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Socialdemokraternas demonstrationståg i Åsensbruk har en lång tradition och deltagarna var många. Foto: Karin Åström.

Kvarnkullen
Öppet alla dagar 8-22

Med reservation för ev. slutförsäljning och  
tryckfel. Priserna gäller endast vecka 18.

Räkor
Inkommer torsdag förmiddag

Prisbomb!

5:-/st

Grillad kyckling
Kronfågel, Sverige, hel, råvikt ca 0,935-
1,14 kg, jfr-pris ca 32,84-40,04/kg.
Max 2 köp/hushåll/vecka18.

Aubergine 
Nederländerna, klass 1
Jfr-pris ca 15,00/kg.

Färsk laxfilé
Falkenberg. Salmo Salar, odlad Norge, hel sida.

Tuc kex
LU, flera sorter, 100 g, jfr-pris 50:00/kg.  

Max 10 köp/hushåll/ vecka 18.

2995
 

/st

Hårdost
Falköping, gäller Präst, lagrad 18 månader, 
31%, ca 720 g.

Toalettpapper
Fixa Deluxe, 6-pack, jfr-pris 20,66/kg.

15:-
för Bonuskunder

/st

5:-
för Bonuskunder

/st  

149:-
för Bonuskunder

/kg4995
 

/kg

Zucchini 
Spanien, klass 1
Jfr-pris ca 15,00/kg.

MÅNADENS VARA
MAJ

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

Robust lättanvänd avståndsmätare med självförklarande knap-
par och översiktlig display. Skyddsklass IP54 mot damm, stänk 
och stötar. Sparar upp till 10 mätningar i minnet, räknar ut areor 
och volymer samt Pythagoras sats.

bosch
Avståndsmätare

GLM 40 Professional

Rek. ca pris 1 195:-

780:-

Första majtåg i Åsensbruk

Första maj firades i både Mellerud och Åsensbruk med 
musik, tal och vajande fanor i solskenet. Högtidstalen 
innehöll förhoppningar om solidaritet och ansvar inför 
framtiden både när det gäller samhället och miljön. 

Talen innehöll också varningar för högerinriktad natio-

nalism och ökande samhällsklyftor, samt en uppmaning att 
slå vakt om den öppna värld som skapats efter andra världs-
kriget. I Åsensbruk gick drillflickor och musikkår i spetsen.

– Sidan 5 –

Hemvården 
firade 15 år

– Sidan 7 –

Skotskt besök 
i Sunnanå

– Sidan 12 –

”Fiffen” bäst 
i derbyt

Hade stor 
krisövning

– Sista sidan –

Brålandas Jakob Helldén fick inte mycket utrymme mot 
ett aggressivt frändeforsförsvar i söndagens derby 
som slutade med 1-0-seger till gästande Frändefors. 

– Sidan 14 –
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Idrottshuset, Mellerud

VSH - JACK 5.000:- –  38 rop

- Välkommen - 
till en bra Bingo

Buss från Bengtsfors över
Åsensbruk 0706-22 06 00

Torsdag 4/5 kl 19.00

MELLERUDS IF

 

Mini Jack 5.600:- - 52 rop

BINGO
DRIVE IN

Lådbingo Jack ca 2.500:- 

RÖVARE  15.000:-   -  50 rop

Årsmöte
DalNet ekonomiska förening

Torsdag 18/5 kl. 18.00 i Erikstad Bygdegård
www.dalnet.nu

Alsin Design  •  erika@alsindesign.se  •  0708-61 05 30  •  Ingår i nätverket Kaliber K  •  www.kaliber-k.com

Arr.

Det händer på biblioteket

Biblioteket i Mellerud
info: 0530-182 00
www.bibliotekdalsland.se

Gosiga teddybjörnar
Margareta Bohlin m.fl.

Konstrummet, Melleruds Bibliotek 6-26 maj 
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

Kyrkofullmäktige i
Melleruds pastorat

sammanträder i  
Kyrkans Hus, Mellerud

onsdag 17 maj kl. 19.00
AnnChristine Ivarsson

ordförande

VÄLKOMNA!
Tel.0530-36200

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

Adress: Kapellgatan 6
Postadress: Box 94, 46422 Mellerud

3 maj – 10 maj 2017
4:e sönd i Påsktiden
”Vägen till livet”

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

BOLSTADS FÖRSAMLING
Ons 14.30  Eftermiddagskaffe i Grinstads församlingshem.
Sön 18.00 Musik i vårkväll i Klöveskogs kyrka, Marit 
  Järbel. Sång: Rostocks manskör.

HOLMS FÖRSAMLING
Ons 10.30  Förmiddagskaffe och Kakfrossa i Kyrkans Hus.
Tor 10.00  Morgonmässa i Kyrkans Hus och Kafé Kom in
Sön 11.00  Gudstjänst i Järns kyrka, Daniel Westin. 
  Sång: Järns pigor.
Tis 9/5 11.30  Andakt på Fagerlid, Kjell Härenstam.
Tis 9/5 14.30  Andakt på Berg, Anders Fredriksson.
Tis 9/5 15.00 Melleruds kyrkliga syförening i Kyrkans hus.

SKÅLLERUDS FÖRSAMLING
Sön 11.00  Gudstjänst i kyrkan, Marit Järbel. Sång: Tre 
  Voces. 

ÖRS FÖRSAMLING
Ons 12.15  Andakt på Karolinen, Kerstin Öqvist.
Sön 18.00  Kvällsgudstjänst i Örs kyrka, Daniel Westin.
Mån 8/5 15.00 Örs kyrkliga syförening träffas hos Siv i 
  Makeberg.

