förutom Arla finns det flera 
lokala mejerier  som konkur-
rerar nu. Falköpings mejeri 
levererar ju till Vänersborg 

och Trollhättan och även hit 
till vårt område, säger Kjell.

Okunskap är en fara
På Wässby driver man kon-
ventionell odling och produ-
cerar fodret till korna själv. 
Dalsspira mejeri är regn-
skogscertifierat, vilket bety-
der att ingen palmolja eller 
soja förekommer i kofodret 
hos producenterna.

– Både palmoljan och soja 
har en tuff påverkan på jor-
dens klimat. Att vi inte an-
vänder det borde vara posi-
tivt för konsumenterna att 
veta, menar Kjell.

Söderqvists förhoppning 
om att konsumenterna inser 
vad det lokala mejeriet bety-
der för bygd och bönder är 
stark, om än blandad med en 
viss oro för att människor 
idag vet väldigt lite om hur 
jordbruk fungerar. Kunska-

pen om villkoren som både 
mjölkproducenter och ny-
startade mejerier har att för-
hålla sig till är inte stor.

Kjell berättar att många 
efterlyst 1,5 -liters förpack-
ningar av mjölken, vilket 
kommer på sikt. Men det är 
en investering för mejeriet på 
3-4 miljoner som måste få ta 
tid.

Kjell och Josefine beklagar 
att Nuntorpskolan försvin-
ner. Den var, bland allt annat 
positivt, en bra arena för att 
nå ut till folk och visa hur 
lantbruk och djurhållning 
fungerar. Till Nuntorpsda-
garna och till kosläppen där 
kom tusentals besökare varje 
år. Att den arenan för kun-
skap är borta är väldigt nega-
tivt för de gröna näringarna, 
menar familjen Söderqvist 
på Wässby gård.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se
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ERIKSTAD | 0530-512 50 | BJÖRNEBOL ERIKSTAD
FLOBY | 0515-421 80 | INDUSTRIGATAN 3

GRÄSTORP | 0514-107 49 | ODINSGATAN 15
VEDDIGE | 0340-190 60 | VISKASTIGEN 59

FACEBOOK.COM/AXIMAAB | WWW.AXIMA.SE

15%
PÅ TILLBEHÖR TILL

 AUTOMOWER

ÖPPET HUS
GRÄS & TRÄDGÅRD

Välkommen på öppet hus 
med tema gräs och trädgård!
Vi visar upp årets nyheter av batteriprodukter,  
jordfräsar, åkgräsklippare, gå-bakomklippare och  
automowers. Vi har fina erbjudanden i butik!

Välkommen!

Tid: 27 april Kl. 14-19

www.dackteam.seÖppet mån-fre 7.00-17.00Tel. 0530-101 77

Söker ni rätta
drivet?

Däckarna
i Mellerud AB

DÄCKARNA

Vi sprutmålar din byggnad
med Falu Rödfärg Marcus Carlsson 070-658 10 39    

epost: marcus.carlsson@ftvbg.se

VÄNERSBORG

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

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

Vi har fyrhjulingar från Kawasaki, CFMOTO och TGB
Kawasaki Brute Force 750 EPS 
Hög/låg. Diff, 2 cyl v-twin, insprutning.
Servostyrning, drag, alufälgar.
Pris 83 920:- + moms

Kawasaki Mule SX 4*4
Hög/låg. Diff, tippbart flak, lastar 180 kg. 
Motorredka kl. 2 (Får köras på väg från 15 år). 
Kan utrustas tak/ruta el hel hytt.
Pris 76 720:- + moms

Köper du Kawasaki så köper du kvalitet...
Det vågar vi påstå då vi endast haft ett garantiärende på 4 år.

Kom och provkör, vi byter in din gamla ATV!

Traktor från 15 900:- Robot från 9 995:-

                Trädgårdsmaskiner
Vi har stort utbud på gräsklippare! 

Gåmaskiner, åkbara och robot
Vi hjälper dig att installera!

Vi har mopeder från
Peugeot, Rieju
och PGO m.m.

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

Munksjös bruk i Billingsfors har funnits här ända sedan 1700-talet – inte undra på att våra hjärtan klappar lite extra för 
människorna och skogarna här omkring. Vi köper redan en stor del av virket lokalt, men ambitionen är att få ännu fler 
skogsägare i Dalsland och Bohuslän att välja ett långsiktigt och hållbart samarbete med oss.

Jörgen Andersson 
Åmål – Mellerud     
Tel. 070-2292171

Per Larsson 
Bäckefors – Färgelanda   
Tel. 070-3537620

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

Vi bedriver ett hållbart skogsbruk som gör 
ditt skogsägande både lönsamt, tryggt och 
enkelt! Ring din köpare nedan för mer info.

Frida Karlsson, Bohuslän 
Telefon 01046-777 80

Per Krokström, S. Dalsland 
Telefon 01046-770 52

Jan Arvidsson, N. Dalsland
Telefon 01046-770 57

Gör som en av Sveriges 
största skogsägare
Låt Stora Enso 
sköta din skog

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

Låna hem en Honda ATV,  
provkör där den hör hemma!
Välkommen in och boka!

LÅNA HEM EN 
HONDA ATV!
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Sträckfilm • Ensilageplast

Tel. 0521-360 48

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

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

Dikesklippning  
utföres med slagkraftsaggregat.  
Kontakta Rasmus  076-119 91 07

Gallringsarbete med skördare 
Utför även manuellhuggning, skotning och  
röjningsarbete.  
Innehar Grönt kort, kontakta Emil 072-746 18 24, 

ÅTERFÖRSÄLJARENS ADRESS

NYHET!

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

27.500:-
INKL. MOMS

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

22.500:-
INKL. MOMS

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

29.500:-
INKL. MOMS

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

38.500:-
INKL. MOMS

NR

BÄST- 
SÄLJARE

SEDAN 1995

1
TRIMMER 
PÅ KÖPET*

MED HUSQVARNA 
 AUTOMOWER® 400-SERIEN

BATTERITRIMMER 115 iL  
VÄRDE 2.700:-

*Så länge lagret räcker.

   Brålanda 0521-57 73 80 
 www.sodhaak.se

Vi fräser
bort dina
stubbar!

Många olyckor i skogen

Dödsfall efter att ha stångats ihjäl av kreatur förekommer med jämna 
mellanrum i statistiken. Arkivbild.

Sammanställning av dödsolyckor vid lantbruks- och 
skogsbruksarbete:
25/1 Skåne: Man i 35-årsåldern död – klämdes fast i lastma-
skin på en gård.
2/7 Trelleborg: Man dog i olycka i samband med gödsel-
rensning.
10/7 Örkelljunga: Man i 50-årsåldern tros ha stångats ihjäl 
av tjur i en hage.
8/9 Gotland: Dödsolycka med traktorsläp. Man i 30-årsål-
dern blev överkörd av en traktor.
17/10 Skövde: Man död i kollision mellan traktor och lastbil. 
Traktorföraren avled direkt.
5/11 Sörmland: Lantbrukare omkom när han klämdes mellan 
traktorsläpet och väggen.

Övriga olyckor med osäkerhet om händelsen inträffade 
under arbete i jord/skogsbruk:
26/1 Avesta: Man i 70-årsåldern omkom efter att ha klämts 
fast under ett träd.
13/4 Falkenberg: 90-årig man körde traktor i skogen. An-
höriga saknade mannen och efter ett sökpådrag hittades 
traktorn. Senare hittades mannen avliden.
17/7 Stenungsund: Två män döda efter att deras fyrhjuling 
vält. Båda hamnade under fordonet.
20/7 Halland: Man stångades till döds av en flock kor i en 
hage. Mannen hamnade mellan korna och deras kalvar.
23/6 Skåne: Lantbrukare omkommer efter att fallit av en 
fyrhjuling vid stolpkrock.
27/8 Jönköping: Biodlare omkom efter att en truck föll ner 
från en lastbil vid reparation.
17/9 Skänninge: Man i 65-årsåldern omkom i en trak-
torolycka, förmodligen blev han överkörd av traktorn.
30/12 Bollnäs: Man klämdes till döds under en traktor.

Källa: LRF

Dödsolyckor 2016

Sammanställning av dödsolyckor vid lantbruks- och 
skogsbruksarbete:
9/1 Huskvarna: Medelålders man klämdes fast under häst-
släp och avled av sina skador.
29/1 Alvesta: Man hittad död i skogen i samband med skogs-
arbete, förmodligen blev han träffad av ett träd.
1/2 Jönköping: Man avled vid skogsarbete efter att han fått 
ett träd över sig.
12/3 Ljungby: Kvinna stångades till döds av ett kreatur.
8/4 Värnamo: Man i 60-årsåldern som arbetade själv i sko-
gen klämdes fast under ett träd och avled av skadorna.

Övriga olyckor med osäkerhet om händelsen inträffade 
under arbete i jord/skogsbruk:
18/1 Vaggeryd: Manlig förare av en hjullastare omkom efter 
kollision med tåg. Hjullastaren hade av okänd anledning 
kommit upp på spåret.
27/3 Gävleborg: Man dog i samband med utgrävning av 
avlopp. Mannen klev in i en grop när väggarna gav vika och 
rasade över honom.

Källa: LRF

Dödsolyckor 2017

Att arbeta själv med skogsarbete är riksfyllt. I år har ovanligt många olyckor i skogen rapporterats in. Arkivbild.

I år har det varit osed-
vanligt många olyckor i 
skogen. 
– Vad det beror på är svårt att 
svara på, men efter stormar 
och oväder så arbetar många 
enskilda skogsägare med att 
röja upp i den egna skogen. 
Att arbeta ensam med speci-
ellt skogsarbete innebär stora 
risker, säger Anders Daniel-
son, ordförande i den nya 
ekonomiska Föreningen Sä-
ker Arbetsmiljö Sverige.

Föreningen Säker Arbets-
miljö Sverige består av lan-
dets mest erfarna arbetsmil-
jöexperter inom de gröna 
näringarna, jord- och skogs-
bruk. De finns tillgängliga 
över hela landet och har 
samarbetsavtal med LRF, 
Lantbrukarnas Riksförbund 
och SLA, Skogs- och Lantar-
betsgivarförbundet. Man 
hjälper bland annat LRF med 
att föra statistik om olyckor 
på landet inom jord- och 
skogsbruket.

Enligt Arbetsmiljöverket 
orsakas olyckor inom jord-
bruk främst av maskiner, djur 
och av fall. Under 2013 an-
mäldes totalt 223 olyckor 
och tolv allvarliga tillbud, 
alltså situationer som hade 
kunnat leda till allvarliga 
olyckor.

De områden som är sär-
skilt riskfyllda inom skogs-
bruket är fallolyckor och 
motorsågsolyckor i samband 
med trädfällning. Dessutom 
innebär upparbetning av 
stormfälld skog större risker 
än vid normal avverkning. 
Var fjärde olycka inom 
skogsbruket beror på att per-
sonen faller på hala underlag, 
oftast på grund av is och snö.

 Jord & skog 
onsdag 26 april 2017
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Bevara Takvård
Avdödar, rengör och förebygger påväxt

Ring
Tel. 0521-430 11, 070-532 11 82  Gert Carlsson

ANDERS OCH JOHAN ÄR JORDNÄRA
alternativet till 

storbolagen

Vänersborg 0521-308 20, Uddevalla 0521-64 66 60, Karlstad 054-13 75 60  www.dina.se

Vi har Sveriges nöjdaste
företagskunder
enligt Svenskt Kvalitetsindex

Vi har SverVi har SverV
företa
enligt Sven

Anders Staxäng och Johan 
Jolemark. Lokalt förankrade 
med stort engagemang och 
gedigen kunskap i försäkrings-
frågor för jordbruk. 

Dina Försäkringar
Väst & Värmland

Vi lagerför och levererar
Diesel, eldningsolja, AdBlue

smörjmedel och kemprodukter
100% förnyelsebar HVO diesel

Tankar, pumpar och övriga tillbehör  
för oljehantering

Vi säljer rapsfri dieselolja för  
fritidsbåtar och känsliga  

dieselmotorer

Älgstammens tillstånd i norra Dalsland
I april var det samrådsmö-
te i Älgförvaltningsområ-
de 1, Norra Dal i Källhults 
bygdegård. Representan-
ter från 17 älgskötselom-
råden fanns på plats och 
gick bland annat igenom 
hur mycket älg som skju-
tits under jakten i höstas 
och vad som noterats 
angående älgstammens 
tillstånd.
I Älgförvaltningsområde 1 
ingår Åmål- Bengtsfors, 
Dals Eds och halva Melle-
ruds kommun. De 17 älgs-
kötselområdena, som vart 
och ett består av flera jaktlag, 
ansvarar för att göra en plan 
för avskjutning kommande 
jakt.

Planen baseras på den in-
ventering av älgstammen de 
gör och nu var det dags att 
rapportera hur det såg ut med 
avskjutning, slaktvikter och 
andra observationer som kan 
vara betydelsefulla som indi-
katorer på hur älgstammen i 
området mår.

Låga vikter
Flera av älgskötselområdena 
uppfattade att de hade lika 
mycket älg som föregående 
år. Det många lagt märke till 
var att kalvarna var små och 
att älgkon oftast bara har en 
kalv.

I Östra Skogsdal (Tösse-
området) hade man förutom 
att konstatera låga kalvvik-
ter, hittat många döda kalvar. 
En av dessa hade skickats till 
statens veterinärmedicinska 
anstalt SVA där man konsta-
terat att den hade hjärnhinne-
mask och nässtyngsparasit.

I området Mellandal, där 
en del av Melleruds kommun 
ingår hade man också hittat 
döda kalvar och noterat låga 
kalvvikter (38 kilo). Tjurarna 
var rejäla och en ambition 
området har är att framöver 
öka kvalitén på korna.

I området Gunnarsnäs- 
Dalskog var kalvvikterna 
låga och en av de skjutna 
kalvarna hade magen full av 
granbarr, vilket tyder på att 

den haft dåligt med mat.
Slaktvikterna i förvaltnings-
område 1 har sjunkit sedan 
2012 och antalet kalvar har 
minskat. De flesta korna har 
bara en kalv. Sedan 2013 har 
avskjutningen minskat och 
är för ÄFO 1 3,6 älgar/1000 
hektar. Kalvvikterna ligger i 
genomsnitt under 60 kilo 
(normalt är över 70 kilo) för 
såväl tjur som kvigkalv. An-
delen vuxna tjurar är 37-38 
procent vilket är en ökning  
från 34 procent.

Betesskador-matbrist
Målet är att 70 procent av 
ungskogen ska vara obetad 
av älg men att så inte är fallet. 
Flera skogsägare anser det 
omöjligt att plantera tall på 
grund av att älgarna betar 
plantorna.

Enligt den senaste Äbin 
(Älgbetesinventering) har 93 
procent av ungskogen skad-
or. Många skogsägare anser 
att det finns för mycket älg i 
området i förhållande till 

Älgförvaltningsområdet Norra Dals möte i Källhults bygdegård var väl-
besökt när viktig information om älgstam och jaktresultat samlades in 
och diskuterades.

FAKTA
Rapporterad avskjutning från de olika älgskötselområdena
 Antal fällda djur Andel kalvar Fällda djur i förhållande 
    till tilldelning
Håbol: 19 vuxna, 34 kalvar 65 % 98 % 
Alserud: 8 vuxna, 3 kalvar 27% 55 %
Nössemark Västra: 4 vuxna, 11 kalvar 73 % 83%
Ed Västra: 27 vuxna, 25 kalvar 45% 92%
Tingvallamossen: 18 vuxna , 16 kalvar 47% 92%
Markerna: 22 vuxna, 14 kalvar 39% 75%
Örekilsälven: 25 vuxna, 23 kalvar 48% 98%
Ärtemark Västra: 21 vuxna, 20 kalvar 50% 103%
Laxarby: 19 vuxna, 19 kalvar 50% 106%
Gustavfors: 8 vuxna, 8 kalvar 50% 100%
Krokfors: 25 vuxna, 20 kalvar 44% 87%
Torrskog-Sund: 34 vuxna, 30 kalvar 47% 80%
Grann-Torrsjön: 15 vuxna, 9 kalvar 38% 75%.
Mellan-Dal: 29 vuxna, 28 kalvar 49% 97%
Östra Skogsdal: 49 vuxna, 45 kalvar 48% 92%
Gunnarsnäs-Dalskog: 29 vuxna, 27 kalvar 48% 93%
Edsleskog: 38 vuxna, 45 kalvar 54% 104%

fodertillgången. På grund av 
väderförhållandena blev det 
ingen flyginventering av an-
talet älgar i området i år som 
var planerat. För flyginven-
tering krävs bra väderförhål-
lande med 20-30 centimeter 
snö. Snön har fattats Dals-
land flera vintrar nu.

Planen
Utgångsläget i förvaltnings-
planen för  Förvaltningsom-
råde 1 var ett vinterbestånd 
på 10,5 älgar per 1000 hektar 
efter höstens jakt. Planen 
anger en sänkning till nio 
älgar per 1000 hektar.  Tju-
randelen är satt till 37 procent 
som minimikrav med för-
hoppning att den skall öka till 
40 procent med bra kvalitet. 
Reproduktionen är satt till 
0,7 kalv per ko. Av de älgar 
som skjuts ska andelen kal-
var vara 50 procent. 

Det konstaterades hur vik-
tigt det är att kontrollera ål-
der och vikt på alla skjutna 
djur samt att så långt det är 

möjligt skapa foder till älgar-
na, vilket också en del av 
älgförvaltningen.

– Vissa skötselområden 
har haft svårt att nå upp till 
tänkt avskjutning. Vårt för-
valtningsområde skjuter i 
genomsnitt 92-93 procent av 
det satta antalet. Jag hoppas 

det blir bättre. Länsstyrelsen 
kan upplösa skötselområden 
som inte respekterar skötsel-
planen, säger Jonas Löfqvist, 
ordförande i Älgförvalt-
ningsområde 1.

 Jord & skog 
onsdag 26 april 2017
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Frändefors kyrka 
Söndag 30 april kl.10

Gudstjänst
Anna Forsebo, sång

Ralph Liljegren

Välkomna!

Frändefors

Valborgsmässofirande
Söndag 30 april kl. 19.00

Kyrkokören hälsar våren vid församlingshemmet 
Vårtal av Göran Forsell

Allsång med Husbandet, servering, lotterier
Hjärtligt välkomna!
Frändefors kyrkokör

Valborgsmässofirande
Brålanda

Söndag 30 april kl. 18.00
Körsång • Vårtal av Peter Jacobsson 

Fika • Underhållning • Lotterier
Välkomna till Församlingshemmet!