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!

Lördag 13 maj 
11.00 Fika och sångövning
13.00 Lunch och promenad
15.00 Sångövning
Anmälan senast 7 maj till Anita Pettersson.
070-614 19 55, anita_p@telia.com. Mat till självkostnadspris.

17.00 Servering
18.00 Konsert tillsammans med Huggenäs Gospel
 och Thomas Segergren

Missionskyrkan Mellerud

Gospeldag tillsammans med 
Huggenäs Gospel

Arr: Melleruds Missionsförsamling
i samarbete med 

Alla som
vill vara med och 
sjunga gospel är 

välkomna!

Välkomna!
 6/5 Renske Spek & Thorwald Jørgensen 

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

marimba och theremin 

0555-130 15, www.grums.nu

Följ med till:
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!
Torget, Mellerud • Tisdag 25 april 

Pistagebullar
5-pack 20:- Mariestad • Nilssons firma 070-45 21 286

Torget, Mellerud • Tisdag 9 maj

Säterbullar
5-pack 20:- Mariestad • Nilssons firma 070-45 21 286

Torget, Mellerud • Tisdag 23 maj

Kanelbullar
7-pack 20:- Mariestad • Nilssons firma 070-45 21 286

Torget, Mellerud • Tisdag 20 juni

Jordgubbslängd
20:- Mariestad • Nilssons firma 070-45 21 286

Johan – 070-315 97 51

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

FISKBILEN

Alla havets 
delikatesser 

hittar du hos oss!
Välkomna!

Fin laxfilé
Hel sida

179:-/kg
(19,90/hg)

E
rbjudande!

Nykokta havskräftor 
till bästa pris!

Söndag 7 maj • kl. 16.00
Pianoafton med Nils Lundström
Välkomna till en 
afton med piano-
musik av Bach, 
Mozart, Gershwin 
och Chopin 
– framförd av Nils 
Lundström.

Sedan många 
år har Nils sin fasta 
punkt som kyrko-
musiker i Säffle där 
han bland annat 
leder Säffle Orato-
riekör.

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

Entré: 180 kr för vuxna; 
120 kr för barn/ungdom t o m 19 år/stud/pensionär. 
Gratis entré för barn under 15 år i sällskap med betalande 
vuxen när biljetterna köps i Kulturbruket på Dals entré.
Arr:  Kulturbruket på Dal

Biljetter: www.ticketmaster.se eller telefon 077-170 70 70 
samt i Kulturbruket på Dal från kl. 15.00.

ÅRSMÖTE
Söndag 14 maj kl. 18.00

i Örs bygdegård
Handlingar finns på mötet. Föreningsstadgar 

finns utlagda på hemsidan www.orsfibernat.se
Välkomna!             Styrelsen

SIKIA presenterar

Så mycket bättre

En vårkonsert med kören

Song of Joy
och musiker under ledning av Birgitta Stenbratt

Kulturbruket på Dal, Mellerud
Lördag 13 maj kl 18
(Café Måns har öppet)

Folkparken Valhall, Bengtsfors
Söndag 14 maj kl 18
Entré 250 kr, ungdom 50 kr

Förköp Mellerud: tel 073 - 828 06 30

ÅRSMÖTE
Kolungens FVO
Onsdag 24 maj kl. 19

Plats: OK Stugan 
Dals Rostock

Välkomna!         Styrelsen
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Annonser bokas hos 
Christina eller Maggan
Tel. 0530-125 40 
annons@mellerudsnyheter.se

Sommarmagasin
MNYHETER

ELLERUDS
 LOKALTIDNINGEN FÖR MELLERUD

utkommer 31 maj
Manusstopp 18 maj

0530-75 98 90
info@dalbonet.se

Nu finns även Telia som  
leverantör i DalboNet

Du som ännu inte har anslutit dig  
välkommen med beställning

Anmäl dig på fibertillalla.se

Lena Gergils-Almqvist  

berättar om  

Inner Wheel

  Rotary
Mellerud

Måndag 8/5

Café Gruzzolo kl. 18.15

Köper bolag med 
två anläggningar

Anders Hedin Invest AB 
köper Ana Motorcentrum 
AB med anläggningar i 
Trollhättan och Lysekil
Anders Hedin Invest AB, 
genom dotterkoncernen I.A. 
Hedin Bil AB, utökar sin 
närvaro i Trollhättan med att
förvärva ANA Motorcen-
trum AB som idag driver 

försäljning av Hyundai, 
Opel, Seat och Iveco. 

I förvärvet ingår även Alf 
Hansson Bil som idag driver 
försäljning av Hyundai i Ly-
sekil, som därmed blir en ny
försäljningsort i Hedin 
Bil-koncernen.

Förvärvet trädde i kraft 2 
maj.

XProject spelar Bowie

Xprojekts medlemmar. Fr.v; Mikael Gunnarsson, Anders Karlsson, Jens Kanold, Glenn Nordling och Peter 
Holmström. Foto: privat.

Kanalyrans lördagsun-
derhållning kommer att 
avslutas vid 15-tiden med 
Mellerudsbandet Xpro-
ject. De kommer att köra 
en hyllningskonsert till 
David Bowie.
Bandet föddes när Nina’s 
Blues Bastards upplöstes. 
Minnesgoda läsare kanske 
kommer ihåg bluesbastar-
derna från Kanalyran 2013. 
Istället bildade Peter Holm-
ström Xproject.

Inledningsvis var Xproject 
ett rent coverband. Efter 
hand har man breddat reper-
toaren och har numera även 
några egna låtar med. I 
Bowie-projektet återvänder 
gruppen till att spela andras 
material.

David Bowie
David Bowie hette egentli-
gen David Jones men bytte 
efternamn för att inte blandas 
ihop med Davy Jones som 
sjöng i The Monkees. Bowie 
hade spelat in skivor, både 
egna och som medlem i grup-
per, i flera år när han 1969 
fick en stor hit med ”Space 
Oddity”. 

Det stora genombrottet 
kom 1971 när han antog sitt 
alter ego ”Ziggy Stardust”. 
Han hade redan experimen-
terat en del med utklädnader 
och smink och med Ziggy 
föll bitarna på plats. Figuren 

Rättelse
I artikeln förra veckan om 
Apotekets ombyggnad och 
hälsodagen i IOGT NTO:s 
lokal, blev det fel arrangör. 
Bakom hälsodagen stod L.F 
948 Melleruds Hopp av 
IOGT-NTO.

Pianoafton med 
Nils Lundström

På söndag bjuder Nils Lundström på högklassig pianokonsert.

Kulturbruket på Dal bjuder 
söndag 7 maj in till en fan-
tastisk afton med klassisk 
pianomusik av mästarna 
Bach, Mozart, Gershwin 
och Chopin – framförd av 
Nils Lundström, Säffle.
Nils Lundström har sedan 
många år sin fasta punkt i 
Säffle, som kyrkomusiker 
och som ledare av Säffle 
Oratoriekör.

Han är utbildad vid Kung-

liga Musikhögskolan där han 
också har varit verksam som 
ackompanjatör och lärare.

I Kulturbruket på Dal spe-
lar Nils Lundström en Partita 
i Bb-dur av Bach, pianosonat 
av Mozart, Short Story och 
tre Preludier av Gershwin 
samt, avslutningsvis, tre 
stycken av Chopin.

Arrangör är Kulturbruket 
på Dal.

Glänsande 
amerikanare

På lördag arrangerar Big Lake Cruisers bilutställning och swapmeet vid 
klubblokalen på Västerråda. Arkivbild från 2016.

Lördag 6 maj är det dags 
igen för den populära 
bilutställningen vid mo-
torklubben på Västerråda.
Arrangerande Big Lake 
Cruisers startade träffarna 
2001 i egen regi. Mängden 
vackra och glänsande ameri-
kanare brukar alltid locka 
stora mängder publik.

– I fjol deltog cirka 120 
bilar från hela Västsverige 
och Norge, säger klubbens 
ordförande Anders ”Tuten” 
Andersson. 

Publiken röstar fram ”Pe-
oples Choice” och ”Fräckas-
te raggarbilen”, medan klub-

ben själva ger pris till den bil 
de anser vara finast.

Under dagen pågår olika 
aktiviteter vid klubblokalen, 
till exempel linedance- och 
bugguppvisning, grillning, 
lotterier och självklart swap-
meet. Det vill säja försäljning 
av prylar med anknytning till 
50- och 60-talet.

Vad händer på kvällen?
– Klubben har inte planerat 

något speciellt. Men jag tar 
nog själv några varv med 
bilen och kikar på andra bilar, 
svarar ”Tuten”.
 Susanne Emanuelsson 

susanne@mellerudsnyheter.se

var inspirerad av en udda 
person han hade mött på ett 
kafé på Denmark Street i 
London.

Fram till sin död 2016 gav 
Bowie ut en rad uppmärk-
sammade skivor och han 
rörde sig ganska friskt mel-
lan olika stilar. Han sågs hela 
tiden som en avant garde-ar-
tist, i spetsen för rockens 
utveckling. Han samarbeta-
de med artister som Lou 
Reed, Brian Eno och Mick 
Jagger, och producerade an-

dra grupper som Mott the 
Hoople.

På Kanalyran kommer 
Xproject att spela en rad av 
Bowies mest kända alster. 
Bland annat kommer publi-
ken att få höra ”China Girl”, 
”Let’s Dance”, ”Life on 
Mars” och ”Space Oddity”.

Bandet
Samtliga medlemmar i 
Xproject har gedigna merit-
listor. 

Många besökare var 
mycket imponerade av Peter 
Holmströms gitarrspel på 
Foverever Floydian-konser-
terna. Peter har tidigare spe-
lat allt från dansmusik till 
hårdrock i en rad olika band. 
Han har också gästat The 
Cadillac Band.

Glenn Nordling gjorde tio 
år som proffstrummis i Ble-
kingebandet Snacks innan 
han flyttade till Dalsland.  
Väl här han spelat med en rad 
olika grupper och projekt, 
både som trummis, gitarrist, 

ukulelespelare och sångare.
Anders Karlsson är väl 

mest känd som keyboardist 
och arrangör i gruppen Sce-
nario, som har fyllt Kultur-
bruket och Rådahallen vid 
otaliga tillfällen. Hans kärlek 
till Hammondorglar är väl-
dokumenterad.

Sångaren Jens Kanold är 
göteborgare och framträdde 
både som trubadur och som 
bandmedlem i sin hemstad 
innan han kom till Mellerud. 
Tillsammans med Glenn 
brukar han också framträda 
som duon Tvåocomp.

Bassist är Mikael Gun-
narsson. Liksom Glenn är 
han en multiinstrumentalist 
som även spelar gitarr och 
sjunger.

Så räkna med musikunder-
hållning av hög klass. Rock-
historiska klassiker framförda 
av ett kompetent Melleruds-
gäng.