Brålanda kyrkokör

VALBORGSMÄSSOFIRANDE PÅ RÖRVIK
Söndag 30 april kl 20.00

Vårtal – Marie Dahlin – kommunalråd i Vänersborg

Sånggruppen Bluezette, Anneli Enorsson och 
Christer  Larsson, andakt Sigward Karlsson

Lotteri, servering och fyrverkeri
VÄLKOMNA         Equmeniakyrkan Södra Dal

Vårgudstjänst
Söndag 30 april kl. 11 i Sundals-Ryrs kyrka

Anna-Karin Lindström Bergkvist framför sånger om
”Den gode Herden”

Fiol: Jennie Åhlander, dikt: Gunilla Rubbestad 
Anette Jarsved Carlson

Kaffe i kyrkan       –       VÄLKOMNA!

Brålanda • Frändefors

Gudstjänst med 
kompositioner

På söndag är det inte bara 
valborgsmässoafton utan 
också tredje söndagen i 
påsktiden. Den 30 april är 
det vårgudstjänst i Sun-
dals-Ryrs kyrka. 
Då finns en av de mest lästa 
och älskade psaltarpsalmer 
med, nämligen Ps 23, Herren 
är min Herde god, mig skall 
intet fattas… Denna text har 
också givit upphov till många 

kompositioner och fem av 
dessa kommer att framföras 
av kyrkosångare Anna-Karin 
Lindström Bergkvist. 

Medverkar gör också Gu-
nilla Rubbestad som läser 
Herdepsalmen på dialekt. 
Jennie Åhlander spelar fiol. 
Anette Jarsved Carlson är 
präst. Både före och efter 
gudstjänsten serveras kyrk-
kaffe. 

Våren 
firas in

På Valborgsmässoafton, blir 
det traditionsenligt vårfiran-
de i Brålanda församlings-
hem. Kyrkokören sjunger 
vårsånger och årets vårtal 
hålls av Peter Jacobsson. 
Som brukligt är inbjudes alla 
till dukade fikabord med 
dryck, smörgås och tårta. Det 
blir också underhållning och 
lotterier med mera.

Kul med påskbrev

Bertil Danielsson med sönerna Gustav, Oskar och Albin.

En ganska ny tradition 
som blivit populär är 
påskbrevbytardagen vid 
Gestad Sportklubbs villa 
på påskafton. Ett 70-tal 
trotsade kylan och hade 
det trevligt tillsammans. 
De flesta barnen hade klätt 
sig till fantasifulla påskkä-
ringar eller gubbar, så även 
en och annan förälder. 

Påskbreven byttes och 
man grillade korv och fikade. 
Som vanligt fick man gissa 
vikten på ett godisfyllt påsk-

ägg, 939 gram vägde det.  Till 
bästa utklädnad utsåg juryn 
påskkäringarna Jennifer 
Bengtsson, Alice Aronsson 
och draken Gustav Daniels-
son.

– Trots kylan kom många, 
alla var glada och det var en 
god stämning. Många var fint 
utklädda. Jättekul att så 
många kom, sammanfattar 
Katarina H Johansson från 
GSK:s styrelse.
 Marianne Karlsson 

marianne@mellerudsnyheter.se

Charlie Sundqvist och Melvin Westlund gillar korv och påskbrevsgodis. De tre vinnande i utklädning, påskkärringarna Jennifer Bengtsson, Alice 
Aronsson och draken Gustav Danielsson.

Social gemenskap främjar hälsan

Brålanda Väntjänst är en 
frivillig förening som har 
ett stort utbud av aktivi-
teter för äldre. Alla pen-
sionärer och daglediga är 
välkomna att besöka och 
delta i aktiviteter, inget 
medlemskap behövs. En 
del i verksamheten är 
anhörigstöd- och besöks-
gruppen.
– Vi gör bland annat hembe-
sök hos äldre som, utifrån 
sina önskemål, vill ha någon 
att samtala med eller bara lite 
sällskap, berättar anhöri-
gambassadör Anita Lind-
berg.

Frivilliga besöker den som 

vill ha någon att prata med 
och självklart har de avgivit 
tystnadslöfte.

– Vi vet att om människor 
även långt upp i åldrarna har 
en social gemenskap hjälper 
det till att de håller sig friska 
längre. Vi ser gärna att de 
kontaktar oss och kommer 
hit eller så kommer vi till 
dem, säger Ann- Christine 
Karlsson, representant för 
Vänersborgs kommun.

Tema- och trivselträffar
Anhörigstöd- och besöks-
gruppen anordnar flera sam-
mankomster om året med 
aktuell information, exem-
pelvis om demens och triv-

selträffar för äldre. Alla i 
gruppen hoppas att fler tar 
möjligheten att träffas och 
må bättre.

– Träffarna har varit upp-
skattade och kunskapen och 
gemenskapen hjälper till så 
att människor kan hålla sig 
friskare, säger Doris Seve-
rinson.

För att få en bas att stå på 
och nå ut till många finns en 
arbetsgrupp sammansatt av 
representanter från Brålanda 
Väntjänst, Vänersborgs 
kommun, Svenska Kyrkan, 
Equmeniakyrkan och 
Smyrnakyrkan.

– Vi är en väl fungerande 
grupp med ett bra samarbete, 

som bygger på att vara med-
mänskliga, säger Else-Marie 
Carlsson.

Övriga aktiviteter
Alla aktiviteter drivs med 
frivilliga insatser vilket är 
helt avgörande för att verk-
samheten skall fungera. 
Måndag till torsdag förmid-
dag är det telefontid. Man har 
även trygghetsringning, un-
derhållning, studiecirklar, 
vandringar, spel, hobbyverk-
samhet och mycket mer. 
Aktiviteterna sker i Stations-
huset, Sinnenas Hus eller 
annan lämplig lokal.
 Marianne Karlsson

marianne@mellerudsnyheter.se

Anhörig- och besöksgruppens Gudrun Larsson, Ingrid Eriksson, Doris Severinson, Else-Marie Carlsson, stående. Inga-Lill Johansson, Ann-Christine 
Karlsson och Anita Lindberg, sittande. Saknas på bilden gör Anette Jarsved Carlson.

www.mellerudsnyheter.se
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50% rabatt på valfri gavel, bäddmadrass och sängförvaring vid köp av Ekens säng i modellserierna 
Elegans, Essens och Element. Erbjudandet kan inte kombineras med andra erbjudande

Bäddmadrass 
Valfri gavel
Sängförvaring

50% RABATT PÅ
JUST NU!

Upplev Ekens 
sköna sängar

Välkomna till oss!

Öppet: Vardagar 9-18 • Lördagar 9-13

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

Trivsamt i nyrenoverad skola

Det trevliga klassrummet på Rösebo skola.

Skolans allt i allo Ulrika Lönebrink utanför nyrenoverade Rösebo skola. Där rampen går in ska modul för kök och personalutrymme byggas till 
sommaren.

Wilma Planting lär veckodagarna på engelska medan några köar för att 
komma till läraren Eva-Lotta Johansson.

Vårvandring med byalaget
Sundals Ryrs byalag har 
under många år ordnat 
ett par guidade vandring-
ar om året. De brukar vara 
mycket uppskattade, så 
även denna gång.

Ett 15-tal personer i varieran-

de åldrar mötte upp och 
följde med på en tur i det nya 
naturreservatet ”Oxeklev” 
som ligger i den södra delen 
av Kroppefjäll. 

Guide för dagen var Len-
nart Olsson som tidigare ar-
betat på Länsstyrelsen och 

Några av de som gick vårens vandring med byalaget i Oxeklevsreservatet 
på södra Kroppefjäll.

Rösebo skola är Väners-
borgs kommuns äldsta 
skola. Sedan i höstas har 
skolan renoverats, barnen 
gick då på Dalboskolan. Nu 
har de 20 barnen återvänt 
till de ljusa och fräscha 
lokalerna.
Man har löst mögelproble-
men, lokalerna har fått berg-
värme, ny ventilation, ny 
belysning, ljuddämpande 
plattor i taket och nya inner-
väggar. 

Ombyggnaden gör att bar-
nen nu har ett stort klassrum 
och två mindre grupprum 
med dörrar emellan, vilket 
saknades tidigare. Under 
sommarlovet skall det byg-
gas till med moduler för kök 
och personalutrymmen och 
det ska vara klart i god tid för 
skolans 135-årsjubileum den 
2 september.

Stor trivsel
Både elever och lärare stor-

som har haft hand om bildan-
det av detta och många andra 
reservat. 

Oxeklevsreservatet är 48 
hektar stort och är bildat efter 
ett privat initiativ från mar-
kägaren. Där finns många 
gamla träd, bland annat tallar 
som är 200-300 år gamla. Så 
gamla träd är det annars ont 
om på Kroppefjäll eftersom 
man på 1800-talet högg ner 
mycket av skogen för att 
använda som bränsle. 

Det kommer så småning-
om att bli en vandringsled i 
reservatet, men eftersom den 
inte är klar ännu blev det en 
riktig terrängvandring. 

I vanlig ordning tog vi 
kaffepaus på halva vägen och 
satte man sig bara i lä var det 
underbart varmt i solen. 

Susanne Borssén

och se något annat. Jag fick 
med mig mycket nytt som vi 
kan använda här. Det är så här 
jag vill jobba, åldersblandat. 
Barnen blir fantastiska kom-
pisar, lär av varandra, lär sig 
respektera äldre och yngre, 
men det gäller att hålla struk-
turen, säger Johansson.

Tidigare eleven Linnéa 
Pedersen gör prao på skolan. 
Hon tycker det blivit fint 

samtidigt som hon saknar det 
gamla.

Skolans bemanning är en 
lärare, två fritidsledare som 
även är resurs i skolan och en 
kombinerad kost/skolvär-
dinna/lokalvårdare/vakt-
mästare. 
 Marianne Karlsson

marianne@mellerudsnyheter.se

trivs och tycker det blivit 
väldigt fint.

– Det var bra på Dalbosko-
lan, men det är bättre här, 
säger förstaklassaren Hugo 
Fjällstål och så tycker även 
de andra barnen.

Förskoleklassen pysslar i 
grupprummen. I klassrum-
met arbetar de denna dag 
individuellt och fröken har 
skrivit upp i ”Igelkottboken” 
vad de ska göra. 

Wilma Planting lär sig 
veckodagarna på engelska 
med hjälp av datorn och Gab-
riel Groth skriver med vack-
er handstil en berättelse om 
badstranden.

Erfarenhetsutbyte
Under byggtiden jobbade 
Eva-Lotta Johansson, lärare 
på Rösebo skola sedan nio år, 
på en annan skola i kommu-
nen.

– Det har varit berikande 
att jobba på en större skola 



MELLERUDS NYHETER22 ONSDAG 26 APRIL 2017

Christer Mårtensson vann Årets bild 2017

Vinnare i Årets bild 2017 blev Christer Mårtenssons ”Fallfärdigt hus”.

När resultatet av Melle-
ruds fotoklubbs tävling 
Årets bild presenterades 
under klubbmötet tisdag 
18 april, visade det sig att 
Christer Mårtensson tog 
hem segern.
Totalt hade 39 bilder lämnats 
in av klubbens medlemmar. 
Jury var Hudiksvalls foto-
klubb. 

Topp tre med  
motiveringar:
1. Fallfärdigt hus, Christer 
Mårtensson. ”Fin inramning, 
bra svartvit bild, bra kontrast 
där alla grå toner ligger rätt. 
Roligt motiv från en svunnen 
tid”.
2. Hökuggla, Andreas Pers-
son. ”Här vakar ugglan på sin 
spets. Fotografen har varit 
uppmärksam. Här har färger-
na kommit till sin rätt”.
3. Slända, Benny Karlsson. 
”Snyggt fångad slända i rö-
relse. Bra skärpa, snygg 
bakgrund”.

Övriga placerade bilder:
4. Svunnen tid, Göran Ek. 
5. Flodiller, Anderas Pers-
son.

På andra plats hamnade Andreas Perssons ”Hökuggla”.

Denna snygga slända i rörelse, fotad av Benny Karlsson, blev trea.
De tre pristagarna. Fr. v: Andreas Persson (2:a), Christer Mårtensson 
(vinnare) och Benny Karlsson (3:a). Foto: Susanne Emanuelsson.

Representerade Dalsland på S-kongress i Göteborg

Marianne Sand Wallin, Mellerud.

vid socialdemokraternas 
kongress i Göteborg, ett 
uppdrag de tagit på stort 
allvar tillsammans med 
övriga 350 delegater. 
Det var ett intensivt förarbe-
te med att sätta sig in i  
2 000 motioner och 4 000 
attsatser som främst handla-
de om utveckling av välfärd, 
jobb och utbildning och enas 
om vad som skall prioriteras 
och drivas.

Marianne berättar att hon 
ville åka till kongressen 

främst för att stoppa vinstjak-
ten i välfärden och förbjuda 
religiösa friskolor, men även 
för att försvara en motion 
från Mellerud som krävde ett 
återupprättande av de ur-
sprungliga intentionerna i 
LSS (Lagen om stöd och 
service). 

– Vi ställde oss bakom 
Kommunals krav på att hel-
tid och fast anställning skall 
vara norm på den svenska 
arbetsmarknaden. Detta är 
viktigt för att kunna leva på 
sin lön och inte i framtiden 

bli fattigpensionärer, säger 
hon.                 

Kongressen beslöt att ar-
beta för att avskaffa anställ-
ningsformen allmän visstid 
och hyvling av arbetstider 
samt arbeta för betalda ar-
betskläder till de som jobbar 
i vård, skola och omsorg.

Andra viktiga motionsom-
råden var en utredning för en 
tandvård med högkostnads-
skydd, så att tandhälsan inte 
som idag fortsätter vara en 
klassfråga.

Kongressens tema var 

Trygghet i en ny tid. Behovet 
av trygghet förstärktes av 
terrorattacken i Stockholm, 
som präglade hela kongres-
sen och som skapade en stark 
beslutsamhet och enighet 
bland deltagarna som bland 
annat beslutade om ytterliga-
re 10 000 poliser, så att vi har 
en närvarande polis i alla 
kommuner samt att en polis-
högskola öppnas i Västsveri-
ge. 

– En besvikelse var att det 
inte gick att stoppa utvis-
ningarna av ensamkomman-

de barn, som kom 2015 – det-
ta då det inte fanns någon 
motion skriven med detta 
tema. Troligen var inte pro-
blematiken tydlig sex måna-
der före kongressen då mo-
tionerna skulle vara 
inlämnade, konstaterar Sand 
Wallin. 

Marianne Sand Wallin 
från Mellerud och Jenny 
Nieminen från Bengtsfors 
representerade Dalsland 

6. Följ mig, Mikael West-
man.
7. Havssula, Nils-Gunnar 
Olsson.
8. Smålommar, Andreas 
Persson.
9. Hög på skrot, Christer 
Mårtensson.
10. Liljekonvalj, Johanna 
Linder.
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Lärde sig matematik i verkliga livet

Några av eleverna som deltog i matte-experimentet. Fr.v: Petter Östling 9A, William Törnqvist 9A, Jaquline Gardtman 9A, lärarassistenten Mattias 
Rydberg (stående), Ronja Gardtman 9D, matteläraren Vuong Hoang och Anton Rudell 9A.

Mattelärarna på Råda-
skolan har jobbat med ett 
slags experiment under 
påsklovet. Niondeklassa-
re som gick på lovskolan 
har besökt olika företag 
där fått uppgifter att lösa – 
ett sätt att avdramatisera 
ämnet och öka intresset 
för matematik.
Under måndagen på påsklo-
vet besökte nio elever tre 
olika butiker; Modehuset 
Börsen, Oscarssons Bil och 
Coop Konsum. Där fick de 
uppgifter att räkna ut, som 
relaterade till varor hos före-
taget.

– Tanken var att de skulle 
komma ut och se vad materi-
ella ting kostar. Vissa elever 
är intresserade av kläder, 
andra av bilar. Det är positivt 
om vi som mattelärare kan 

knyta matteuppgifterna med 
sådant som eleverna är in-
tresserade av kan det bli 
lättare för dem att lösa upp-
gifterna, säger matteläraren 
Vuong Hoang.

Skolan fokuserade på nior-
na med tanke på deras natio-
nella prov som ska göras i 
maj månad.

Ronja Gardtman i 9D tyck-
te det var lättare att förstå 
uppgifterna ute i ”verkliga 
livet”.

– Det behövs för att lära sig 
mer. Fast jag tycker det är 
roligare att sitta med en bok 
i klassrummet, erkänner hon.

Var roligt
– Butiksinnehavarna tyckte 
det var roligt att vi kom, un-
derstryker lärarassistenten 
Mattias Rydberg.

På Modehuset Börsen kunde eleverna träna på att beräkna procent och 
ekvationer. Foto: Privat.

Eleverna tränade sannolikhet och ekvation på Coop Konsum. Mattelä-
raren Marie Håkansson förevisade. Foto: Privat.På Oscarssons Bil var det procenträkning som gällde. Här syns försäljaren Thomas Oscarsson tvåa från höger. Foto: Privat.

Prisutdelning. Från vänster: Evert Norrman, Viggo Olsson, Malte Geerts, Niklas Norrman, Mona Fransson, 
Alice Jonsson, Natalie Norrman och Stig ”Japan” Olsson.

IOGT-NTO:s Juniorför-
bund Junis, Mellerud av-
slutade en lyckosam säsong 
med ett antal härliga ungdo-
mar som spelat bordtennis 
under våren. Sammanlagt 
har det varit tolv kvällar i 
Templargården, Mellerud. 
Flera föräldrar har även del-
tagit i aktiviteterna. Utöver 
bordtennisen har man spelat 
innebandy samt vid något 
tillfälle samlats kring någon 
intressant film.

Stig ”Japan” Olsson inled-
de träffen med att berätta om 
sitt engagemang sedan han 
slog de första bollarna 1962, 
hos IOGT. Han har spelat 
bland annat i Sunnanå BTK, 
Melleruds BTK. Verksam-

heten inom IOGT-NTO Mel-
lerud vann Riksmästerskapet 
1966. Stig var juniorledare 
för MBTK 1972. Han minns 
många av de kända bordten-
nisstjärnorna han träffat, 
Hasse Alser, Tony Larsson, 
Kjell ”Hammarn” Johans-
son, med flera. 

Sedan 2010 finns Stig med 
i Junis, Mellerud och har 
varit ledare tillsammans med 
Evert Norrman. Inger Nor-
mann har servat med fika vid 
träffarna. Vid avslutningen 
10 april bjöds på nygräddade 
våfflor med tillbehör.

Verksamheten kommer att 
starta upp igen till hösten.

Prisutdelning skedde, Vig-
go Olsson, Malte Geerts, 

Niklas Norrman, Mona 
Fransson, Alice Jonsson 
samt Natalie Norrman erhöll 
priser vid träffen. Malte Ge-
erts och Natalie Norrman 
fick dessutom Stigs eget he-
derspris. Natalie har förut-
sättningar för att bli en bra 
ledare. Malte Geerts är en 
trogen deltagare, ställer upp 
och finns med i alla lägen.