 För Kanalyrekommittén 
Lars Nilsson

www.mellerudsnyheter.se
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Veckans lunch

Dagens 
Lunch
Månd-fred 
kl. 11-14

Pizza  
Á la carte

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

lör 12-23, sön 12-22

Ska ni ha fest? 
Vi har catering

Ring oss för
prisinformation

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

Beställ våra goda 
SMÖRGÅSTÅRTOR

2 dagars förbeställning

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

Vi har även

CATERING
Ring för mer info!

MATSEDEL
Skolan

      

Vecka 19 Måndag 8/5: Korv Stroganoff med potatis, 
ärtor, majs och paprika. 
Dessert: Fruktsoppa. 
Tisdag 9/5: Sprödbakad sejfilé med  
Remouladsås, potatis och broccoli. 
Dessert: Krusbärskräm.

Onsdag 10/5: Italiensk kycklingsoppa.  
Dessert: Pannkakor med sylt.
Torsdag 11/5: Köttfärsgratäng med kött 
från Ekholmens gård, gräddsås, potatis och 
bukettgrönsaker.   
Dessert: Päronkräm.
Fredag 12/5: Fiskburgare med bröd,  
potatismos, sallad och dressing. 
Dessert: Fruktcocktail. 
Lördag 13/5: Herrgårdskyckling med 
potatis och majs.  
Dessert: Jordgubb- och äppelkompott med 
vaniljsås.
Söndag 14/5: Fisk Bordelaise med sås, 
potatis och gröna ärtor.
Dessert: Kladdkaka med vispad grädde.
Hemtjänstens alternativ v. 19
Mån: Potatisbullar med bacon, lingonsylt 
och grönsaker. Tis-sön: Stekt falukorv med 
potatismos och grönsaker.

Senior
Klimatsmart Europavecka
Måndag Korv Stroganoff* med 
pasta och gröna ärtor. 
Ryssland 
Alt: Vegetarisk korvgryta.

Tisdag Sprödbakad sejfilé** med 
Remouladsås, kokt potatis, broccoli. 
Danmark 
Alt: Rödbetsbiff.

Onsdag Italiensk kycklingsoppa*. 
Mjukt bröd med ostpålägg. 
Italien 
Alt: Grönsakssoppa med linser.

Torsdag Köttfärsgratäng* med 
kött från Ekholmens gård, 
gräddsås, kokt potatis, bukettgrön-
saker och lingonsylt. 
Sverige 
Alt: Hirsbiff med gräddfilssås.

Fredag Fiskburgare** med bröd 
och hemlagat potatismos, grekisk 
sallad. 
Grekland 
Alt: Grönsaksburgare.

Spelar tidlös jazz
En ny orkester med väl-
kända och omtyckta mu-
siker har sett dagens ljus 
i Dalsland. 
Det är den outtröttlige saxo-
fonisten Ivan Eliasson som 
efter ett möte med den ut-
märkte trumpetaren Lars 
Wallin i Bengtsfors blivit 
inspirerad  att återigen ge sig 
ut på estraderna för att sprida 
sitt musikaliska budskap 
tillsammans med likasinna-
de. I kompet finner man 
Ivans mångåriga kollegor 
Leif Hultin, piano och An-

ders Ljungqvist, trummor 
och basen trakteras av Karl 
Erik Rydmark från Uddeval-
la.

Kvintettens musik har för-
stås sin utgångspunkt i den 
tidlösa jazzen men repertoa-
ren består även av några 
av  de vackraste visorna vår 
svenska visskatt har att bjuda 
på. Vad sägs till exempel om 
en ömsint jazzversion av 
Fjäriln vingad... vid sidan av 
Ellingtons In a Mellow Tone, 
eller ett vokalt inslag av den 
personlige sångaren Leif 
Hultin? 

Publiken kan snart bilda 
sig en egen uppfattning då 
premiärspelningen äger rum 
på bygdegården i Ödskölt 
redan den 6 maj, eller vid 
några av bandets andra spel-
ningar i Dalsland. Varför inte 
runda av midsommarfirandet 
med ett besök på Kalander-
salen i Håverud tisdagen den 
27 juni och höra Ivan Elias-
sons kvintett framträda i full 
frihet under sommarens mu-
sikaliska evenemang vid 
Dalslands Center.

Saxofonisten Ivan Eliasson. Trumpetaren Lars Wallin. Pianisten Leif Hultin.

Ceciliakören besöker 
Gunnarsnäs kyrka

På söndag gästas Gunnarsnäs kyrka av Ceciliakören från Södra Sotenäs församling. Foto: Privat.

Ceciliakören medverkar vid 
några tillfällen per termin i  
kyrkorna i Södra Sotenäs. 
Kören kommer att delta med 
sång i Gunnarsnäs kyrka på 
söndag och därefter se sig om 
i mellerudstrakten. 

Kören kommer från Södra 
Sotenäs församling i Bohus-
län. De övar regelbundet i 
Kungshamns kyrka och det 
har de gjort i många år. Oftast 
är de drygt tjugo glada, plikt-
trogna kvinnor som sjunger 

och trivs tillsammans. Led-
are för kören är Agnetha 
Hellgren. 

Ta med cykeln på tåget
Kollektivtrafiknämnden 
i Västra Götalandsregi-
onen beslutade 28 april 
att det ska bli enklare för 
resenärerna att kombine-
ra sin kollektivtrafikresa 
med cykel.
– Vi i Grönblå samverkan i 
Kollektivtrafiknämnden vill 
göra det enklare för resenä-
rerna att kombinera sin kol-

lektivtrafikresa med cykel, 
säger Ulrika Frick (MP), 
ordförande för Kollektivtra-
fiknämnden. Våra region- 
och pendeltåg har idag kapa-
citet nog för att betydligt fler 
resenärer skulle kunna ta 
med sig cykeln. 