Några var förhindrade att 
deltaga, men får sina priser 
vid ett senare tillfälle. Dessa 
är Elias Karamy, Woro Mo-
hamed, Simon Andersson, 
Oskar Genney samt Altin 
Avdijaj.

Evert Magnusson

FÖRENINGSREFERAT

Anton Rudell i 9A besökte 
alla tre företagen och gjorde 
samtliga uppgifter.

– Man ska ju komma in på 
gymnasiet. Det var svårt att 
räkna ut räntan, annars var 
det lätta uppgifter tycker jag, 
säger han. 

William Törnqvist i 9A var 
på Modehuset Börsen och 
Coop Konsum.

– Man lärde sig bättre när 

man hade saker, det kändes 
enklare, konstaterar han.

Tanken är att skolan ska 
fortsätta med detta uppläg-
get.

– Jag vill testa två nya me-
toder i höst, en för stora 
klasser och en för vissa elev-
er. Det är ju så att allt inte 
passar alla. Det viktigaste är 
att göra alla engagerade, sä-
ger Vuong.

Några räkneexempel var 
att räkna ut vad en påse po-
tatis i lösvikt kostar på Coop 
Konsum och vilken rän-

tekostnad det blir om du kö-
per en bil för 200 000 kronor 
på Oscarssons Bil.
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se
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Hushållningssällskapet delade ut priser

Robert Svensson, ordförande i Hushållningssällskapet Väst, flankeras av Margaretha Yngvesson, Herrljunga 
och Karin Blomstrand, Dingle som tilldelades Hushållningssällskapets silverbrosch 2017.

Den 6 april delades priser 
ut på Hushållningssäll-
skapet Västs årsstämma 
i Folkets Hus, Uddevalla. 
Prisutdelare var Robert 
Svensson, Hushållnings-
sällskapet Västs ordfö-
rande.
Följande priser delades ut på 
stämman 2017: 

Hederspriser ur hästa-
velsfonden: Bästa ungsto i 
Norra Älvsborg 2016: Glän-
tans Rosie 38-13-0425. Äga-
re Carina Wingård, Kärr 
Brålanda.

Hushållningssällskapets 
silverbrosch 2017, till kvin-
nor som verkar för landsbyg-
den. Mottagare: Margaretha 
Yngvesson, Bråttensby Gäd-
degården, Herrljunga, Karin 
Blomstrand, Östeby, Dingle/
Munkedal.

Föreningsbankernas 
fond i Dalsland, premierar 
personer eller organisation 
som lagt ner stort och idérikt 
arbete för landsbygdens ut-
veckling i Dalsland. Motta-
gare: Gustav Bäckström och 
Elin Johansson, Säters Gård, 
Åmål samt Oscar Bäckström 
och Lisa Kihlgren, Amne-
byn, Tösse. 

Motivering: För att tack 
vare sitt starka engagemang 
och energiska företagsanda 
utvecklat ett familjeföretag i 
tiden med målet att bygga ett 
långsiktigt hållbart lantbruk 
på ekologiska grunder med 
god lönsamhet och ger med 
detta även en hel del syssel-
sättning till lantbruksintres-
serade ungdomar. 

Tack vare en stor andel 
arrenden bidrar de till ett 
öppet odlingslandskap samt 

deltar även i att utveckla 
naturbruksplan. De bedriver 
bland annat en intensiv eko-
logisk mjölkproduktion och 
växtodling. 

De har under många år 
även erbjudit kosläpp för 
allmänheten och skolbesök 
på sina gårdar och deltagit i 
offentliga media för att främ-
ja kunskapen om det svenska 
lantbrukets förutsättningar.

 Erik Petterssons i Risa i 
Åmål Minnesfond nr 1, 
premie för värdefullt arbete 
för landsbygdens utveckling 
inom Tössbo hushållnings-
gilles verksamhetsområde.

Nominerad av Tössbo 
Hushållningsgille. Mottaga-
re: Sten Lindström, Åmål. 
Motivering: För att under 
flera decennier samlat mate-
rial omkring hur ett stations-
samhälle byggdes upp kring 

en järnvägsstation och som 
slutligen resulterade i den 
mycket gedigna boken ”Tös-
se-Stationssamhället och 
bygden”. 

Sten har tidigare även gett 
ut boken ”Längs Tösse-Tyd-
jeån”, som beskriver 
människor och industri invid 
detta vatten. Sten belönades 
då med Åmåls kommuns 
kulturstipendium. Sten har 
tidigare jobbat som journa-
list på Provinstidningen 
Dalsland med bland annat 
ansvar för bevakning av 
kommun- och näringslivs-
frågor och var där en mycket 
inspirerande kåsör för tid-
ningens läsare. Sten har i sina 
böcker visat på sin utmärkta 
formuleringsförmåga.

Hushällningssällskapet Väst Sten Lindström, Åmål prisades för sitt arbete för landsbygdens utveck-
ling inom Tössbo hushållningsgilles verksamhetsområde.

Premier från Föreningsbankernas fond i Dalsland tilldelades från vänster: Oscar Bäckström och Lisa Kihlgren, 
Tösse samt Elin Johansson och Gustav Bäckström, Säters Gård.

Mer biogas behövs framöver
En biogasstation för last-
bilar byggs vid Trestad 
center och ger möjlighe-
ter för ökad biogaspro-
duktion bland annat från 
Biogas Brålanda. 
Den nya biogasstationen blir 
den första i sitt slag i regio-
nen, och är ett viktigt steg i 

Fyrbodals omställning till en 
fossilfri fordonsflotta. Bio-
gastankstationen vid Trestad 
center kommer ha plats för 
fyra lastbilar att snabbtanka 
samtidigt. En plats för att 
tanka personbilar planeras 
också. Redan nästa år kan 
satsningen bli verklighet, det 

Det byggs en biogasstation för lastbilar vid Trestad center, en stor fördel 
för bland annat Biogas Brålanda. Arkivbild.

Vart går 
skatten?

Nu finns uppdaterade 
uppgifter över hur Melle-
ruds kommun planerar att 
använda skatteintäkterna 
för 2017. 
Om du anger en inkomst kan 
du se hur många skattekronor 
som går till respektive verk-
samhetsområde inom kom-
munen. Länk till skattesidan 
hittar du på kommunens 
hemsida.

Kommunalskatten är 
22,60 öre per skattekrona i 
Melleruds kommun.

Den totala skattesatsen är 
33,73 öre, vilket är kommu-
nalskatten plus skatten till 
landstinget som är 11,13 öre.

Vid en månadsinkomst på 
25 000 kronor fördelas kom-
munalskatten som då hamnar 
på 5 650 kronor enligt följan-
de:

Socialtjänst: 2 674 kro-
nor. (Vård och omsorg 1 681 
kr, insatser enligt LSS, SFB 
och HSL 656 kr, individ- och 

På kommunens hemsida kan du få 
information om hur man planerar 
att använda skatteintäkterna 2017.

familjeomsorg 319 kr, färd-
tjänst 18 kr)

Pedagogisk verksamhet:  
1 880 kronor. (Grundskola 
955 kr, förskoleverksamhet 
och skolbarnomsorg 497 kr, 
gymnasieskola 361 kr, övrig 
utbildning 67 kr)

Gemensam verksamhet: 
377 kronor.

Infrastruktur, skydd 
med mera: 366 kronor. 
(Räddningstjänst och sam-
hällsskydd 116 kr, gator och 
parker 112 kr, övrigt 110 kr)

Kultur och fritid: 232 
kronor.

Politisk verksamhet: 121 
kronor.

står klart sedan Trollhättan 
Energi i veckan beviljades 
klimatinvesteringsstöd från 
Naturvårdsverket. 

– Det är viktigt att det blir 
fler tankställen för att få fart 
på biogasanvändandet. Den-
na, tillsammans med BRC 
Swedens satsningar, gör att 
vi får fem nya biogasstatio-
ner i Fyrbodal på kort tid. 
Just den här ligger väldigt 
strategiskt där det går myck-
et trafik vid Trestad center, 
säger Paul Åkerlund (s), 
kommunalråd i Trollhättan.

Logistiskt nav  
Åkerier vill att Trestad center 
utvecklas mot att bli ett lo-
gistiskt nav i regionen, flera 
logistikföretag har redan 
etablerat sig där och räknar 
med att utöka sin verksam-
het. I och med det nya gas-
tankstället skapas bättre 
förutsättningar, både för 
dessa och andra företag, att 
byta från diesel- till biogas-
drift.

– Flera av de åkerier vi 
pratat med har visat intresse 
för att ställa om till fossilfritt 

fordonsbränsle. Vårt mål är 
att på några års sikt sälja 
cirka 300 000 normalkubik-
meter gas per år, säger An-
ders Ericsson, energichef på 
Trollhättan energi.

Ökad produktion
Leveranser av den storleken 
innebär att produktionen av 
biogas i regionen måste öka 
framöver. Trollhättan Energi 
undersöker redan idag möj-
ligheterna att utvinna biogas 
från matavfall som produce-
ras lokalt. Det här kan också 
ge möjligheter för ökad bio-
gasproduktion hos Biogas 
Brålanda i Vänersborgs och 
Melleruds kommuner.

Fyrbodals 14 kommuner 
arbetar tillsammans för att nå 
målet om en fossilfri for-
donsflotta senast 2030. Om-
ställningen sker i samverkan 
med de norska kommunerna 
i Östfold och Follo inom ra-
men för projektet Hela Grö-
na Vägen, delfinansierat av 
EU:s interreg-program och 
Västra Götalandsregionen. 

Källa: Fyrbodal
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Religiösa hänsyn i kommu-
nens verksamheter? Det är 
ett faktum i Melleruds kom-
mun anno 2017. På kom-
munfullmäktiges samman-
träde onsdag 19 april antogs 
nämligen en ny kostpolicy 
som skall styra kommunens 
måltidsverksamhet framö-
ver. I den finns ett antal före-
satser och målsättningar, 
genomgående förnuftiga på 
alla sätt. Förutom en. En av 
målsättningarna var att ser-
vera specialkost av religiösa 

skäl (!) Något som är helt 
oacceptabelt för oss. Att in-
föra någon form av religiösa 
hänsyn i samhällsapparaten 
är inget annat än ett rejält kliv 
tillbaks i tiden. En förutsätt-
ning för ett jämställt väl-
färdssamhälle är den sekulä-
ra staten. I Sverige har vi 
skakat av oss det religiösa 
oket sedan länge. 

Detta samtidigt som vi 
bevarat den tradition och de 
värderingar som det kristna 
arvet gett oss. Nu ställs nya 

krav, från, för oss ”nya” reli-
gioner på att vi ska återinföra 
detta i samhället. Det finns en 
fara i detta, som borde vara 
uppenbar för alla. Vi har 
sluppit ifrån husförhör och 
krav på att kunna katekesen 
i det här landet. Våra kvinnor 
måste inte täcka sitt hår för 
att vara anständiga längre 
och allmogen indoktrineras 
inte länge från predikstolen.

Vi vill inte bidra till en ny 
religiös inmarsch i vårt sam-
hällsskick. Därför yrkade vi 

på att målsättningen att ser-
vera specialkost skulle tas 
bort ur policyn. Tyvärr rösta-
de S och C igenom detta 
ändå, dock med mycket liten 
marginal, röstsiffrorna utföll 
med 16-13 till originalförsla-
gets favör. Vi tackar övrig 
opposition för sitt samlade 
stöd i denna fråga och kan 
bara beklaga majoritetens 
bakåtsträvande inställning i 
detta.

SD-Mellerud

Vill inte bidra till ny religiös inmarsch

Debatt
Maila din insändare till:
redaktion@mellerudsnyheter.se

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

Det var ytterst beklämmande 
att sitta i det nyinvigda vack-
ra Tingshuset och höra orden 
som står i Sverigedemokra-
ternas (SD:s) insändare idag. 
SD har nu under en lång tid 
arbetat hårt för att skapa en 
fientlig inställning mot främ-
mande kulturer. SD vill att vi 
skall tycka illa om de främ-
mande kulturernas religion, 
kultur, klädsel och matvanor 
och se dem som ett hot.

SD hävdar att det är en 
uppenbar fara med en ny 

religiös inmarsch i vårt sam-
hällsskick och därför yrkade 
de på att målsättningen att 
servera specialkost av religi-
ösa skäl skulle tas bort ur 
policyn. Att religiösa hänsyn 
finns med i vår kostpolicy är 
ingen ny företeelse, det har 
funnits med mycket länge 
och den grundar sig i att våra 
kostchefer i Dalsland har 
ansett detta viktigt för att 
kvalitetssäkra måltiderna i 
kommunens verksamheter, 
skola, vård och omsorg.  

Ingen annan än SD har 
lyckats samla oppositionen 
under den här mandatperio-
den. Att detta skulle ske i en 
fråga som handlar om att 
servera alternativa maträtter 
i våra restauranger, ett beslut 
som redan bifallits av alla 
partier utom SD i social-
nämnden, kultur- och utbild-
ningsnämnden och inte 
minst i kommunstyrelsen är 
ytterst anmärkningsvärt.                                                                                            

Att Moderaterna och 
Kristdemokraterna närmat 

sig SD på riksplanet är nu-
mera ett allmänt faktum. Än 
mer anmärkningsvärt är att 
Liberalerna, Miljöpartiet 
och Vänsterpartiet röstade 
med SD på kommunfull-
mäktige.

Kan vi få tro att detta var 
en engångsföreteelse?

Karin Nodin, ordförande 
              Centerpartiet Mellerud 

Marianne Sand Wallin, 
ordförande  

Socialdemokraterna Mellerud
 

Svar på SD:s insändare

Oftare och oftare får man 
höra om hur stökigt det är i 
skolan med mycket spring 
fram och tillbaka. Barnen 
mår allt sämre och känner sig 
stressade, de kan inte kon-
centrera sig, har ont i magen 
och huvudet. Att det är myck-
et spring i klassrummet är ju 
faktiskt inte så konstigt.

Varför togs skolbänken 

bort och ersattes med vanliga 
bord? När det fanns bänkar 
hade varje elev alla sina saker 
på sin plats och det blev inte 
något spring, inte i den be-
märkelse som det är idag. Det 
kanske är dags att införa 
bänken igen i ett försök att få 
ner springet som blir i dagens 
klassrum. 

Sedan undrar jag över vart 

barnens respekt för vuxna 
tagit vägen? Lyssnar inte, 
skiter rent ut sagt i vad vuxna 
säger, är uppkäftiga, svär och 
använder till och med våld! 
Hur uppfostrar ni föräldrar 
era barn? Eller skyller man 
på bokstavskombinationer 
för att man inte orkar upp-
fostra? 

Ibland är det sant som man 

säger, det var bättre förr. Som 
det ser ut i klassrummet idag 
så måste det till en förändring 
nu! Nästa gång kanske det är 
ditt barn som inte vill gå till 
skolan för att han eller hon 
får ont i magen.

Förändra nu!

Det var bättre förr i skolan

Den socialdemokratiskt led-
da regeringen föreslår i en 
proposition till riksdagen att 
lex Laval ska rivas upp så att 
svenska fackförbund alltid 
ska kunna kräva ett svenskt 
kollektivavtal. 

I Sverige är det arbets-
marknadens parter som har 
huvudansvaret för att över-
vaka arbets- och anställ-
ningsvillkor för både svens-
ka och utländska 
arbetstagare. Utan ett svenskt 
kollektivavtal är man inte 
garanterad någon minimilön 
i Sverige eller någon lön alls 
och facket har endast begrän-
sade möjligheter att kontroll-
era arbetsvillkoren i övrigt. 

Vi välkomnar att arbetsta-
gare kommer till Sverige från 
andra EU-länder för att jobba 
här. Men den fria rörligheten 
betyder inte att det är fritt 
fram att utnyttja människor. 
Konkurrensen mellan företa-

gen ska bygga på kompetens, 
inte sänkta löner eller usla 
arbetsförhållanden. 

Att det finns ett svenskt 
kollektivavtal är avgörande 
för att den svenska arbets-
marknadsmodellen ska 
fungera. I Sverige finns där-
för också en långtgående 
rättighet att vidta stridsåtgär-
der för att förmå arbetsgivare 
att teckna kollektivavtal. 
Men den förra borgerliga 
regeringen begränsade 
strejkrätten i förhållande till 
arbetsgivare i andra EU-län-
der genom lex Laval.

Sedan dessa regler inför-
des har facket inte genomfört 
några stridsåtgärder alls mot 
arbetsgivare från andra 
EU-länder och deras arbets-
tagare har därför inte kunnat 
garanteras ens minimilön när 
de jobbat tillfälligt i Sverige.

Den svenska modellen 
fungerar helt enkelt inte när 

det gäller utstationerade ar-
betstagare. Därför behöver 
den nuvarande lagen rivas 
upp och ersättas med ett nytt 
system. 

De föreslagna lagändring-
arna innebär att facket alltid 
ska kunna kräva ett svenskt 
kollektivavtal, ytterst med 
stöd av stridsåtgärder. Re-
geringens förslag innehåller 
också bestämmelser om 
ökad förutsebarhet vid utsta-
tionering som ska förbättra 
möjligheterna för utländska 
arbetsgivare att i förväg ta 
reda på vilka villkor som 
gäller på svensk arbetsmark-
nad.

Lagförslaget utvecklar den 
svenska modellen så att den 
ska fungera vid utstatione-
ring och lagändringarna är ett 
viktigt steg mot mer ordning 
och reda på svensk arbets-
marknad.

Beskedet är välkommet för 

alla som värnar om den 
svenska modellen anser vi i 
Fyrbodals Socialdemokra-
ter.

Facklig-politisk ledare i 
Fyrbodal Socialdemokratiska 

partidistrikt

Michael Melby, Mellerud

Stefan Skoglund,  
               Fyrbodal Partidistrikt 

Johan Eriksson, Orust

    Merry Johansson Strömstad 
 Per-Erik Holmberg, 

Uddevalla

Ingela Andersson,  
                                  Tanumshede 
 Urban Henriksson    
                                   Färgelanda 
    Pia Hässlebräcke, Munkedal 
 Anki Holgersson, 

Trollhättan

Petra Sundblad; Sotenäs

              Tommy Lehrman, Åmål 
  Anders C 

Nilsson, Lysekil

Svenska kollektivavtal ska gälla i Sverige

PRO Mellerud höll sitt må-
nadsmöte 12 april på Temp-
largården. Ordförande Len-
nart Israelsson hälsade 
välkommen till 50-talet 
medlemmar. Det var genom-
gång av skrivelser och infor-
mation bland annat om 
kommande engagemang i 
samband med att PRO-för-
bundet fyller 75 år. Rapport 
från KPR och Birgerfonden 
lämnades av Evert Magnus-
son. Börje Skoogh refererade 
från resan och besöket på 
Billingsfors Pappersbruk. 
Gruppen från PRO blev väl 
mottagna, de fick  rundvand-
ring och information om 
brukets produktion. Vidare 
planeras en bussresa till Vi-
singsö, denna ihop med PRO 
i Åmål. Planer finns att besö-
ka lokala aktiviteter inom 
landskapet, förslag på 
Evenstorps gårdsbutik, 
Hamrane Bak och Kaffestu-
ga med mera. Studieverk-
samheten är i det närmaste 
slut, nu planeras för höstsä-
songen. Vid några tillfällen 
under sommaren sker en del 
aktiviteter vid PRO-lokalen, 
onsdagar i jämna veckor. 
Grillkväll i Sunnanå finns 
också med i utbudet.