– Det här är även något 
som kommer underlätta cy-
kelturism och gynna lands-

Filmföreningen på Dal 
hade årsmöte den 26 april på 
MIF:s kansli. Styrelsen 2017 
röstades fram: Ordförande 
Mats Kruse, Bengtsfors, kas-
sör Frank Hagman, Bengts-
fors, sekreterare Ulrika Jo-
hansson, Dals Långed. 

Ordinarie ledamöter: Göte 
Magnusson, Billingsfors, 
Anneli Karlsson, Högsäter, 
Gunnar Landegren, Melle-
rud. Suppelanter: Majvor 
Söderqvist, Mellerud, Peter 
Magnusson, Billingsfors, 
Bror Karlsson, Högsäter.

2018 års Filmfestival på 
Dal kommer arrangeras 9-18 
mars och invigningsbiograf 
blir Centrumsalongen i Mel-
lerud. Det passar bra efter-
som MIF, som driver biogra-
fen, fyller 110 år 2018.

Gunnar Landegren

ÅRSMÖTE
bygden, säger Daniel An-
dersson (L), vice ordförande 
för Kollektivtrafiknämnden. 
På landsbygden är avstånden 
längre mellan olika mål-
punkter och det finns inga 
hyrcyklar. Att kunna använ-
da sin egen cykel här tror vi 
skulle gynna kollektivtrafik-
resandet. 

Nämndens beslut: 
• Att cykel i kombination 

med giltigt färdbevis får 
medtagas kostnadsfritt i mån 
av plats på samtliga Västtra-
fiks tåg samt på bussar där det 
finns utrymme för det från 
och med årsskiftet 2018, men 
tidigare om möjligt.

• Att Västtrafik eftersträvar 
största möjliga enhetlighet 
när det gäller möjlighet att ta 
med cykel i vår båttrafik.

Sommar-
magasin

MNYHETER
ELLERUDS

 LOKALTIDNINGEN FÖR MELLERUD

utkommer 
31 maj

Manusstopp 18 maj

Annonser bokas hos 
Christina eller Maggan
Tel. 0530-125 40 
annons@mellerudsnyheter.se
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roybil.se
0530-444 40

Reparation och service alla bilmärken,
även transport- och husbilar

AC Reparationer · Hjulinställningar
Vi byter glasrutor för alla försäkringsbolag

Hopp och farhågor 
i högtidstalet

Första maj i Åsensbruk 
har tradition och det var 
tryck i trummorna när 
demonstrationståget gick 
från idrottsplatsen genom 
samhället. Högtidstalet 
hölls av kommunfullmäk-
tiges 2:e vice ordförande 
Thomas Hagman.
Drillflickorna och Vargöns 
Musikkår gick i spetsen och 
följdes av ett stort antal de-
monstranter med röda fanor 
och banderoller. Internatio-
nalen ljöd mellan husen på 
väg ner mot fabriksområdet.  

Framför Skålleruds äldre-
boende gjorde tåget halt och 

bjöd på mer musik och upp-
visning av drillflickorna. 
Många av de boende satt ute 
och lyssnade och applådera-
de.

Tal av Hagman
I föreningshuset hölls hög-
tidstal av Thomas Hagman 
kommunfullmäktiges 2:e 
vice ordförande.

– Ingenting blir för alltid 
färdigt. 1890 började kam-
pen för åtta timmars arbets-
dag. Många satte livet till och 
kampen vanns till slut. Nu 
står det annat på plakaten, 
men andra har inte kommit 

Drillflickorna och Vargöns Musikkår gick i spetsen för Socialdemokraternas demonstrationståget i Åsensbruk.

Thomas Hagman höll högtidstalet i föreningshuset. Både hopp och far-
hågor fanns med i det.

”Vi måste slå vakt om den öppna världen”

Sara och Helena Olsson stod för sång och musik under förstamajfirandet 
i Mellerud.

Lars Nilson vill att samhället slår vakt om den öppna värld som växt fram efter andra världskriget.

Anders ”Tuten” Andersson talade i sin appell om industrins problem att 
finna kompetens på orten.

lika långt, sade Hagman och 
tog som exempel utländska 
lastbilschaufförers tuffa ar-
betsvillkor.

Utnyttjad oro
Han tog upp terrordådet på 
Drottninggatan i Stockholm, 
att krav på stängda gränser 
kommer upp i spåren av 
dessa dåd, att invandring 
felaktigt ses som roten till det 
onda.

– Nazisterna underblåste 
oron i den tidens samhälle. 
De som överlevde då får ty-
värr uppleva allt på nytt. Det 
får inte ske igen, sade Tho-
mas Hagman.

Hans tal berörde också 
miljön och hoppet som tän-
des efter det underskrivna 
parisavtalet. Han såg positivt 
på en starkt utvecklingen av 
elbilar och att vi står mitt i 
det skeendet, men farhågor 
finns också.

– Vi väljer med plånboken. 
Den politik som gör flygre-
sor till Thailand dyrare blir 
inte vald. 350 000 svenskar 
reser dit varje år, sade Tho-
mas Hagman.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

Socialdemokraterna i 
Mellerud firade 1:a maj 
på Köpmantorget med tal 
och musik. Jobb, företag, 
ökande samhällsklyftor 
och visioner istället för 
vinstintressen hör till 
några av de ämnen som 
berördes.
Röda fanor vajade i solskenet 
på torget och duon Helena 
och Sara Olsson bjöd på låtar 
av bland annat Björn Afzeli-
us, Laleh och P-E Eriksson 
innan det var dags för dagens 
talare.