Ordförande hälsade Melle-
ruds kommunalrådet Tommy 
W. Johansson välkommen. 
Han berörde aktuella frågor 
inom kommunen, till exem-
pel ekonomin som för närva-
rande är god. Utmaningar 
finns alltid, satsningar sker 
nu på flera områden, de stör-
re är byggandet av äldrebo-
endet på Ängenäsområdet, 
bygge av bollhall vid Råda-
hallen. Det byggs också bo-
städer Mellerud, något som 
inte skett på många år i den 
omfattningen. Mellbo upp-
för 24 lägenheter i kvarteret 
Järven, flera bostäder byggs 
i privat regi. Johansson fick 
svara på en del frågor från 
deltagarna.
Ett gäng spelemän från Brå-
landa med omnejd stod för 
underhållningen. Namnet 
var Goa Gubbar, det stämde 
gott med det de framförde. 
En kavalkad av välkända 
melodier. Gruppen bestod av 
Olle Lind som även utförde 
sånginslagen, vidare Bertil 
Stjärnered, Hardy Wikström 
och Hans Nordström.
Kaffeservering och lottdrag-
ning med vinster från Kon-
sum, avslutade mötet.

Evert Magnusson

FÖRENINGSREFERAT

PRO Mellerud höll månadsmöte den 12 april i Templargården.

Olovliga körningar
Man i 60-årsåldern misstänks för olovlig körning på Sapp-
hultsgatan 18/4. Mannen saknar körkort och hade inte betalat 
bilskatten. Man i 45-årsåldern misstänkt för olovlig körning 
på Järnvägsgatan på morgonen 22/4. Mannen saknar körkort.

Stölder och inbrott
Smitning från bränslenota på Preem 23/4 på kvällen. Notan 
var på drygt 500 kronor och bilens reg.nr är TCF 996. Ägaren 
är inte hemmahörande i Melleruds kommun. Stöld av fyrhju-
ling i Hjärtungen 12-21/4. En flerfärgad Arctic Cat med reg.
nr: CMS 424. Inbrott i tandläkarpraktik på Bergsgatan natten 
den 22/4. Man hade tagit sig in i lokalen genom att bryta upp 
en dörr och sedan dragit ut lådor. Det verkar som om tjuven/
tjuvarna skrämdes iväg när väktaren kom. 

Oskattat fordon
En lastbilschaufför stoppades vid Linderud på f.m 19/4. For-
donet var oskattat. Det företag som äger bilen betalade dock 
och ekipaget kunde fortsätta sin färd.

Skadegörelse
Glas krossat på vindskyddet vid hållplatsen vid Dals Ro-
stocks vägskäl 17-18/4.

Smitning
På kvällen den 19/4 smet någon efter att ha orsakat en par-
keringsskada vid Pressbyrån. Bilens reg.nr finns noterat.

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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KIF stod upp bra 
mot division 5-lag

FOTBOLL 
Inför seriepremiären nästa 
helg ser det lovande ut för 
Kroppefjälls IF efter ett fint 
genrep i lördags. Mot divi-
sion 5-laget Bengtsfors blev 
det förlust med 1-2, men utan 
att behöva skämmas.

I första halvlek höll man 
defensiven bra men lyckades 
inte skapa mycket framåt. I 
andra halvlek kom Bengts-

fors ledningsmål efter tio 
minuter och 2-0 gjorde hem-
malaget mycket snyggt med 
cykelspark med fem minuter 
kvar.

Kroppefjälls Ali Makiya 
reducerade i slutet. Med den-
na matchen i ryggen kan KIF 
ladda för premiär med tillför-
sikt.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Bachalan hjälte 
i ny MIF-seger

FOTBOLL 
Melleruds IF har inlett sä-
songen på ett strålande vis 
i division 4. Två raka segrar 
gör att man befinner sig i 
toppen av tabellen, detta 
efter en 2-1 seger hemma 
mot jumbon Eds FF.
Gräspremiär och en aning 
underskattning var kanske 
några av anledningarna till 
att det var lite knackigt för 
hemmalaget i lördags. Ett 
tidigt ledningsmål från Mar-
cus Rydberg, via försvarare, 
följdes upp av en kvittering i 
mitten av den första perio-
den.

– Vi tar med oss segern, 
inte mer än så. Vi hade ett 
kompakt spelövertag första 
kvarten och vi visste att de 
skulle spela lågt. Men vi 
kunde inte riktigt spela vårt 
spel med bollinnehav och 
passningsspel, berättade 
Melleruds tränare Peter Jo-

nasson. I slutet av matchen, 
med tio minuter kvar, kunde 
Ahmed Bachalan fixa segern 
efter en fin djupledsboll av 
Wictor Svensson som fri-
ställde målskytten.

På lördag väntar ny hem-
mamatch, då kommer Mun-
kedals IF på besök.

– Munkedal är nollade 
hittills i serien, konstigt då vi 
hade tufft mot dem förra sä-
songen, sade Jonasson.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

SLUTRESULTAT
Melleruds IF – Eds FF

2-1 (1-1)
Div. 4 Bohuslän/Dal

Målskyttar:
3’ 1-0 Självmål
23’ 1-1 Christian Johansson
80’ 2-1 Ahmed Bachalan

Stark inledning 
av säsongen

FOTBOLL 
Melleruds IF:s pojkar-04 
inledde fotbollssäsongen 
starkt under påskhelgen. De 

gick obesegrade genom tur-
neringen och vann den 
välordnade Vänercupen i 
Vänersborg.

Övre raden från vänster: Björn Olsson, tränare. Morgan Flodin, tränare. 
Karl Stefansson, Melvin Tegnér, Yusuf Cebba, Arber Nikqi. Nedre raden 
från vänster: Anas Madi, William Larsson, Binak Shenaraj, Anton Flodin, 
Gotte Jansson, Benjamin Halimi, Sameh Al Hasim, Besart Shenaraj. Sak-
nas på bild gör Gustav Söderblom.

Dalsland Marathon i solsken
Lördag 22 april genom-
fördes i strålande sol-
sken Dalsland Marathon 
för femte året i rad. Det 
arrangerades av initiativ-
tagaren Roger Jarl med 
god hjälp av medlemmar 
i Håfreströms IF.
Vätskestationer fanns längs 
banan. Nio löpare sprang 
kvartsmarathon och åtta 
sprang halvmarathon.

På längsta distansen, 42,2 
kilometer, sprang fem löpa-
re. Av dessa fem sprang tre 

löpare ett marathon för första 
gången: Ulf Söderblom, An-
ders Rodén och Tomas Au-
gustsson. De gjorde alla tre 
starka prestationer.

Även i år fick Dalsland 
Marathon celebert besök av 
Mariann Stenbakk från Nor-
ge. Mariann vann guld i ve-
teran-VM i marathon 1989. 
Men denna gång nöjde hon 
sig med ett kvartsmarathon.

Från vänster: Anders Rodén, Ulf Söderblom, Tomas Augustsson och 
Roger Jarl.

SPORT

Succé när klassinnebandyn spelades
INNEBANDY 
Succé var det rätta or-
det när klassinnebandyn 
spelades för tredje året i 
Rådahallen. 
Melleruds Innebandyklubb 
är sammankallande och kon-
ceptet är hämtat från klass-
bollen i fotboll.

– Det är roligt att barnen 
får testa på en ny sport, be-
rättar Håkan Andersson, an-
svarig för evenemanget som 
gick av stapeln i lördags.

90 spelare möttes i sju lag 
som möttes i tolv-minuters 
matcher. Det var spelare från 
årskurs fyra till sex och alla 
mötte alla. De yngre klassla-
gen fick handikappsfördel 
mot äldre klasser.

– Det var bara jämna 
matcher, sade Håkan.

Hela dagen blev lyckad 
både på och utanför planen, 
där publik och lag samsades 
om platsen.

– När det är mycket folk i 
omlopp så brukar det ibland 
bli lite stökigt. Men det var 
städat, både på och utanför 
planen. Det var en toppendag 
för alla iblandade och vi har 
bara fått positiva reaktioner 
från ledare och publik, berät-
tade Håkan.

Matcherna gick i fair-play 
anda där man har respekt för 
sina med -och motspelare.

Redan nu står det klart att 
det blir en turnering även 
nästa år.

– Vi kommer att köra fler 

år, det är vi tvungna till, för 
de yngre som inte får vara 
med nu vill vara med när de 
växer upp, berättar han.

Vinnande lag i turneringen 
hette IBK my Man.

Sidoturneringen i 
speedshooting vanns av 
13-årige Anton Flodin som 
sköt innebandybollen i 99 
kilometer i timman.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Åsebro/Brålanda förlorade igen
FOTBOLL 
Vinden ställde till det 
rejält för Åsebro/Brålan-
da i hemmapremiären 
på Rudevi i lördags. Mot 
Skepplanda BTK var var-
ken motvinden eller med-
vinden något som hjälpte 
laget i 2-4 förlusten.
– I första halvlek hade vi 
motvind vilket ställde till det. 
I andra hade vi medvind is-
tället, men då rullade bollen 
ifrån oss istället, berättar 
tränaren Morgan Jacobsson.

Det var hemmalaget som 
tog ledningen på Rudevi re-
dan i den tredje matchminu-
ten. En tung start för Åsebro/
Brålanda som i motvinden 
hade svårt att få iväg bollen 
från den egna planhalvan.

Innan paus kunde gästerna 
göra ytterligare ett mål.

I andra halvlek blev det 
däremot bättre för hemmala-
get. Medvinden underlättade 
till en början och efter en 
timmas spel kom två snabba 
mål.

Amanda Jonasson inledde 
målskyttet med ett snyggt 
distansskott som betydde 
1-2. Därefter spelades Jennie 
Larsson fram snyggt och 
kunde placera in 2-2 minut 
senare.

SLUTRESULTAT
Åsebro/Brålanda – 

Skepplanda BTK
2-4 (0-2)

Div. 2 Nv. Götaland
Målskyttar:
3’ 0-1 Amanda Errind
28’ 0-2 Lina Karlsson
58’ 1-2 Amanda Jonasson
59’ 2-2 Jennie Larsson
87’ 2-3 Lina Karlsson
90’ 2-4 Amanda Errind

– Det var två snygga mål, 
konstaterar Jacobsson.

Surt
Sista halvtimman delade 
lagen på bra målchanser, men 
det var Skepplanda som drog 
det längsta strået. Bara några 
minuter från slutet satte de 
3-2 och kort därefter 4-2 som 
definitivt var spiken i kistan.

– Surt när det blir på det här 
viset. Det fanns chanser för 

oss att göra mål, men det är 
svårt att spela med vinden 
också, berättar tränaren, be-
sviken efter lagets andra 
förlust i inledningen på sä-
songen.

Till helgen väntar Tjörns 
DFF som har två stora förlus-
ter på kontot, med 18 in-
släppta mål dessutom.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Jennie Larsson skriver återigen in sig i målprotokollet efter det viktiga 2-2 målet i matchen, tyvärr räckte det 
inte till poäng i denna matchen heller. Foto: Johan Lind Wahlén.

Tobbe tippar division 5:
1 Håfreström
2 Bengtsfors
3 Åsebro
4 Brålanda
5 Frändefors
6 Melleruds IF andralag
7 Tösse
8: Ellenö IK
9 Eds FF lag 2
10 Fengersfors IK

Tobbe tippar division 6:
1 Högsäter lag 2
2 Bäckefors
3 Kroppefjälls IF
4 Bengtsfors lag 2
5 IFK Åmål lag 2
6 IF Viken lag 2
7 Färgelanda lag 2
8 Brålanda lag 2
9 Ärtemark/Billingsfors
10 DLIK/Laxarby

Turneringens vinnarlag IBK my Man. Foto: Privat.
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Göteborg • Kungsbacka • Borås 

Trollhättan • Uddevalla

Tösses genrep 
värmde inte

FOTBOLL 
Mot värmländska division 
6-laget Gillberga FF genre-
pade Tösse IF i lördags.

Det blev förlust med 3-5 
efter att ha legat under i 
matchen igen. Så var det re-
dan efter fyra minuter genom 
ett självmål. Därefter kvitte-
rade hemmalaget genom 

Oscar De Bourgh på straff, 
men före paus hade gästerna 
gjort fyra mål. I slutet kunde 
Daniel Åslund reducera för 
Tösse, men med denna för-
lusten i genrepet så får 
Magnusson med team något 
att fundera på inför premiä-
ren mot Ellenö.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Mycket missar i 
Brålandas genrep

FOTBOLL 
Det var stolpe ut för Brå-
landa IF i deras genrep 
borta mot Upphärads IS i 
torsdags.
Detta tillsammans med att 
fotbollsplanen mer var läm-
pad för vårbruk istället för 
just fotboll.

– Genrep vet jag inte, först 
och främst var det en potatis-
åker, men det var samma för 
båda lagen. Jag är en före-
språkare av naturgräs, men 
när planerna ser ut såhär, då 
är det bättre med konstgräs, 
sade Brålandas tränare Ron-
ny Fredriksson.

Matchen var däremot rela-
tivt bra. Upphärad som huse-

rar i division 6 var ett bra 
motstånd för Brålanda som 
dock inte tog vara på sina 
chanser i matchen.

– De var bättre än jag trod-
de, de har slagit bättre lag än 
oss nu på våren. Vi gör ingen 
bra match. Vi gör två mål, 
men tre bollar hade vi i stol-
pen och några frilägen mis-
sade vi också. Hade vi gjort 
mål på de chanserna hade vi 
vunnit klart, berättade Fre-
driksson.

Matchen slutade 3-2 till 
hemmalaget Upphärad efter 
mål av Brålandas Erik 
Bengtsson Meuller och Mar-
cus Hermansson.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Fint genrep av både ”Håfre” och BIF
FOTBOLL 
Håfreström tog emot 
Bäckefors i den sista 
matchen inför bådas se-
riepremiär till helgen.
Det var en bra match med två 
bra lag som är favoriter i 
respektive serie.

– De bjöd upp till kamp, 
Bäckefors var riktigt bra, 
bland det bästa vi mött under 
våren, berättade Håfreströms 

tränare Michael ”Svea” Er-
iksson.

Hans lag Håfreström tog 
ledningen redan efter fyra 
minuter då Flamur Mollapol-
ci satte 1-0 från nära håll. 20 
minuter senare gjorde Burim 
Avdijaj 2-0, även det var ett 
skott från kort avstånd. Där-
efter kom Bäckefors in i 
matchen och reducerade 
minuten senare och var sedan 
bra med mot division 5-laget. 

Det var inte förrän Håfre-
ström fick en man utvisad 
som det blev ombytta roller 
och hemmalaget ”Håfre” 
återtog kommandot.

– Vi skapade chanser och 
hade två ramträffar. Men när 
vi fick en man utvisad i mit-
ten av andra så höjde sig 
killarna igen och vi kämpade 
igen, berättade ”Svea”.

Bäckefors tränare Mattias 
Svensson var aningen miss-

nöjd med lagets insats.
– Vi gör en försvarsmässigt 

dålig match och Håfreström 
hade kunnat vinna större. 
Offensivt var vi bra i första 
halvlek men vi var trubbiga i 
andra.

Matchen slutade 3-1 till 
Håfreström efter att Burim 
Avdijaj avgjorde på straff i 
matchens sista minut.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Fina resultat i klubbmästerskap
FRIIDROTT 
Den 9 april arrangerade 
Dals Södra FFI klubbmäs-
terskap i Rimnershallen i 
Uddevalla.
Det var 33 ungdomar som 
deltog och det gjordes många 
fina resultat. Flera av de ak-
tiva slog personliga rekord 
och det slogs även två nya 
klubbrekord. Amanda Beh-
rendtz förbättrade sitt egna 
klubbrekord i F13 60 meter 
häck med 13 hundradelar till 
11.90 sekunder. Linnea Hall-
sten slog nytt klubbrekord i 
F 11 600 meter där hon 
sprang på 2.19.01 och där-
med slår hon Therese Bolin-
ders tid från 1999 med 85 
hundradelar.

Andreas Gustafsson 
Dals Södra FFIDe aktiva från Dals Södra FFI som deltog i klubbmästerskap
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Tobbes tankar:
Bästa värvningen:
Tränarduon Michael och 
Argjend är helt klart lagets 
vassaste förvärv inför denna 
säsong. Förra årets tränarduo 
fick inte riktigt ihop laget, 
framför allt inte dess defen-
siv.

Men av det vi sett såhär 
långt ser det mycket lovande 
ut. Lägg därtill att Argjend 
Mollapolci varit Dalslands 
bästa fotbollsspelare.

Tyngsta tappet:
Kreshnik Bytyqi har lämnat 
för Trollhättan vilket kan bli 
kännbart. Förra året agerade 
han spelande tränare och 
trots det kom anfallaren tvåa 
i skytteligan med 18 baljor

Nu kommer dock inte laget 
att falla med Bytyqi, då 
många spelare äger liknande 
offensiva kvalitéer.
Frågetecknet (?)
Försvaret svajade rejält förra 
säsongen, men hur står det 
sig nu?

Visserligen har man inte 
släppt in mycket mål varken 
i cupen eller i träningsmatch-
erna, förutom i förlusten mot 
Brålanda där fyra bollar 
rullade in. Har Eriksson och 
Mollapolci fått ihop defensi-
ven? Det återstår att se.
Utropstecknet(!)
Offensiven! Klart bäst i se-
rien, tätt följt av Åsebro. 
Trots att Grimheden, Bytyqi 
och Jansson lämnat så finns 
där både kvalitet och rutin 
kvar. Vad sägs om Flamur 

Mollapolci, Martin Kopp, 
Burim Avdijaj, Florijan 
Fejzulovic och så klart 
Argjend Mollapolci och fler 
därtill. Håfreström blir svår-
stoppade.
Viktigaste spelaren:
Nyförvärvet, assisterande 
tränare och mittfältsmotor. 
Det går inte att blunda för att 
Argjend Mollapolci kommer 
att spela en viktig roll. Kva-
litet rakt igenom, grattis 
Håfreström till den värv-
ningen!

Tabellplaceringen:

Förra året skulle laget vinna 
division 5 enkelt. Det fick 
man snabbt äta upp och slu-
tade inte bättre än en femte-
plats när säsongen summera-
des.

I år tror jag däremot att det 
faktiskt blir en förstaplats. 
Själva är man ödmjuka, men 
jag tror på årets Håfreström, 
det blir serieseger!
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Inför säsongen med huvudtränaren Michael Eriksson:

HÅRFESTRÖMS IF
Spelar i 2017:
Division 5 Dalsland
Spelade i 2016:
Division 5 Dalsland
Placering 2016:
5:a
Tobbes tips 2017:
1:a
Form senaste 5:
VVFVV
Andralaget:
Division 7 Dalsland
Huvudtränare:
Michael ”Svea” Eriksson
Seriepremiär:
30/4 Bengtsfors IF – hemmaplan

”Vi är målfarliga och har skickliga spelare”
Hur ser du/ni på din trupp 
2017?

Vi har en bra trupp.

Vilken prägel kommer ni 
att sätta på lagets spelstil?

Offensiv fotboll med en hög 
press. Vi kommer att ha bätt-
re defensiv än i fjol.

Varför tror du/ni att ditt 
lag kommer att lyckas just 
i år?

Vi har bra sammanhållning i 
gruppen och är bra tränade.

Vad är ditt/ert lags styrkor 
och svagheter?
Vi är målfarliga och har 
skickliga spelare. Ibland är 
det dock fokusering på fel 
saker.

Vad är er målsättning för 
säsongen?
Att försöka vinna varje 
match och komma topp fem.

Om du/ni tippar komman-
de säsong, vilken position 
slutar ni på?
Inte sist i alla fall.

Vilka är era nyförvärv?
Argjend Mollapolci (IFK 
Åmål), Moin Elani (Kroppe-
fjälls IF), Hatim (okänt), 
Mubarak Altaib (okänt), 
Meran Berhe (okänt), Martin 
Kopp (comeback), Jakob 
Johansson (comeback)

Vilka är era spelarförlus-
ter?
Benjamin Grimheden (Åse-
bro IF), Andreas Jansson 
(Åsebro IF), Kreshnik Byty-

qi (IFK Trollhättan), Ismael 
Haci (okänt), Mike Faddoul 
(okänt)

Ledarstaben:
Michael Eriksson - huvud-
tränare, Argjend Mollapolci 
– assisterande tränare, Petter 
Olsson - lagledare

Vem är er viktigaste pus-
selbit i laget?
Lagandan!

Hur skulle du/ni ranka eran 
försäsong, sett till närva-
ro, träningsmatcher, trä-
ningsförhållanden osv?
Väldigt bra försäsong med 
bra närvaro på träningarna.

Vad föredrar du/ni: Vinna 
med 1-0 eller vinna med 
7-6? Och varför?
Bara att vinna.

Tobbes tankar:
Bästa värvningen:

Bäckefors har verkligen vär-

vat starkt inför säsongen, 
dock har inte alla resultat 
imponerat. En spelare som 
kommer att bli viktig för 
Bäckefors är Jonas Anders-

Inför säsongen med huvudtränaren Mattias Svensson:
Hur ser du/ni på din 
trupp 2017?

Truppen ser riktigt bra ut, 
snittar 17-18 per träning. 
Tyvärr lite skadedrabbat de 
senaste veckorna.

Vilken prägel kommer ni 
att sätta på lagets spelstil?

Förhoppningsvis betydligt 
bättre anfallsspel än tidigare 
med hög intensitet och press.

Varför tror du/ni att ditt 
lag kommer att lyckas just 
i år?

Bra mix av äldre rutinerade 
spelare och unga spelare. Har 
fått in mycket vinnarskalle i 
våra nyförvärv.

Vad är ditt/ert lags styr-
kor och svagheter?

Styrkan är rutinen. Svaghet-
er vill vi inte avslöja.

Vad är er målsättning för 
säsongen?
Målsättningen är att vinna 
serien.

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

Vilka är era nyförvärv?
Patrik Strand (Eds FF), 
Magnus Andersson (Eds 

FF), Jonas Andersson (Eds 
FF), Tobias Nolberg Svens-
son (Eds FF), Mattias Kemp-
painen (Eds FF), Mattias 
Blomste (Högsäters GF), 
Samuel Hesselroth (Högsä-
ters GF), Magnus Blomberg 
(Högsäters GF)

Vilka är era spelarförlus-
ter?
Jonathan Wikhede (Eds FF), 
Joakim Stenberg (Tösse IF)

Ledarstaben:
Mattias Svensson – huvud-
tränare, Ulf Mattsson – 
assisterande tränare, Per Ola 
Jensen - lagledare.

Vem är er viktigaste pus-
selbit i laget?
Pusselbiten är hela laget.

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

BÄCKEFORS IF
Spelar i 2017:
Division 6 Dalsland
Spelade i 2016:
Division 6 Dalsland
Placering 2016:
8:a
Tobbes tips 2017:
2:a
Form senaste 5:
FVVFF
Andralaget:
Division 7 Dalsland
Huvudtränare:
Mattias Svensson
Seriepremiär:
1/5 IFK Åmål lag 2 – bortaplan

”Bra mix av äldre rutinerade spelare och unga spelare”

Inför årets fotbollssäsong

träningsförhållanden och 
så vidare ?
Träningsnärvaro har varit 
bra, träningsmatcherna har 
varit upp och ned. Några bra 
och några riktiga bottennapp.

Vad föredrar du/ni: Vinna 
med 1-0 eller vinna med 
7-6? Och varför?
Föredrar nog 1-0, det innebär 
att vi har ett fungerande för-
svarsspel. Bra grund att 
bygga på.

Måndag 1 maj 
är helgdag

Annonsmaterial till tidningen

onsdag 3 maj
behöver vi därför ha redan 

torsdag 27 april 13.00

son som lämnade division 4 
för spel i Bäckefors. Han har 
imponerat under försäsong-
en och kommer garanterat 
även att göra så under sä-
songen, om han får hålla sig 
frisk och hel.

Tyngsta tappet:
Spelarförlusterna går att räk-
na på en hand och frågan kan 
göras aktuell om det är tunga 
tapp eller ej. Joakim Sten-
berg har gått till Tösse och 
redan gjort mål under försä-
songen, något han inte lyck-
ades med förra säsongen i 
Bäckefors.

Frågetecknet (?)
Kommer laget klara av att 
hålla sin målsättning med att 
vinna serien och ta sig till 
division 5? Trots ett starkt lag 
så är det tuffa motståndare i 

serien där andralagen kan 
ställa till det för Bäckefors. 
Deras laguppställningar 
kommer att variera från 
match till match vilket gör 
det orättvist för A-lagen i 
serien, då vissa kan få enkla 
segrar medan andra tappar 
poäng. 

Utropstecknet (!)
Värvningarna sticker verkli-
gen ut. Flera spelare med 
rutin från division 3 kommer 
att vara riktigt bra på den här 
nivån. Under försäsongen 
har laget visat att man står 
upp bra emot division 5-lag 
och har till och med besegrat 
Viken i division 4.

Viktigaste spelaren:
Bröderna Bajrami är tre till 
antalet och stod tillsammans 
för sju mål förra säsongen. 

Denna säsongen kommer de 
att lyfta till nya nivåer till-
sammans med duktiga spela-
re runt omkring sig. Det blir 
Shaip, Esat och Isaks år 
2017.

Tabellplaceringen:
Förra året slutade Bäckefors 
på sista plats i division 6 och 
blev därmed Dalslands säm-
sta seniorlag. Den stämpeln 
vill man såklart göra sig av 
med och kommer att göra så 
tämligen enkelt. Laget har 
förstärkt som att man skulle 
spela division 4, så en andra-
plats tar laget utan tvekan. 
Men frågan är: kommer man 
att kunna vinna serien som 
laget har som mål ? Då mås-
te allt stämma från start till 
mål.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se
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Tobbes tankar:
Bästa värvningen:
Alvin Johansson vänder hem 
till moderklubben efter spel 
i division 4. I Kroppefjäll 
kommer han att göra mycket 
nytta med sina offensiva 
kvaliteter. Han blir en fröjd 
att se på Brunnsvallen denna 
säsong.

Tyngsta tappet:
Försvararen Moin Elani följ-
de med tränaren Michael 

”Svea” Eriksson till Håfre-
ström, tråkigt nog för KIF. 
Elani är en duktig spelare 
med bra kvaliteter som kom-
mer vara saknade denna sä-
song.

Frågetecknet(?)
Det var bara några få mål 
som saknades för avance-
mang förra säsongen. Det var 
Kroppefjälls år. Denna sä-
songen ser det ut att bli tuf-
fare. Är KIF seriens bästa 
lag? Det återstår att se.

Utropstecknet(!)
Tränartrojkan är en stabil 
uppsättning av passionerade 
ledare. Detta är Kroppefjälls 
styrka som är välorganisera-
de och öppna för alla spelare.

Förra året hade man en 
trupp på nästan 100 senior-
spelare. I år är den något 
mindre, men styrkan sitter 
helt klart i klubbens öppen-
het och bredden man har.

Viktigaste spelaren:
Förra säsongens nyförvärv 

Elias Wernheden blev en 
riktigt jackpot. Bland annat 
gjorde han nio mål för Krop-
pefjäll. Är han frisk och hel 
så kommer han även denna 
säsong att vara en hörnsten 
för Anderssons lagbygge.

Tabellplaceringen:
Förra året var man inte bara 
seriens bästa A-lag utan ock-
så otroligt nära att vinna. 
Målskillnadsaffär blev det 
som fällde avgörandet, där 
tre mål saknades för KIF.

I år är det en tuffare serie 
med framförallt Bäckefors 
som främsta konkurrent om 
förstaplatsen. Dock tror jag 
tyvärr att Kroppefjäll saknar 
det där sista för att knipa se-
riesegern i en jämn toppstrid. 
Laget slutar på en tredjeplats, 
men dock bara någon poäng 
bakom ettan.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Hur ser du/ni på din trupp 
2017?
Vi har en bred trupp med 
spelare från elva olika länder. 
Vi har väldigt många duktiga 
spelare och om vi får ihop det 
på ett bra sätt så är vi med och 
slåss om seriesegern.

Vilken prägel kommer ni 
sätta på lagets spelstil?
Vi jobbar väldigt mycket 
med våra grundprinciper på 
fotbollsplanen. Vad vi ska 
tänka på när vi har bollen och 
hur vi ska göra när vi förlorar 
bollen. Jag tror att publiken 
kommer att få se ett lag som 
känner sig trygga i försvars-

spelet och med bra fart i an-
fallsspelet.

Varför tror du/ni att ditt 
lag kommer att lyckas just 
i år?
För att vi har ett lag med 
väldigt många duktiga fot-
bollsspelare, både individu-
ellt och i ett lag.

Vad är ditt/ert lags styrkor 
och svagheter?
Våra styrkor ligger i för-
svarsspelet - det är svårt att 
göra mål på oss. Under för-
säsongen har vi drabbats av 
en hel del skador och spelare 
har fått spela på icke ordina-
rie positioner. Då har vi i 

vissa matcher släppt in 
många mål.

Vad är er målsättning för 
säsongen?
Målsättningen är att inför 
varje match vi spelar gå ut på 
planen och vinna matchen. 
Om det räcker till serieseger 
eller inte återstår att se. Vad 
vi har för långsiktigt mål med 
säsongen håller vi inom la-
get.

Om du/ni tippar komman-
de säsong, vilken position 
slutar ni på?
Vi kommer 1:a.

Vilka är era nyförvärv?

Alfred Johansson (come-
back), Alvin Johansson 
(Melleruds IF), Garey 
Stewart (ingen förening), 
Mohammad Alchabebb 
(Rävlanda AIS), Mahmod 
Snobar (Ärtemarks IF), Mi-
kael Flink (comeback), Plus 
att vi har flyttat upp fyra till 
fem spelare från B-laget

Vilka är era spelarförlus-
ter?
Jonathan Allgulin (flyttat), 
Joakim Eriksson (flyttat), 
Fredrik Persson (slutat), Jalil 
Karami (flyttat), Liman Has-
ani (flyttat), Hasan Ghali 
(Ankarsrums IS), Moin Ela-
ni (Håfreströms IF)

Ledarstaben:
Mikael Andersson - huvud-
tränare, Jonatan Emanuels-
son - assisterande tränare, 
Markus Johansson - lagleda-
re, Andreas Eriksson - mål-
vaktstränare

Vem är er viktigaste pus-
selbit i laget?
Vi har många pusselbitar 
som ska passa. Jag väljer att 
inte framhäva någon enskild 
spelare.

Hur skulle du/ni ranka er 
försäsong, sett till när-
varo, träningsmatcher, 
träningsförhållanden och 
så vidare?

Inför säsongen med huvudtränaren Mikael Andersson:

KROPPEFJÄLLS IF
Spelar 2017:
Division 6 Dalsland
Spelade i 2016:
Division 6 Dalsland
Placering 2016:
2:a
Tobbes tips 2017:
3:a
Form senaste 5:
FFVOF
Andralaget:
Division 7 Dalsland
Huvudtränare:
Mikael Andersson
Seriepremiär:
1/5 IF Viken andralag - hemmaplan

”Vi har en bred trupp med spelare 
från elva olika länder”

Vi har haft otur med många 
skador. Fördelen kan vara att 
många spelare har fått chan-
sen att visa upp sig. Presta-
tionerna i matcherna har varit 
både upp och ner på grund av 
detta. Vi har haft en gynnsam 
vinter och inte behövt ställa 
in en enda träning eller 
match.

Vad föredrar du/ni: Vinna 
med 1-0 eller vinna med 
7-6? Och varför?
1-0

Tobbes tankar:
Bästa värvningen:
Det är många fina nyförvärv 
som Åsebro lagt vantarna på. 
Rutinerade killar som Bilgin 
och Calle Andersson tillsam-
mans med målfarliga duon 
från Håfreström i Benjamin 
och Andreas. Svårt att peka 
ut en speciell, men de två 
sistnämnda kan hota många 
backlinjer i årets femma.

Tyngsta tappet:
Tre av fyra startspelare från 
förra årets backlinje har 

slängt upp skorna på hyllan. 
Det kan bli kostsamt för ÅIF 
som nu skall komponera ihop 
en ny vägg. 

Under försäsongen har det 
varit sisådär med försvars-
spelet som tränaren Peter 
Eriksson därför försökt 
gnugga lite extra.

Frågetecknet (?)
Det är försvaret som känns 
som Åsebros svaga punkt i 
år. Det gäller att kunna spela 
ihop en tät backlinje som kan 
stå emot i denna tuffa uppla-
ga av ”femman”. Kan Calle 

Andersson & Company klara 
uppgiften. Det återstår att se.

Utropstecknet (!)

Det känns som om Åsebro 
kommer att vara målfarliga i 
år, kanske rent av spotta in 
mål. I alla fall om man ser till 
den offensiva delen av trup-
pen. Självklart nyförvärvet 
Fredrik Grenander och så 
klart nya duon från Håfre-
ström. Detta tillsammans 
med Martin Scherdin och 
Alassane Ouarma gör att 
Åsebro blir svåra att möta.

Viktigaste spelaren:
Det finns många rutinerade 
spelare i laget som alla är 
viktiga. Men viktigast av 
dem alla är förmodligen mål-
vakten Henrik Eriksson, som 
valt att fortsätta vakta Åse-
bros mål ännu ett år. Det 
behövs en rutinerad duktig 
målvakt som kan vara med 
och styra försvaret och rädda 
laget till poäng en säsong 
som denna.

Tabellplaceringen:
En andraplats förra året var 
absolut inte i underkant, Åse-

bro var länge med och stred 
om seriesegern. Men det är 
en ny säsong och tuffare än 
på länge, vilket också gör att 
det är oerhört svårt att tippa. 
Tränaren själv är ödmjuk och 
tror på en fjärdeplats. Men 
jag tror att det blir topp tre för 
Åsebro 2017, mycket på 
grund av att rutinen och de 
offensiva krafterna finns där. 
Dock blir det svårt att tange-
ra andraplatsen, så Åsebro 
blir trea denna säsong.

 Tobias Coster
tobias@mellerudsnyheter.se

”Alla pusselbitar lika viktiga”
Inför säsongen med tränaren Peter Eriksson:

Hur ser du/ni på din trupp 
2017?
En blandning av spelare som 
har massor av rutin till unga 
spelare som inte gjort många 
seniormatcher.

Vilken prägel kommer ni 
sätta på lagets spelstil?
Varierat passningsspel för att 
skapa spelövertag i vissa 
ytor, samt vinna boll på de 
ytor som vi har mycket spe-
lare i.

Varför tror du/ni att ditt 
lag kommer lycka just i år?

Vi har väldigt mycket kvalité 
i många spelare.

Vad är ditt/ert lags styrkor 
och svagheter?
Styrka är ju rutin, ungdomar 
som utvecklas och kvalité. 
Svagheter är som sagt inget 
vi skyltar med.

Vad är er målsättning för 
säsongen?
Att ha ett fungerande spel 
som gör att vi har chans att 
vinna matcher.

Om du/ni tippar komman-

de säsong, vilken position 
slutar ni på?
Vi slutar 4:a.

Vilka är era nyförvärv?
Muzammil Akbari (Håfre-
ströms IF), Elias Olsson 
(Melleruds IF), Mikael Ber-
tilsson (Melleruds IF), Javad 
Sajadi (Håfreströms IF), 
Adam Olsen (Melleruds IF), 
Benjamin Grimheden (Hå-
freströms IF), Andreas Jans-
son (Håfreströms IF), Bilgin 
Aliosman (Halvorstorps IF), 
Thomas Mattson (come-

back), Calle Andersson (co-
meback), Gustav Ahlqvist 
(Melleruds IF).

Vilka är era spelarförlus-
ter?
Peter Andersson (slutar), 
Sven Crona (slutar), Fredrik 
Bertilsson (slutar), Ramiz 
Haji (flyttat), Muhammet 
Haji (flyttat)

Ledarstaben:
Peter Eriksson – huvudträna-
re, Per Aronsson – assiste-
rande tränare, Stefan Falk – 
Lagledare

Vem är er viktigaste pus-
selbit i laget?
Eftersom alla pussel behöver 
alla bitar lika mycket för att 
bli komplett behöver vi även 
alla spelare lika mycket för 
att vi ska bli kompletta.