Behålla jobb
Anders ”Tuten” Andersson, 
LO, talade i sin apell om fö-
retags och industriers pro-
blem att hitta kompetent 
personal, trots många arbets-
lösa och betonade vikten av 
samarbete för att komma till 
rätta med det.

– Dalsland är på fram-
marsch och då måste politi-
ken vara med. Vi måste be-
hålla industri och jobb i 
Mellerud, sade han.

En annan punkt var kollek-
tivavtal på varje arbetsplats 
och LO:s arbete för att hän-
syn ska tas till kollektivavtal 
vid offentlig upphandling.

– De som får uppdragen 
genom upphandling ska er-
bjuda schyssta villkor. För-
slaget vann inte gehör i 
riksdagen, men Mellerud är 
en suverän kommun, men-
ade Anders ”Tuten” Anders-
son.

Samhället som idé
Lars Nilsson var näste man i 
talarstolen. Han berättade i 
sitt högtidstal om anledning-
en till att han är socialdemo-
kratisk kommunpolitiker – 
en tro på samhället som idé.

– Vi individer bildar sam-
hället. Utan de många hade 

inte samhället kunnat uppstå 
och det har tillkommit ge-
nom ständigt nya inflöden. 
Sverige har aldrig varit iso-
lerat från omvärlden, potati-
sen vi äter kommer ursprung-
ligen från Sydamerika, 
majstången är en tysk tradi-
tion, sången små grodorna är 
en fransk militärmarsch som 
engelsmännen gjorde en nid-
visa av, sade Nilsson.

Han citerade Mikael Wie-
he och John F Kennedy och 
talade om gemensamt ansvar 
inför framtiden, om rättighe-
ter och skyldigheter vi som 
samhällsmedborgare har. 
Han pekade på ökande in-
komstklyftor och kritiserade 

vinstintressen i välfärden. 
Han tyckte att skattepengar 
hellre ska gå till undersköter-
skor än riskkapitalister. 

Lars Nilsson varnade för 
den högerinriktade nationa-
lism som är på frammarsch 
och sade att vi måste slå vakt 
om den öppna värld som växt 
fram efter andra världskri-
get.

– Därför är jag socialde-
mokratisk kommunpolitiker. 
Att vara förtroendevald är 
något av det finaste man kan 
vara och människor borde stå 
i kö för att få bli det.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se
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 Leg. Optiker Roslind
 Köpmantorget 1 • Mellerud • Tel. 0530-419 90

 Öppet: Vard 9-18 
Lunch 13-14

Lördagar 10-13 

 Välkommen in till oss!

Halva priset på par två

Solglasögon på köpet! 

 Vid köp av kompletta märkesglasögon medföljer 
receptslipade enstyrkesolglasögon.

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

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

Bengta Larsson

UPPVAKTNING

MELLERUD
Smyrna: Torsd 15.30 Bi-
belklass. 17 Språkcafé. Fred 
18.30 Tonår i Smyrna. Sönd 
11 Gudstj. Hhn, Predikan 
Bengt Andersson. Tisd 19 
Bönesamling.
Equmeniakyrkan: Sönd 

17 ”Ett liv värt att leva”, 
Thomas Segergren. Fika. 
Tisd 10-12 Tisdagskaffe & 
Rastplats. 18 Scout. 

HOLM se annons
ÖR se annons 
SKÅLLERUD se annons
BRÅLANDA

Smyrna: Onsd 11 Bön. Fred 
14.30 Andakt på Servicehu-
set. Sönd 11 Gudstj. med Sv. 
Kyrkan i Sundals Ryrs nya 
kyrka. Pred. Anette J. Carl-
son, Draget, Dan R. m.fl. Ta 
med fika-korg, grillar finns. 
Tisd 17.30 Trä&Plugg på 
Sörgården.
Equmeniakyrkan: Torsd 
19 Mötesplats. Fred 19 Ton-
årskväll. Sönd 10 Gudstj. 
Obs tiden! Gudstj.gruppen 
delar tankar om tro och liv. 
Kyrkkaffe o. tonårslägerpla-
nering.
Brålanda: Sönd 18 Gudstj. 
m nattv. Anette J. Carlson 
och Kyrkokören. Kaffe/
te och smörgås. Kyrkbil 
308 70. Månd 17-19 Kultur-
café, Brålanda fsh.
Sundals-Ryr: Sönd 11 
Gudstj. för alla åldrar till-
sammans med Smyrna för-
samlingen, Anette J. Carl-
son, David Celinder. Draget 
och uppdraget med flera. Ef-
teråt våravslutning för alla 
barngrupperna i hela pasto-
ratet. Lekar och fika. Ta med 
egen kaffekorg. Vi ordnar 
grillar. Kyrkbil 308 70 eller 
321 18.

FRÄNDEFORS
Equmeniakyrkan: Torsd 
11 Dagledigträff m. Ber-
til Larsson, ”Blommor och 
trädgård i vårens tid”, serv., 
andakt, Sigward K. Sönd 18 
Sång- o. musikkväll med 
Thomas och Anita Granath, 
Serv.
Frändefors: Sönd 10 
Gudstj. m. nattvard, Ralph 
Liljegren. Kyrktaxi. Onsd 
10 Träffas sykretsen i fsh. 
Kaffe o. andakt.

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Gestad kyrka för 
Elsa Johansson. Som inled-
ning på akten framförde 
kyrkomusiker Barbro 
Magnusson ”Ave Verum”. 
Elisabette Emanuelsson sjön 
därefter ”Stad i ljus”. Offici-
ant var Anette Jarsved Carl-
son och tillsammans sjöng 
man psalmerna 125, 230 och 
231. Avsked togs av familj, 

släkt och vänner under stilla 
musik. Efter avskedet sjöng 
Elisabette ”Kärleken är” och 
som avslutningsmusik spela-
des ”För kärlekens skull” på 
orgel. Koret var vackert de-
korerat med blommor till 
minnet av Elsa.