Hur skulle du/ni ranka er 
försäsong, sett till närva-
ro, träningsmatcher, trä-
ningsförhållanden osv?
Närvaro 4/10
Träningsmatcher 5/10
Träningsförhållanden 5/10

ÅSEBRO IF
Spelar i 2017:
Division 5 Dalsland
Spelade i 2016:
Division 5 Dalsland
Placering 2016:
2:a
Tobbes tips 2017:
3:a
Form senaste 5:
FVFOV
Andralaget:
-
Huvudtränare:
Peter Eriksson
Seriepremiär:
30/4 Fengersfors IK – bortaplan

Vad föredrar du/ni: Vinna 
med 1-0 eller vinna med 
7-6? Och varför?
I slutändan handlar det om att 
göra fler mål än motståndar-
na och vinna matcher och det 
är tre poäng som gäller. Se-
dan kan det bero på dags-
form, motstånd och match-
bild hur nöjd man är.
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Tobbes tankar:
Bästa värvningen:
Sebastian Nehring, 19 år har 
anslutit på lån från Väners-
borgs IF där han 2015 slog 
igenom på allvar, dock som 
andramålvakt med nio 
A-lagsmatcher. Nu har han 
kommit till Frändefors för att 
få speltid och är ett starkt 
förvärv. Även 2016 gjorde 
han nio matcher i division 3 
och är förmodligen femmans 
bästa målvakt.

Tyngsta tappet:
Khadar Caydiid var årets 
nyförvärv förra säsongen, 
men det blev en kort sejour i 
”Fiffen” för 20-åringen. Den 
offensiva kantspringaren är 
lagets största tapp inför 2017.

Frågetecknet (?)
Efter förra årets skrällartade 
tredjeplats i en tuff serie så 
känns det svårt att tangera 
den placeringen. Men kan-
ske har laget bara blivit ett år 
starkare jämfört med förra 

året. Ny assisterande tränare 
i Gerbeshi, inte för många 
spelarförluster eller nyför-
värv för den delen. Fråge-
tecknet är, hur bra är Frände-
fors egentligen? 

Utropstecknet (!)
Årets målvaktsuppsättning 
är seriens bästa. Arvid Ma-
ciej har gjort en strålande 
försäsong men får nu hård 
konkurrens med inlånade 
Sebastian. Dagsformen 
kommer förmodligen avgöra 

vem som får agera burväkta-
re från match till match.

Viktigaste spelaren:

Det går inte att inte nämna 
Kalle Berner i detta samman-
hang. Skadad under försä-
songen är han nu tillbaka för 
att rensa bort anfallarnas 
förlupna bollar från sin mitt-
backsposition. Med sina 
blott 24 år är han en hörnsten 
som tränarduon kan bygga 
sitt lag runt.

Tabellplaceringen:

Förra säsongens tredjeplats 
blir svår att tangera, årets 
serie är den tuffaste på många 
många år. Kan Frändefors ta 
sig förbi lag som Bengtsfors, 
Brålanda, Åsebro och Håfre-
ström? Lägg därtill Melle-
ruds andralag. Någon av 
dessa kommer att floppa, så 
därför blir det en femteplats 
för Frändefors 2017.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Inför säsongen med tränaren Suad Hasani:

Hur ser du på din trupp 
2017?
– Vi anser oss ha en bra trupp 
där stommen från förra sä-
songen är kvar. Vi har kanske 
inte den bredden på truppen 
vi hade förra året, men bättre 
kvalité. Bland annat för att de 
unga spelarna som gjorde 
sina första år som seniorer 
förra säsongen har tagit ytter-
ligare kliv i sin utveckling.

Vilken prägel kommer ni 
att sätta på lagets spelstil?
– Vi kommer att fortsätta där 
vi slutade förra säsongen, 
försöka spela en attraktiv och 
varierande fotboll. Vi har 
lyckats bygga upp en bra 
grund i sättet som vi vill spe-
la på och det är bara att fort-
sätta bygga vidare på det 
samt utveckla vår spelidé 
ännu mer.

Varför tror du att ditt lag 
kommer lyckas just i år?
– Enligt många blev vi lite av 
ett överraskningslag förra 
säsongen, det var väldigt 
många som inte trodde på oss 
och det kanske man borde 
förstå då förutsättningarna 
inte var de bästa. Bland annat  
lämnade många duktiga spe-
lare laget, tränarstaben blev 
klar sent. Inte blev det bättre 
när träningsmatcherna börja-
de med några tunga skador. 
Allt detta gjorde dock trup-
pen (de som valde att spela 
vidare) ännu starkare och 
man tog till sig det nya sättet 
att spela relativt snabbt och 
detta var bara några av anled-
ningarna till att Frändefors IF 
lyckades resultatmässigt 
göra sin bästa säsong på tolv 
år. Så nu ett år senare står vi 
här förhoppningsvis starkare, 
smartare och klokare som 
spelare och individer. Vi har 

”Alla jobbar för samma mål”

verkligen lyckats bygga en 
grupp där alla jobbar stenhårt 
på träningar och matcher, alla 
är insatta i hur vi ska spela 
och vad det är som krävs för 
att lyckas med våra mål. 
Gruppen har utvecklats 
enormt både på planen och 
utanför, vi har verkligen en 
bra sammanhållning och har-
moni i truppen i år. Det är bra 
förutsättningar för att vi kan 
komma att lyckas med våra 
mål i år, men det är inget som 
kommer gratis till oss utan vi 
måste fortsätta bygga och 
jobba vidare på detta under 
hela säsongen.

Vad är ditt/ert lags styrkor 
och svagheter?
– Lagets styrkor är precis det 
som skrevs ovan att vi har en 
bra grupp på alla plan där alla 
vet vad som krävs och alla 
jobbar för samma mål. Vi har 
en bra och tydlig spelidé som 
vi varje dag slipar på, alla är 
insatta i hur vi spelar och vad 
det är som gäller. Vi har de 
yngre och hungriga spelarna 
som utvecklats enormt från 
förra året, vi har de individu-
ellt skickliga spelarna, vi har 
vinnarskallarna men framför 
allt har vi en jämn och bra 
trupp som verkligen jobbar 

och sliter för varandra och det 
tror jag kommer att vara vår 
främsta styrka i år.

När det gäller svagheter har 
vi inga och skulle vi ha några 
så är det för våra motståndare 
att ta reda på dessa och för oss 
att fixa till det i såna fall :). 
Skämt åsido, men det har 
varit lite skador och sjukdo-
mar som stört lite men för-
hoppningsvis kan dessa spe-
lare vara tillbaka när gräset 
blir grönare. Vi måste dessut-
om hitta en jämnare nivå för 
när vi är bra så är vi väldigt 
svårslagna, men däremellan 
kan vi ibland göra någon 
enstaka plattmatch, som den 
ikväll mot Wargöns IK.

Vad är er målsättning för 
säsongen?
– Att alltid fortsätta utvecklas 
både som lag men även indi-
viduellt. Då vi har många 
unga spelare kommer fokus 
även i år vara att dessa fort-
sätter ta ytterligare kliv i sin 
utveckling och etablerar sig 
inom seniorfotbollen. När 
det gäller den resultatmässi-
ga målsättningen så har vi 
förra årets 33 poäng att titta 
upp till och man vill inte på 
något sätt göra en sämre sä-
song i år men åter igen – fo-

Inför säsongen med lagledare Jörgen Westman:
Hur ser du/ni på din trupp 
2017?
Den är bredare än i fjol med 
några fler toppar i truppen.

Vilken prägel kommer ni 
sätta på lagets spelstil?
Vi kommer spela klassiskt 
4-4-2

Varför tror du/ni att ditt 
lag kommeratt lyckas just 
i år?
Vi har en jämnare trupp än 
förra året.

Vad är ditt/ert lags styrkor 
och svagheter?
Våra styrkor är att vi är ett 
hårt arbetande fysiskt lag. 
Men våra svagheter nämner 
vi inte.

Vad är er målsättning för 
säsongen?

Att komma högre än i fjol.

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

Vilka är era nyförvärv?
Andreas Jonsson (IF Viken), 
Joakim Stenberg (Bäckefors 
IF), Johan Moberg (SK Sif-
hälla), Nicklas Nilsson (co-
meback), Daniel Åslund 
(Grums IK FK)

Vilka är era spelarförlus-
ter?
Ted Elf (IF Viken)

Ledarstaben:
Thomas Magnusson - hu-
vudtränare, Avni Hajzeri – 
assisterande tränare, Jörgen 
Westman - materialförvalta-
re

Vem är er viktigaste pus-
selbit i laget?
Vår tänkta centrallinje med 
Fredrik Magnusson, Emil 
Alqvist, Andreas Jonsson, 
Oscar de Bourgh och Daniel 
Karlsson

Hur skulle du/ni ranka er 
försäsong, sett till närva-
ro, träningsmatcher, trä-
ningsförhållanden osv?
Vi har blandat, haft stor om-
sättning på spelare från 
match till match. Svårbe-
dömt.

Vad föredrar du/ni: Vinna 
med 1-0 eller vinna med 
7-6? Och varför?
Vi går för 3 poäng i varje 
match, 1-0 eller 7-6 spelar 
ingen roll.

TÖSSE IF
Spelar i 2017:
Division 5 Dalsland
Spelade i 2016:
Division 5 Dalsland
Placering 2016:
8:a
Tobbes tips 2017:
7:a
Form senaste 5:
OVVFV
Andralaget:
Division 7 Dalsland
Huvudtränare:
Thomas Magnusson
Seriepremiär:
30/4 Ellenö – hemmaplan

”Vi har en jämnare trupp än förra året”
Tobbes tankar:
Bästa värvningen:
Andreas Jonsson är återigen 
tillbaka i Tösse efter ett par 
säsonger i Viken. Han har 
varit en viktig spelare för di-
vision 4-laget och kommer att 
bli än viktigare för Tösse som 
behöver stabilitet och en stark 
centrallinje. Förra säsongen 
saknades båda delarna i 
många matcher, då man inte i 
en enda match spelade med 
samma startelva.
Tyngsta tappet:
Ted Elf lämnar för spel i IF 
Viken. Den unga talangen har 
varit viktig för Tösse och lär 
även bli detsamma i Viken, där 
han förmodligen kommer att 
spela ytterback. I Tösse var 
han mer allround och spelade 
på många positioner, med far-
ten som sin främsta styrka.
Frågetecknet (?)
Förra året gick man runt på 45 

spelare och slutade på en åt-
tondeplats. Ska man hamna på 
den övre halvan så får man 
tighta till truppen och försöka 
satsa på kontinuitet, annars lär 
det bli botten även denna sä-
song.

Utropstecknet (!)
Att laget värvat flera duktiga 
spelare men bara tappat en, 
tyder på att laget har förstärkts 
inför säsongen.

Viktigaste spelaren:
För att vinna matcher krävs det 
att man gör mål. Förra säsong-
en gjorde Tösses Daniel Karls-
son elva. Kan den målskörden 
fortsätta även 2017 så är det 
mycket bra för Tösse.

Tabellplaceringen:
Tösse kommer inte att vara 
med och kriga i toppen, inte 
om det inte sker något fantas-
tiskt med detta lag. Däremot 
blir det en bättre placering än 

kuset kommer att ligga på 
truppens utveckling. Det op-
timala vore om både dessa 
bitarna faller på plats.

Om du/ni tippar komman-
de säsong, vilken position 
slutar ni på?
– Tippa är inte något vi gör 
utan det överlåter vi till ex-
perterna och kanske även 
bettingföretagen. Målet är att 
inte göra en sämre säsong än 
förra året, fullt medveten om 
att årets serie kommer att vara 
betydligt tuffare och jämnare 
än förra året med många re-
vanschsugna lag samt lag 
som rustat upp ordentligt.

Vilka är era nyförvärv?
Kim Sörqvist (comeback), 
Visar Gerbeshi (IFK Troll-
hättan), Niclas Albinsson 
(comeback), Sebastian 
Nehring (lån från Väners-
borgs IF).

Spelarförluster?
Yonis Abdi (okänt), Hampus 
Boman (Brålanda IF), Kha-
dar Caydiid (okänt), Stefan 
Flood (Brålanda IF), Jo-
nathan Degermosse (okänt), 
Elvir Velagic (okänt).

Ledarstaben:
Suad Hasani – huvudtränare
Visar Gerbeshi – spelande 
assisterande tränare

Jeton Jusufi – målvaktsträna-
re
Lennart Andersson – materi-
alförvaltare

Vem är er viktigaste pus-
selbit i laget?
– Viktigaste pusselbiten i la-
get måste jag vara lite tråkig 
och säga att det är hela laget 
utan att nämna någon enstaka 
spelare. Vi har inte bredden i 
truppen som förra året men är 
ett betydligt mer samman-
svetsat som lag så därför 
kommer det att vara ännu 
viktigare att alla är beredda 
och tar chansen när den väl 
dyker upp. Så jag säger att 
den viktigaste pusselbiten är 
kollektivet.

Hur skulle du/ni ranka er 
försäsong, sett till när-
varo, träningsmatcher, 
träningsförhållanden osv?
– Försäsongen hittills, sett till 
de matcher vi spelat, har varit 
relativt positiv (bortsett för-
lusterna mot Trollhättans 
Syrianska, Högsäters GF, 
Wargöns IK och nu senast 
Sjuntorp). Vi har jobbat 
mycket med detaljer inför 
varje match och fått en hel del 
positiva svar. Fyra vinster, en 
oavgjort och fyra förluster 
har det blivit i våra försä-
songsmatcher så våra presta-
tioner har varierat från myck-

et väl godkända matcher till 
mindre bra insatser.

När det gäller träningsnär-
varon så har sjukdomar och 
skador stört lite till och från 
samt några som inte kunnat 
träna kontinuerligt,  men 
även där måste jag säga att 
det varit relativt bra och po-
sitivt. Vi började tidigt med 
våra träningsmatcher och har 
tränat på två gånger i veckan 
från 9 januari fram tills nu. 
För att det skulle vara helt 
optimalt så hade vi i tränarst-
aben velat träna minst tre 
träningar i veckan men hellre 
två riktigt bra träningar och 
bra träningsnärvaro i veckan 
än flera halvdana träningar 
med inte så mycket folk. Det 
viktigaste har varit kvalitén 
på träningarna och den ska vi 
inte klaga på.

Vad föredrar du/ni: Vinna 
med 1-0 eller vinna med 
7-6? Och varför?
– Hemmamatcherna vinner 
vi gärna med 7-6 så vår pu-
blik får valuta för entrépeng-
arna och från bortamatcherna  
får vi gärna ta med oss hem 
tre poäng via 1-0-vinster.

förra säsongen, en sjundeplats 
säkrar Tösse.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se
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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

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 boendeanpassningGLASMÄSTERIET
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

Huvudsponsor:

Söndag 30/4 kl. 15.00  
HåvåsenDiv 5

HIF - Bengtsfors IF

FOTBOLL!
RÅDAVALLEN MELLERUD

Div. 4. Bohuslän/Dal

Matchbollar:

HUVUDSPONSOR: Dalslands Sparbank

Melleruds IF - Munkedal
Lördag 29/4 KL. 15.00

Brålanda Trä, Börsens Bar, Dals Bygg

SUPERLOPPIS
I ARENA VÄNERSBORG

För mer info 0705-730 630 • www.superloppis.com

Boka bord - Sälj dina prylar!  
Lördag 29 - Söndag 30 April • Kl 10 - 15

70 personer gick söndagens 
promenad. Rätt rad: 1. X 
Mongoliet, 2. 1 296 m, 3. 2 
Mormonerna, 4. 1 Lerdu-
veskytte, 5. 2 Blå, 6. 2 Kungs-
ljus, 7. X Kungliga Hovk.,8. 2 
Håls-gästr, 9. 2 Asien, 10. 1 
Selma Lagerlöf, 11. X Arvika, 
12. X 1950. Barnfrågor: 1. 1 
Påsklov, 2. 2 Björnen, 3. X 
Ekorren, 4. X Valborgsmässo-
afton, 5. X Blåsippa, 6. 1 Gran, 
7. X Tussilago, 8. 2 Blåkulla, 
9. 1 112, 10. X Huggorm, 11. 

OK KROPPEFJÄLLS TIPSPROMENAD 23/4

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

KLUBBNYTT
Åsebro IF Supporter-
klubb: Kaffe i klubbstugan 
onsdag 3/5 kl. 10.00. Väl-
komna!

X Efraim, 12. 2 Mus. Skilje-
fråga : 18 cl Vinnare: 1 P-A 
Andersson 11 R  15cl, 1 Fred-
rik Almqvist  11R 15 cl, 3 Eva 
Nilsson 11 R 22 cl. 
Extravinster: IngBritt Asp, 
Rolf Johansson, Irene Bäck-
ström Barnvinnare: Wilhelm 
Andersson, Noel Jansson, Ella 
Stengård.

Välkomna nästa söndag 
9.00-12.00

Tobbes tankar:
Bästa värvningen:
Tränaren Ronny Fredriksson 
är en tillgång som Brålanda 
fått in. Han kommer att orga-
nisera och bygga ett stabilt 
och intressant lag som på sikt 
kommer att växa.

Tyngsta tappet:
Brålanda har tappat så många 
viktiga och duktiga spelare 
inför denna säsong. Största 
tappet är Martin Gustavsson 
som lägger skorna på hyllan. 
Mittfältsmotorn och ledaren 
är ett stort tapp.

Frågetecknet (?)
Kan Ronny få ihop detta 
unga lag till att bli en vinnar-

maskin, kanske på sikt ? Sett 
till försäsongen finns det 
mycket att jobba på i laget. 
Främst är det i försvaret det 
brister.

Utropstecknet (!)
Ung trupp med mycket po-
tential och entusiasm. Laget 
kan både skrälla och gå långt 
om allt stämmer och faller på 
plats. Men så är det ju alltid. 
Styrkorna sitter i offensiven 
med kvicka duktiga killar.

Viktigaste spelaren:
För någon månad sedan hade 
jag sagt Albin Andersson, 
men nu när hans skada sätter 
stopp för spel får vi nämna 
Douglas Dahlberg. Med ru-
tin från division 3 och myck-

et spel i division 4 så är 
denna sista utpost en viktig 
pjäs för Brålanda. En bra dag 
på jobbet så är han en strålan-
de målvakt i division 5, om 
skadorna kan hålla sig borta.

Tabellplaceringen:
En nykomling från högre 
divisioner kan lätt bli extra 
tändvätska för lagen i divi-
sion 5 som gärna vill slå 
Brålanda. Men Brålanda är 
bra, bättre än flera av konkur-
renterna. Tyvärr kommer det 
inte räcka till topp tre denna 
säsong. Det finns bättre trup-
per med mer rutin, men akta 
er, på sikt kommer BIF åter-
igen att spela i division 4.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Inför säsongen med huvudtränaren Ronny Fredriksson:
Hur ser du/ni på din trupp 
2017?
Den är ganska tunn då många 
spelare har lämnat eller slu-
tat. Men det är en ung och 
mycket lovande trupp som på 
sikt kan bli mycket, mycket 
bra.

Vilken prägel kommer ni 
att sätta på lagets spelstil?
Jag kommer att sätta min 
prägel som jag gjort på alla 
mina lag. Ett mycket upp-
styrt spel med en stark orga-
nisation. Ett högt försvars-
spel (oftast) med stenhård 
press på bollhållaren och hårt 
jobb, där alla har sina roller 
och vet hur de ska agera.

Anfallsspelet ska vara 
snabbt och rakt med pass-
ningar i djupled på spelare i 
fart. Jag vill kalla min fotboll 
för attackfotboll. När mot-
ståndarna har bollen attacke-
rar vi stenhårt för att vinna 
bollen och när vi själva har 
bollen attackerar vi snabbt i 
djupled.

Varför tror du/ni att ditt 
lag kommer att lyckas just 
i år?
Det beror på vad man menar 
med att lyckas. Det har efter 
förra säsongen slutat sju 

startspelare. Vi bygger ett 
nytt Brålanda med unga, 
mycket lovande spelare som 
kan bli mycket bra på sikt. Vi 
har en medelålder på 19 år.

Om det är att lyckas att bli 
topp tre då tror jag vi lyckas. 
Det är ett ungt lag med ny 
tränare och ett nytt spelsätt, 
det kan ta lite tid.

Vad är ditt/ert lags styrkor 
och svagheter?
Vår styrka är att vi redan har 
fått till ett bra kollektivt för-
svarsspel, plus att vi har ett 
ganska bra (kommer att bli 
bättre) och snabbt anfalls-
spel. 

Vår svaghet kan vara att 
spelarna är så unga och unga 
spelare har en tendens att 
vara lite ojämna. 

Vad är er målsättning för 
säsongen?
Vi har ingen uttalad målsätt-
ning i år. Om jag är kvar 
nästa säsong och får jobba 
med de här underbara spelar-
na och får frågan på nytt så 
skulle jag utan tvekan svara 
serieseger.

Om du/ni tippar komman-
de säsong, vilken position 
slutar ni på?
Den frågan passar jag på.

Vilka är era nyförvärv?
Jesper Olsson (Frändefors 
IF), Stefan Flood (Frände-
fors IF), Hampus Boman 
(Frändefors IF).

Vilka är era spelarförlus-
ter?
Fredrik Falk (slutat), Martin 
Gustavsson (slutat), Erik 
Karlsson (slutat), Alfred 
Rydsmo (Trollhättan Bois)
Tobias Svensson (Trollhät-
tans FK), Andreas Jansson 
(Skoftebyns IF), Wilhelm 
Lidre (flyttat), Oskar An-
dersson (långtidsskadad).

Ledarstaben:
Ronny Fredriksson - huvud-
tränare, Reine Mattsson - as-
sisterande tränare, Per Mar-
tin Hermansson – lagledare.

Vem är er viktigaste pus-
selbit i laget?
Kollektivet!

Hur skulle du/ni ranka er 
försäsong, sett till när-
varo, träningsmatcher, 
träningsförhållanden och 
så vidare ?
Försäsongen har varit strå-
lande vad gäller träningsnär-
varo, spelarna har ställt upp 
mycket bra och tränat hårt. 

Träningsmatcherna har varit 
lite upp och ner, ganska van-
ligt när man bygger nytt lag.

Träningsförhållandena i 
Brålanda är suveräna med 
gräsplan, konstgräs och 
idrottshall. Dessutom finns 
en ganska ny härlig klubbstu-
ga. Det är en dröm för en 
tränare, naturligtvis även för 
spelarna. Grattis Brålanda, 
detta är HÖG klass.

Vad föredrar du/ni: Vinna 
med 1-0 eller vinna med 
7-6? Och varför?
Vid 7-6 finns det ingen orga-
nisation i laget. Publiken 
tycker nog 7-6 men inte jag 
som tränare.

BRÅLANDA IF
Spelar i 2017:
Division 5 Dalsland
Spelade i 2016:
Division 4 Bohuslän/Dalsland
Placering 2016:
11:a
Tobbes tips 2017:
4:a
Form senaste 5:
FOOVF
Andralaget:
Division 6 Dalsland
Huvudtränare:
Ronny Fredriksson
Seriepremiär:
30/4 Frändefors I - hemmaplan

”Vi har en medelålder på 19 år”

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

DALSLANDS
VVS AB
DALSLANDS
VVS AB

 

Marcus Johansson

Naturligtvis 
hjälper  

vi dig med  
Rot-avdraget 

Maskiner och lastbilar
Sand, grus, singel, jord 

och täckbark
Rolf: 070-537 34 72

www.vermdal.se

DALVÄRM
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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 

Gård i södra Kärsbol            

Vänersborg, 18,5 ha

Trevlig lantgård med fin
byggnation, 4 ha åkermark, 
13 ha skogsmark och jakt.

Reg Fastighetsmäklare
Åke Carlsson 
Johan Melin

Vänersborg | 0521-27 27 55

Vänersborg | 070-57 822 65

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:-

Åsebro IF söker en vaktmästare på heltid. 
Vi söker dig med erfarenhet av liknande arbete. 
I tjänsten ingår allmän fastighetsskötsel, gräsklipp-
ning m.m.  Du ska vara noggrann, självgående, 
ha B-körkort, lönebidrag och kunna uttrycka dig väl 
i tal och skrift på svenska.

Tillträde efter överenskommelse.
Din ansökan vill vi ha senast 2017-05-14
För mer information kontakta 
Cecilia Dahlin 0733-360 909

Vaktmästare

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

Canal Digital, Viasat 
och Boxer

070-328 08 60, 0530-600 66

Sommarjobb
Glada • Positiva • Ordningsamma • Serviceinriktade
Arbetsuppgifter: Kassatjänst, städning, plocka fram 
varor, paketinslagning framför allt ge våra kunder och 
gäster bästa service. Ett krav flytande svenska i tal 
och skrift, meriterande tala engelska, tyska samt viss 
erfarenhet av butiksjobb.
Arbetstid: 26 juni - 15 augusti, mån-fre 12-19

Välkomna med er ansökan!
Dalslandsglashytta, Kanalvägen 4, 464 72 Håverud
Mobil 070-996 91 49, dalslandsglashytta@telia.com

www.dalslandsglashytta.se

söker

Cafépersonal
Vänligen ring 073-322 56 74 el. 070-574 21 85

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

www.grongestaltning.se

Grön Gestaltning
Trädgårdsanläggning
Fredrik Persson
073-691 31 24

LEDIGA PLATSER
Fint sommarjobb
Vill du klippa vår gräsmat-
ta en gång/vecka fr. 1/5 till 
1/10? Det tar ca 90 minuter. 
Lön är 250:-/vecka. Kon-
takta jon.torp@hotmail.com

LIDBERGS
Mark & Grävtjänst
073-930 21 14

Från gräv &  
schakt till mark  

& anläggning

GÖR DITT
FÖRETAG
DIGITALT
Bokföring, Fakturering,

Leverantörsfakturahantering 
och mycket mer
För mer information, 

ring eller maila
Magnus Gustafsson 0702-19 39 32, 

magnus@gustafssonekonomi.se

Energiborrning & bergvärme 
Vatten- & brunnsborrning

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

olesensbygg@gmail.com

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

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

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!

fi nansiering till 1,77% ränta

Kampanjpris
183 000:-

+ moms

Flexitrac LRF 1126 minilastare
inkl. skopa och gaffel

Ett
exemplar

kvar

KILREMMAR 
& KULLAGER

Vi har ett stort 
sortiment

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

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:                                                

FASTIGHETSMARKNADEN

LEDIGA PLATSER

TYGLADAN

mån-fre 10-18,
lör 10-15 sön 11-15

0521-103 37 • Vänersborg

Stort utbud  
av rullgardiner!
Vaxduk 30:-/m

Markisväv  99:-/m 

Kapellväv  239:-/m

Mörkläggning
MV & färdigsytt
Öljettlängder 299:-
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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.17 - 29 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. 17 – 29 april

21.00 Vem bor här?
  - teckenspråkstolkat
22.00 När livet vänder 
 - teckenspråkstolkat
22.30 Frikänd
23.15 Poldark
00.15 Aldrig backa
01.15 Plus
01.45 Strömsö
02.15 Djursjukhuset 
 - teckenspråkstolkat

15.00 UR Samtiden
18.00 Island runt
18.30 Time scanners
19.25 Nyckeln till naturkrafterna
20.15 Det vilda Nordamerika
21.00 Med nunnor genom Indien
21.55 Hade de lösningen på 
 framtidens energi?
22.50 Hjältar i eldhaven
23.35 Historien om Kina

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 Bullet to the head
22.50 Family guy
23.50 American dad
00.20 Scrubs
01.20 My name is Earl
01.50 Family guy
02.40 American dad
03.05 Seinfeld
03.55 Fear factor USA
04.45 Community

21.00 Djursjukhuset
  - teckenspråkstolkat
22.00 Mästarnas mästare
  - teckenspråkstolkat
23.00 Sista skörden
00.00 Dox: Tyke - elefanten som 
 löpte amok
01.20	 True	selfie
01.50 När livet vänder
  - teckenspråkstolkat
02.20 Vem bor här? - syntolkat

15.00 UR Samtiden
18.00 Island runt
18.35 Extremsportaren
19.25 Världens natur: Fjällens 
 lilla härskare
20.15 80-talets USA
21.00 Träden berättar
21.55 Historien om Kina
22.55 Hade de lösningen på 
 framtidens energi?
23.50 Asien från ovan

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 Last knights
23.25 Family guy
00.30 American dad
01.00 Scrubs
02.00 My name is Earl
02.30 Family guy
03.20 American dad
03.45 Seinfeld
04.35 Fear factor USA

21.00 Fallet - syntolkat
21.30 Gift första ögonkastet
  - syntolkat
22.15 Djursjukhuset - syntolkat
23.15 Gisslan
00.00 Game of thrones
00.50 Strike a pose: Madonnas 
 dansare
01.50 Nattsändningar

15.00 UR Samtiden
18.00 Franska kusten från 
 ovan
18.10 Träden berättar
19.05 Trädgårdsdrömmar med 
 Monty Don
20.05 Seriestart: Vikingakvinnor
21.00 Nyckeln till naturkrafterna
21.50 Extremsportaren
22.35 Hillary Clinton, kvinnorna 
 och makten
23.25 Världens natur: Fjällens 
 lilla härskare
00.20 Asien från ovan

05.40 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: Inferno
23.10 Family guy
00.10 American dad
00.40 24: Legacy
01.40 Scrubs
02.40 My name is Earl
03.05 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
02.30 Mästarnas mästare
  - teckenspråkstolkat

09.00 UR Samtiden
15.00 Asien från ovan
15.45 Kirurger i bushen
16.35 Time scanners
17.30 Vikingakvinnor
18.20 Med nunnor genom Indien
19.15 Hade de lösningen på 
 framtidens energi?
20.05	 Seriestart:	Mekongfloden
  - en resa genom Asien
21.00 Historien om Kina
22.00 Det vilda Nordamerika
22.45 Dokument utifrån: Marine 
 Le Pens väg mot makten
23.45 Asien från ovan

05.05 Våra värsta år
06.00 Continuum
06.45 Monster jam
07.40 Jims värld
09.00 Community
09.30 Fear factor USA
10.30 Ink master USA
11.30 Cops
12.30 Grimm
14.20 NCIS: Los Angeles
16.10 Dads
17.10 Face off
18.10 The vampire diaries
19.05 Grimm
20.00 Simpsons
21.00 Bounty hunter
23.15 Sports movie
01.00 Sabotage
03.10 Red faction: Origins
04.40 Cops

05.15 Go'kväll
06.00 SVT Nyheter
06.05 Gomorron Sverige 
10.00 Engelska Antikrundan
11.00 Go'kväll
11.45 Aldrig backa
12.45 Bieffekten
13.45 Sista skörden
14.45 Hitlåtens historia på två 
 minuter
14.50 Matiné: Lysande gift
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 Nattsändningar

05.00 SVT Nyheter
09.00-16.15 SVT Forum
12.00 SVT Nyheter
16.00 SVT Nyheter
16.15 Dold
16.45 Korrespondenterna
17.15 Nyheter på lätt svenska
17.20 Nyhetstecken
17.30 Oddasat
17.45 Uutiset
18.00 Engelska Antikrundan
18.55 En bild berättar
19.00 Vem vet mest?
19.30 Där ingen skulle tro att 
 någon kunde bo
20.00 När livet vänder
20.30	 True	selfie
21.00 Aktuellt
21.39 Kulturnyheterna
21.46 Lokala nyheter
21.55 Nyhetssammanfattning
22.00 Sportnytt
22.15 Game of thrones
23.05 Eastbound and down
23.35 Strike a pose: Madonnas 
 dansare
00.35 24 Vision
01.00 SVT Nyheter
01.05 Nattsändningar

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 England bakar
16.55 Äntligen hemma
17.50 112 – på liv och död
18.25 Lotto, Joker och Dröm-
 vinsten
18.35 112 – på liv och död, forts
18.50 Keno
19.00 Nyheterna
19.15 Sporten
19.20 Väder
19.30 Halv åtta hos mig
20.00 Sveriges yngsta 
 mästerkock
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 Kulturfrågan Kontrapunkt
12.45 Uppdrag granskning
13.45 Upp till bevis
14.45 Gift vid första ögonkastet
15.30 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 Djursjukhuset
21.00 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 Uppdrag granskning
01.20 Sändningsuppehåll
04.45 Sverige idag

05.00 SVT Nyheter
05.05 Sändningsuppehåll
09.00 SVT Forum
12.00 SVT Nyheter
12.05 SVT Forum
14.00 SVT Forum: Riksdagens 
 frågestund
15.15 SVT Forum
16.00 SVT Nyheter
16.05 SVT Forum
16.15 Ays resa
17.15 Nyheter på lätt svenska
17.20 Nyhetstecken
17.30 Oddasat
17.45 Uutiset
18.00 Vilda semestrar
18.30 Ishockey: Tre kronor live
21.00 Aktuellt
21.39 Kulturnyheterna
21.46 Lokala nyheter
21.55 Nyhetssammanfattning
22.00 Sportnytt
22.20 Vem vet mest?
22.50 Babel
23.50 Dold
00.20 Vid lägerelden
00.50 24 Vision
01.00 SVT Nyheter
01.05 Nattsändningar

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 England bakar
16.55 Äntligen hemma
17.50 Leilas supermat
18.20 Halv åtta hos mig
18.50 Keno
19.00 Ishockey: studio
19.10 Ishockey: Brynäs–HV71
19.55 Ishockey: studio
20.05 Ishockey: Brynäs–HV71
20.50 Ishockey: studio
21.00 Ishockey: Brynäs–HV71
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 Gotham
01.50 Nattsändningar

05.15 Go'kväll
06.00 SVT Nyheter
06.05 Gomorron Sverige
10.00 Go'kväll
10.45 30 liv i veckan
11.45 Kobra
12.15 Djursjukhuset
13.15 Mästarnas mästare
14.15 Romernas historia 1900-tal
14.30 Opinion live
15.15 Tror du jag ljuger?
15.45 Gomorron Sverige
16.05 Karl för sin kilt
17.00 Vem vet mest?
17.30 Sverige idag
18.00 Rapport
18.13 Kulturnyheterna
18.25 Sportnytt
18.30 Lokala nyheter
18.45 Go'kväll
19.30 Rapport
19.55 Lokala nyheter
20.00 Upp till bevis
21.00 Fallet
21.30 Unge kommissarie Morse
23.00 Trettiplus
23.30 SVT Nyheter
23.35 Ditte och Louise
00.05 Nattsändningar

05.00 SVT Nyheter
05.05 Sändningsuppehåll
09.00 SVT Forum
12.00 SVT Nyheter
12.05 SVT Forum
16.00 SVT Nyheter
16.05 SVT Forum
16.15	 True	selfie
16.45 När livet vänder
17.15 Nyheter på lätt svenska
17.20 Nyhetstecken
17.30 Oddasat
17.45 Uutiset
18.00 Engelska Antikrundan
19.00 Vem vet mest?
19.30 Matens resa
20.00 Kiki
21.00 Aktuellt
21.18 Kulturnyheterna
21.23 Väder
21.25 Lokala nyheter
21.30 Sportnytt
21.45 Hateship loveship
23.25 Drakar: Myter och skrönor
00.10 Plus
00.40 24 Vision
01.00 SVT Nyheter
01.05 Sportnytt
01.20 Nattsändningar

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 England bakar
16.50 Äntligen hemma
17.50 V75-klubben
17.55 112 – på liv och död
18.50 Keno
19.00 Nyheterna
19.15 Sporten
19.20 Väder
19.30 Postkodmiljonären
20.00 Let's dance
21.30 Finaste familjen
22.00 Nyheterna och sport
22.15 Väder
22.25 Let's dance – röstnings-
 program
22.50 The imitation game
01.20 Kärlekens val
03.35 Jackass: Bad grandpa

05.25 Go'kväll
06.10 Fråga doktorn
06.55 30 liv i veckan
07.55 Opinion live
08.40 Uppdrag granskning
09.40 Go'kväll
10.25 Deadly 60: Nordpolen 
 - Sydpolen tur & retur
11.20 Karl för sin kilt
12.15 Kobra
12.45 Vem bor här?
13.45 Upp till bevis
14.45 Handboll: Elitseriens slut-
 spel
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 The Bourne ultimatum
00.30 Nattsändningar

05.00 SVT Nyheter
05.05 Sändningsuppehåll
08.30 Hundra procent bonde
09.00 SVT Nyheter
09.05 Vid lägerelden
09.35 Seriestart: Grön glädje
10.00 Vem vet mest?
12.00 SVT Nyheter
12.05 Vem vet mest?
12.35 När livet vänder
13.05 Babel
14.05 Vetenskapens värld
15.05 Världens natur: Fjällens 
 lilla härskare
15.55 Sverige idag på romani 
 chib
16.10 Plus
16.40 Anslagstavlan
16.45 Ishockey: Tre kronor live
19.30 Kulturstudion
19.35 Levin – ett namn med 
 musik
20.30 Kulturstudion
20.35 Vi minns Chuck Berry
21.25 Kulturstudion
21.30 Gary Moore
22.30 Kulturstudion
22.35 Gisslan
23.20 Nattsändningar

05.25 Brynolf & Ljung
  – Street magic
05.55 112 – på liv och död
06.55 Äntligen hemma
07.55 Nyhetsmorgon
11.30 Let's dance
13.00 Let's dance – röstnings-
 program
13.20 Sveriges yngsta mäster-
 kock
14.25 Hur svårt kan det va?
14.55 Solsidan
15.25 Finaste familjen
15.55 Monty Python live (most-
	 ly):	One	down,	five	to	go
17.55 Keno
18.00 Trav
19.00 Nyheterna
19.10 Sporten
19.20 Väder
19.30 En ska bort
19.55 Lotto, Joker och Drömvinsten
20.00 Talang
21.35 Världarnas krig
22.00 Nyheterna
22.05 Väder
22.15 Nattsändningar

Boka nu!
Christina eller Maggan

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

Hem &
Trädgård

Onsdag 24 maj
Manusstopp:
Torsdag 18 maj
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Varför inte ringa Sveriges största mäklare?