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Gunnarsnäs kyrka 
för Gerry Johansson. Som 
inledning på akten framförde 
kyrkomusiker Maria Anders-
son ”Våren” av E. Grieg. 
Officiant var Marit Järbel och 
tillsammans sjöng man psal-
merna 248 och 190. Man 
lyssnade även till sångerna 
”Bridge over troubled water” 
– E. Presley och ”I’m sail-
ing”– J. Lindblad. Avsked 
togs i kyrkan av släkt och 
vänner

JORDFÄSTNING

Vårmarknad i Åsensbruk
Coop Konsum Åsensbruk 
bjöd in till vårmarknad i 
parken under lördagen. 
Ett stort tält var uppsatt 
eftersom det inte riktigt 
gick att lita på vädret.
Inne i tältet fanns lokala för-
säljare med hemvävda dukar, 
smycken, hundgrejor och 
barnkläder. På plats fanns 
också HIF med chokladhjul, 
PRO som värvade medlem-
mar och Skålleruds byalag 
som sålde kaffe och kaka. 
Vid utgången stod klass sex 
och sålde bröd och deras 
hembakade godsaker hade 
strykande åtgång.

– Jag har sålt bra, både 
smycken och hundgrejor och 
inte minst pratat med en mas-
sa trevliga människor, sade 
Jan Johnson.

Ute i parken hade HIF:s 
Eva Gerdén ordnat ”Lilla 
Cooploppet” för barnen, en 
slinga runt parken på 400 
meter. Alla fick medalj som 
Eva tillverkat och en godis-
påse, skänkt av Konsum.

Inne i affären hade Lovisa 

Marianne Eriksson och Allan Petrone handlar bröd av klass sex, Åsens skola. Jennifer Johansson tar betalt 
och Tilde Kirkegaard håller koll.

Kommunal förlänger sitt 
största kollektivavtal med ett år

Kommunal är överens med 
SKL, Sveriges Kommuner 
och Landsting, om att för-
länga kollektivavtalet för 
anställda i välfärden med 
ytterligare ett avtalsår. 
Det möjliggör extra sats-
ningar för flera av Kom-
munals yrkesgrupper.
I april förra året tecknade 
SKL och Kommunal ett tre-
årigt avtal som sträcker sig 
fram till 2019. Avtalet inne-
höll reallöneökningar åt alla 
medlemmar och en särskild 
extra satsning på underskö-
terskors löner med 830 kro-
nor på tre år. Nu är parterna 
överens om att förlänga av-
talet med ytterligare ett av-

talsår till den 30 april 2020. 
Dessutom har lönenivåerna 
för 2017-2019 definierats i 
kronor.

– Vårt arbete mot värdedis-
kriminering och för jämställ-
da och rättvisa löner fortsät-
ter. Kommunal fick fram en 
historisk satsning på under-
sköterskor 2016. Nu kan vi 
fortsätta det arbetet och höja 
fler yrkesgrupper med extra 
satsningar 2019. Det är det 
främsta skälet till att vi för-
länger avtalet med SKL. Det 
finns också ett värde i att 
Kommunals största avtal är i 
fas med hur andra avtal på 
arbetsmarknaden löper, sä-
ger Kommunals förbunds-
ordförande Tobias Baudin.

– Statistiken över under-
sköterskesatsningen visar att 
lönerna i snitt ökat med 1065 
kronor för 2016. Det visar att 
vår riktade satsning var lyck-
ad. Nu kan vi fortsätta på 
samma väg med flera riktade 
satsningar. Vi höjer även 
lägstalönerna och förbättrar 
ersättningarna för jour, be-
redskap och obekväm arbets-
tid, säger Kommunals av-
talssekreterare Lenita 
Granlund.

Fakta om avtalet mellan 
SKL och Kommunal:
2016 Övriga medlemmar: 
520 kronor, undersköterskor: 
cirka 1 020 kronor.
2017 Övriga medlemmar: 
530 kronor, undersköterskor: 
710 kronor.
2018 Övriga medlemmar: 
535 kronor, undersköterskor 
685 kronor.
2019 (Det extra avtalsåret) 

540 kronor plus extrasats-
ning 0,3 procent.

Övrigt nytt innehåll i 
avtalet: För 2017 och 2018 
har parterna utökat kretsen 
för vilka som räknas som 
undersköterskor. OB-tilläg-
get höjs med 6,5 procent 

under avtalsperioden, höjt 
ob-tillägg natt mot helgdags-
aftnar. Rätt ges till akut tand-
läkarvård på betald arbetstid. 
Deltidsbrandmän anställda 
av kommunen får inget löne-
avdrag första timmen för ut-
ryckning.

Hallstedt beväpnat sig med 
penslar och färger och erbjöd 
ansiktsmålning.

– Det har varit en arbetsam 
men trevlig dag. Vårmarkna-
den har varit uppskattad, jag 

har fått många kramar av 
nöjda kunder. Min tanke var 
att kunna göra något för våra 
trogna kunder som kanske 
inte tar sig så långt, sade 
Ros-Marie Mowitz, före-

ståndare för Coop Konsum-
butiken i Åsensbruk. 
 AnnChristine Ivarsson

annchristine@mellerudsnyheter.se

www.mellerudsnyheter.se
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Melodikrysset v.18 - 6 maj

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. 18 – 6 maj

Öppet hus

Oljan i Mellerud

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

lördag 6 maj kl. 9-15

Skogens Veteraner berättar om sitt evenemang 23/9

berättar om sitt 

Många bra 
erbjudanden!