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

Visning: Torsdag 27/4 kl. 17.00-18.00

Nyinkommet!

Ring för visning

Mellerud / Västerråda / Linnègatan 29
Denna 1½-plansvilla med källare är belägen som hörntomt i ett eftertraktat område. Vidbyggt garage. 7 rok boyta: 160 kvm.
Tomtareal: 1 505 kvm. Pris: 520 000:-

Mellerud / Svecklingebyn / Svecklingebyn 2
Charmig dalslandsstuga byggd på 1700-talet med allt det gamla bevarat,  till fastigheten hör magasin, vedbod och ladugård. 
6 rok Boyta: 130 kvm. Pris: 850 000:-

FÖLJ OSS PÅ
FACEBOOK

Tel. 0530-470 50
0730-48 42 00

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

BUDGIVNING PÅGÅR!

Skållerud Backen el Gränsen
Fastighet med gedigna detaljer såsom glasveranda 
med spröjsade fönster. Vackert läge med natur-
sköna omgivningar och närhet till badstrand vid fin 
bad- och fiskesjö. Möjlighet till båtplats. Förråd.

Pris 450.000:- 

Visning onsd. 26/4 kl. 15.30-16.30

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

Pris 395.000:-

SÅLD!

DALS ROSTOCK - Hällavägen 18 
Villa med hörntomt i ytterkant. Närhet till fina prome-
nadvägar och vacker natur Fint vardagsrum med två 
rum i fil varav ett med braskamin. Trivsamt kök med 
vedspis. Uthus med garage och förråd. 

Pris 490.000:- 

MELLERUD - Kulingvägen 67 
Sjöbod i Sunnanå hamn vid Vänern! Njutbart boende 
i hamnmiljö och första parkett för naturens skådespel 
över Vänern. Altan i direkt anslutning till brygga på 
sjösidan. 

Pris 880.000:- 

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

Pris 1.295.000:-

Söndag

Måndag

Tisdag

Söndag Måndag Tisdag

21.00 Skam
21.20 Tova testar vuxenlivet
21.40 The A Word
22.40 Sändningsuppehåll
23.00 Ditte och Louise
23.10 Trettiplus
23.40 Petra dejtar hela världen
00.10 Valborg med Niklas och vänner
01.10 Upp till bevis
02.10 Djursjukhuset - syntolkat

09.00 UR Samtiden
15.00 Asien från ovan
15.45 Trädgårdsdrömmar med 
 Monty Don
16.45 Hillary Clinton, kvinnorna och 
 makten
17.35 Nyckeln till naturkrafterna
18.25	Mekongfloden	-	en	resa	genom	
 Asien
19.20 80-talets USA
20.05 Time scanners
21.00 Det vilda Nordamerika
21.45 Världen under våra fötter
22.35 Vara som alla andra

05.05 Community
05.25 Dads
06.00 Fear factor USA
06.45 Anger management
07.10 Dads
07.35 Jims värld
08.25 Grimm
10.15 The vampire diaries
11.10 NCIS: Los Angeles
14.10 Hunger games
17.00 Simpsons
18.00 Ink master USA
19.00	 Tattoo	fixers
20.00 Kevin can wait
20.30 How I met your mother
21.00 24: Legacy
22.00 Taxi
00.00 Grimm
01.00 How I met your mother
01.30	 Tattoo	fixers
02.30 Death race: Inferno
04.10 99 nya saker med Erik & Mackan

21.00 Om en pojke
21.20 Om en pojke
21.40 Vem bor här? - syntolkat
22.40 Mästarnas mästare 
 - teckenspråkstolkat
23.40 Kiki
00.40 Kulturfrågan Kontrapunkt
01.40 Kobra
02.10 Dold

15.00 UR Samtiden
18.00 Franska kusten från ovan
18.10 Trädgårdsdrömmar med 
 Monty Don
19.10 Med nunnor genom Indien
20.05 Gift med en diktator
21.00 Världens natur: Kanarieöarna
21.50 Seriestart: Why poverty?
22.50 Världen under våra fötter

05.10 Cops
05.30 Våra värsta år
06.00 Community
06.20 Jims värld
06.45 Stargate SG-1
07.35 Kung av Queens
08.35 Våra värsta år
09.30 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 Nattsändningar

21.00 Trädgårdstider - syntolkat
22.00 Mästarnas mästare - syntolkat
23.00 Gisslan
23.45 Line of duty
00.45 Gammalt, nytt och bytt
01.15 Under klubban
01.45 Gift första ögonkastet - syntolkat

15.00 UR Samtiden
18.00 Med myskoxar som 
 granne
18.15 Vikingakvinnor
19.05 Träden berättar
20.00 Historien om Kina
21.00 Hjältar i eldhaven
21.45 Dokument utifrån: MH 370
  – destination okänd
22.40 80-talets USA

05.05 Våra värsta år
06.00 Community
06.20 Jims värld
06.45 Stargate SG-1
07.35 Kung av Queens
08.35 Våra värsta år
09.30 Simpsons
10.00 My name is Earl
10.30 NCIS: Los Angeles
11.30 Stargate SG-1
12.30 Kung av Queens
13.30 How I met your mother
14.30 Simpsons
15.30 Anger management
16.00 Scrubs
17.00 Seinfeld
18.00 How I met your mother
19.00 Anger management
19.30 Simpsons
21.00 Lone Survivor
23.30 Superstore
00.00 Brooklyn nine nine
00.30 American dad
01.00 Scrubs
02.00 Nattsändningar

05.00 Go'kväll
05.45 Djursjukhuset
06.45 Solbacken: avd. E
07.45 Landet runt
08.30 Bieffekten
09.30 Sista skörden
10.3 0Go'kväll
11.15 Deadly 60: Nordpolen - Sydpolen 
 tur & retur
12.15 Aldrig backa
13.15 Kulturfrågan Kontrapunkt
14.15 Ishockey: Tre kronor live
17.00 Läppglans
17.10 Om en pojke
17.55 Sportnytt
18.00 Rapport
18.10 Brev till Sverige
18.20	 Varför	firar	vi	valborg?
18.30 Valborg med Niklas och vänner
19.30 Rapport
19.45 Sportnytt
20.00 Mästarnas mästare
21.00 Frikänd
21.45 Gift vid första ögonkastet
22.30 The Island
23.20 SVT Nyheter
23.25 Fallet
23.55 Petra dejtar hela världen

05.00 SVT Nyheter
08.30 Matens resa
09.00 SVT Nyheter
09.05 Hundra procent bonde
09.35 Där ingen skulle tro att någon 
 kunde bo
10.05 Gudstjänst
10.50 Sverige idag på romani chibi
11.00 Kiki
12.10 Levin – ett namn med musik
13.10 Vi minns Chuck Berry
14.05 Gary Moore
15.10 Min väg, perkele
15.25 Ays resa
16.40 Främlingar
17.00 Romernas historia 1900-tal
17.15 ¡Habla ya!, 17.26 Alors parle!
17.36 Life on Scilly, 17.50 #lovemilla
18.00 Seriestart: Sametingsvalet 2017
18.30	 Seriestart:	Världens	Sofia	Jannok
19.00  Världens natur: Kanarieöarna
19.55 Fåglar kring ett dött rådjur
20.00 Babel
21.00  MH 370 – destination okänd
21.55 Motor: Rally-VM
22.50 Vilda semestrar
23.20 Gudstjänst
00.05 Nattsändningar

05.25 Seriously funny kids
05.55 112 – på liv och död
06.55 Äntligen hemma
07.55 Nyhetsmorgon
11.30 Talang
12.55 Det största äventyret
13.55 Linda och djurens hjältar
14.55 Familjen Annorlunda
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: Vålnaden
22.00 Nyheterna
22.05 Väder
22.15 Wallander: Vålnaden, forts
23.15 Insider
02.35 Eyes wide shut

05.00 Valborg med Niklas
 och vänner
06.00 Go'kväll
06.45 Kulturfrågan Kontrapunkt
07.45 Aldrig backa
08.45 Deadly 60: Nordpolen - Sydpolen 
 tur & retur
09.15 Valborg med Niklas och vänner
10.15 Engelska Antikrundan
11.15 Matiné: Två kvinnor
12.45 Upp till bevis
13.45 Smartare än en femteklassare
14.45 Matiné: Kvarteret Korpen
16.25 Seriestart: Gammalt, nytt och bytt
16.55 Seriestart: Under klubban
17.25 Vem vet mest?
17.55 Sportnytt
18.00 Rapport
18.10 Lokala nyheter
18.15 Findus, Bjuv och ärtorna
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

05.00 SVT Nyheter
05.05 Sändningsuppehåll
08.25 Cornelis och kärleken
09.05 Romernas historia 1900-tal
09.20 ¡Habla ya!, 09.31 Alors parle!
09.41 Life on Scilly
09.55 #lovemilla
10.05 Sverige idag på romani
10.10 Sverige idag på meänkieli
10.15 Tangentspelaren
11.40 Duvhöken - skogens rovfågel
12.00 SVT Nyheter
12.05 Stig
12.25 En bild berättar
12.30 Legenden Marlon Brando
14.00 SVT Forum
16.30 Vildmark runt hörnet
16.45 Gudstjänst
17.30 Korrespondenterna
18.00 Lunds studentsångare 1 maj
18.45 Släkt och vänner
19.00 Vem vet mest?
19.30 Hundra procent bonde
20.00 Vetenskapens värld
21.00 Aktuellt
21.15 Sportnytt
21.35 Dox: Första måndagen i maj
23.05 Nattsändningar

05.50 Leilas supermat
06.20 Alvin och gänget 3
07.50 Nyhetsmorgon
11.30 Bonde söker fru – casting 2017
12.30 Flugornas herre
14.25 Monster till svärmor
16.35 Grease
18.50 Keno
19.00 Nyheterna
19.10 Sporten
19.20 Väder
19.30 Halv åtta hos mig
20.00 Världens kväll för alla barn
22.00 Nyheterna
22.05 Väder
22.10 Anchorman
00.10 Lugnt vatten
02.10 Oskyldigt blod
04.35 Ingvar Kamprad

05.15 Fråga doktorn
06.00 SVT Nyheter
06.05 Gomorron Sverige
10.00 Fråga doktorn
10.45 Findus, Bjuv och ärtorna
11.15 Tror du jag ljuger?
11.45 Nationen
12.15 Lärlabbet
12.45 Romernas historia 1900-tal
13.00 Gammalt, nytt och bytt
13.30 Vem bor här?
14.30 Sverige!
15.00 Brev till Sverige
15.10 Matiné: Lille Napoleon
16.40 Gomorron Sverige sammandrag
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: Trädgårdstider
21.00 Aldrig backa
22.00 Kobra
22.30 Nattsändningar

05.00 SVT Nyheter
05.05 Sändningsuppehåll
08.30 Hundra procent bonde
09.00 SVT Forum
12.00 SVT Nyheter
12.05 SVT Forum
16.00 SVT Nyheter
16.05 SVT Forum
16.15 Vetenskapens värld
17.15 Nyheter på lätt svenska
17.20 Nyhetstecken
17.30 Oddasat
17.45 Uutiset
18.00 Engelska Antikrundan
19.00 Vem vet mest?
19.30 Hundra procent bonde
20.00 Korrespondenterna
20.30 Plus
21.00 Aktuellt
21.39 Kulturnyheterna
21.46 Lokala nyheter
21.55 Nyhetssammanfattning
22.00 Sportnytt
22.15 Dold
22.45 Sommarlov från kriget
00.15 Sametingsvalet 2017
00.45 24 Vision
01.00 Nattsändningar

05.50 Nyhetsmorgon
10.00 Malou efter tio
12.00 Hem till gården
13.00 Skenet bedrar
13.35 Judge Rinder
14.40 Unga föräldrar
14.55 Bygglov
15.55 Hela England bakar
16.55 Äntligen hemma
17.55 112 – på liv och död
18.50 Keno
19.00 Nyheterna
19.15 Sporten
19.20 Väder
19.30 Halv åtta hos mig
20.00 Det största äventyret
21.00 GW:s mord
22.00 Nyheterna
22.30 Ekonominyheterna
22.35 Sporten
22.50 Väder
23.00	 Hawaii	five-0
23.55 Brottskod: Försvunnen
00.50 Gotham
01.50 The lottery
02.45 Musketörerna
03.50 Revolution
04.45 The following
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Alla dagar 7–22 Priser gäller v. 17. Reservation för slutförsäljning och ev. tryckfel.

Kronan Mellerud
Tel. butik 105 04

Hamburgare
Ursprung Sverige. 452 g. 4-pack. 
Av nöt. Jfr pris 55:31/kg. 
Max 2 köp/hushåll.

Väl mött i butiken!
Magnus med  

personal

Schampo, Balsam
Glizz. 200-250 ml. Jfr pris 
100:00-80:00/liter

Kaffe
Löfbergs. 450-500 g. Gäller ej Genuin, 
Harmoni, Serenad och Hela Bönor. 
 Jfr pris 59:00-65:56/kg.
Max 1 köp/hushåll.

Brödmarknad
Fazer, Skogaholms, Frasrost 450 
g. Skogaholmslimpa 775 g. Sko-
gaholmskaka 400 g. Sviktat 340 
g. Mini tunnbröd 250 g. Jfr pris 
19:35-60:00/kg.

Var medmbraå

Juice
ICA. 1 liter. Kyld. Av koncentrat. 
Gäller ej ekologisk. 
Jfr pris 10:00/liter.

Laxfilé
Pacific. 500 g.
Fryst. Jfr pris 110:00/kg.

         

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

25:-
/st

KORT 
PRIS

55:-
/st

Glass flerpack
GB Glace, Magnum. 4-15 pack. Flera sor-
ter. Jfr pris 47:89-74:40/liter, 1:67-5:00/st.
Max 2 köp/hushåll.

20:-
/st

25:-
/st

KORT 
PRIS

15:-
/st

59:-
2 för

KORT 
PRIS

Minst
25%

rabatt

20:-2 
för

superklipp

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-

Starta-eget-buss gästade Mellerud

Med på bussen fanns från vänster: Ann Uggla Flodin, Coompanion, Christel Thuresson, Fyrbodals Kommunalförbund, Petra Arlebo, Nyföretagar-
centrum och Ziyad Al-Qaraghuli, Almi.

flera telefonsamtal nästa 
vecka. Det är inte säkert att 
alla har möjlighet att besöka 

oss just precis när vi besöker 
orten, säger Ann Uggla Flo-
din, Coompanion.

I Bengtsfors hade turnébussen ett 20-tal besökare. Foto: Privat.

I torsdags åkte representanter från Coompanion, Ny-
företagarcentrum, Almi och Drivhuset runt med buss 
i alla dalslandskommuner för att svara på frågor när 
det gäller att starta eget företag. Vid 15-tiden kom de 
till Mellerud.
Syftet med bussturnén var att 
synliggöra att det finns orga-
nisationer som arbetar med 
kostnadsfri rådgivning för de 
som vill starta eget företag. 
Detta var en perfekt möjlig-
het att marknadsföra de olika 
stödmöjligheter som finns.

Under fredagen besöktes 

för övrigt Munkedal, Udde-
valla, Trollhättan och Vä-
nersborg.

– Vi vill att folk ska få upp 
ögonen för att vi finns. I 
Bengtsfors tidigare idag 
hade vi ett 20-tal besök, det 
var väldigt roligt. Men detta 
är bara början, jag hoppas på 

Med på bussen var också 
Christel Thuresson, Fyrbo-
dals Kommunalförbund.

– Vi driver projektet 
”Framtidsentreprenörerna” 
för att skapa nya företag. Vi 
har även bjudit in kommu-
nernas näringslivsenheter till 
bussen, jag tycker att kom-
munerna har marknadsfört 
turnén bra, säger hon.

Kommunerna viktiga
De som jobbar med nystarts-
rådgivning är förhållandevis 
få, därför är det viktigt att 
kommunerna fungerar som 
deras ”förlängda arm”.

– Vi ger stöd med statliga 
och kommunala medel, det 
ger mer hållbara företag. Det 
kan vara lätt att registrera sitt 
företag, men det finns ibland 
saker man inte tänkt på, ex-
empelvis finansisering och 
skatter, säger Ann.

Christel håller med och 
säger ett exempel:

– Det är lätt att ha en idé, 
till exempel ett café på lan-
det. Men var finns markna-
den? Det kanske bara finns 
tillräckligt med kunder på 

sommaren, vad ska du göra 
under lågsäsongen? Hur 
mycket pengar har du till 
marknadsföring?

Alla samverkar
Det var Petra Arlebo, Nyfö-
retagarcentrum, som plane-
rat turnén.
– Vi tyckte det var dags att 
åka till Dalsland, så jag mai-
lade ut till kommunerna i 
Dalsland och de ställde sig 
mycket positiva. I fjol reste 
vi till västkusten. Det är kul 
att vi alla som deltar samver-
kar på ett så bra sätt, med allt 
från rådgivning på arabiska 
till finansiering för både till-
växtföretag och ideella för-
eningar, säger Petra.

– Ja, vi har alla erfarenhet-
er inom olika områden, fram-
håller Ziyad Al-Qaraghuli, 
Almi.

Oftast förläggs utbildning-
arna till städer, men om det 
blir någon grupp i Dalsland 
som vill lära sig om exempel-
vis bokföring, ordnar man att 
den förläggs hit.
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se

50 miljoner för 
att korta köerna
Hälso- och sjukvårdsstyrel-
sen har beslutat att fördela 50 
miljoner kronor 2017 för att 
korta köerna till barn- och 
ungdomspsykiatrin. 

Pengarna går till Sahlgren-
ska Universitetssjukhuset, 
Skaraborgs Sjukhus, 
NU-sjukvården, Södra Älvs-
borgs sjukhus och Kungälvs 
sjukhus och avser väntetider 

till första bedömning, fördju-
pad utredning och behand-
ling samt för att täcka ökade 
kostnader i samband med 
behandling och uppföljning.

Hälso- och sjukvårdsdi-
rektören ska återkomma med 
mer specifika förslag till hur 
pengarna ska fördelas under 
2018 för att ge bästa möjliga 
resultat.
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