Flertal

leverantörer

på plats!

Hemvården i Mellerud har firat 15 år
Det har gått 15 år sedan 
omorganisationen och 
nuvarande hemvårdsen-
heten bildades. Arbetet 
har ändrats mycket under 
de här åren, det kan bland 
annat Margareta Bäck, 
som varit med under hela 
resan, skriva under på.
Hemvårdens personal i Mel-
leruds kommun kör cirka  
40 000 mil årligen. Med en 
sammanhållning utöver det 
vanliga är det en väl sam-
mansvetsad grupp, som stäl-
ler upp för varandra och är 
lojala mot sin arbetsgivare.

Genom åren har antalet 
vårdtagare ökat eftersom allt 
fler bor kvar hemma. Det 
ställs högre krav på vården 
eftersom många bor hemma 
trots att de är väldigt sjuka. 
Hemvårdspersonalen jobbar 
nära hemsjukvården.

Ren hemtjänst
Margareta Bäck kom som 
undersköterska från hem-
sjukvården 2002. 

– Efter ihopslagningen 
blev det ren hemtjänst och 
det var lite jobbigt för mig 
som varit undersköterska i 
hemsjukvården där jag mest 
gett sprutor, tagit blodprover 
och gjort omläggningar. Det 
tog några år att få helhetstän-
ket, säger Margareta.

Hon understryker att hon 
trivts fantastiskt bra med sitt 
arbete, framför allt beroende 
på alla härliga kollegor.

I fredags jobbade hon sista 
dagen på sin tjänst som sam-
ordnare för Hemvården Cen-
trum norra. Nu väntar välbe-
hövlig semester och 
pensionärsliv.

Tillsammans med Sölvie 
Linder (gick i pension i vint-
ras), Katarina Ågren, Britt 
Johansson och Margaret 

Några ur hemvårdsteamet. Från vänster: Cecilia Dahlin, undersköterska/ vikarierande samordnare, Tine J Larsson, undersköterska, Helen Kopp, assistent, Alexandra Mastersson, un-
dersköterska, Jessika Persson, undersköterska, Margareta Bäck, samordnare, Sölvie Linder, pensionerad sektorchef, Gunilla Gustafsson, enhetschef, Camilla Jansson, undersköterska 
och Christina Johansson, undersköterska/Bäckan.

Hemvården Södra och  
Kroppefjäll: 
Enhetschef Gunilla Gustavsson.
Hemvården Norra och  
Skållerud: 
Enhetschef Malin Rahm.

ORGANISATIONEN

Skarström (har gått i pensi-
on) tillhör hon den grupp 
som hängt med sedan 2002.

– Syftet med omorganisa-
tionen var att få en kontinui-
tet hos den enskilde, uppgif-
terna skulle helst göras av en 
och samma person, förklarar 
Sölvie Linder, pensionerad 
sektorchef för enheten vård 
och omsorg.

Arbetet har förändrats
Margareta Bäck menar att 
arbetet ändrat sig otroligt 
mycket genom åren. 

– För 15 år sedan hade man 
all information om vårdta-
garna i huvudet, vi hade inga 
papper på dem. Här i Cen-
trumgruppen satt jag och 
verksamhetsledaren Katari-
na Ågren och bollade sinse-
mellan. Vi satte oss ner och 

strukturerade upp alla vård-
tagare och började planera 
utifrån det och vilka insatser 
som skulle göras, förklarar 
Margareta.

Personalen behövde utbil-
das, så Sölvie sökte och fick 
EU-pengar – 1,4 miljoner 
kronor. Under varje onsdag i 
två års tid genomfördes ut-
bildningen, en tredjedel av 
personal var alltså borta från 
sina ordinarie arbetsuppgif-
ter varje onsdag. Det krävde 
massor av planering.

– Annika Olsson var pro-
jektledare. Vi bjöd även in 
olika föreläsare. Det var en 
gedigen utbildning som sam-
lade enheten väldigt bra, 
sammanfattar Sölvie.

Fantastisk  
sammanhållning

Både Sölvie och Margareta 
betonar den fantastiska sam-
manhållningen i personal-
styrkan.

– Vi tar väl hand om varan-
dra och har roligt tillsam-
mans. Vi har även en fritid 
ihop och det betyder mycket, 
understryker Margareta.

Sölvie konstaterar att det är 
hög status att jobba på hem-
vårdsenheten i Mellerud.

Varför det?
– Det är en bra arbetsplats 

med bra sammanhållning 
och omväxlande arbetsupp-
gifter. Kvaliteten på enheten 
beror på personalen och bra 
planering. Utan personal-
gruppen är hemvården ing-
enting, svarar hon.

Sölvie var innan omorga-
nisationen enhetschef på 
Fagerlidshemmet. Då var det 

fyra distrikt; Mellerud Söd-
ra, Mellerud Norra, Kroppe-
fjäll och Skållerud.

– Vid omorganisationen 
2002 gick hemsjukvårdens 
undersköterskor och hem-
tjänstpersonalen samman 
och bildade hemvårdsenhe-
ten. Då delades arbetet in i tre 
grupper; Centrum, Skållerud 
och Kroppefjäll, berättar 
Sölvie.

Då blev hon hemvårdschef 
med fyra verksamhetsledare, 
två för centrumgruppen och 
en vardera i Kroppefjäll och 
Skållerud. Sölvies arbets-
uppgifter var att ha det över-
gripande ansvaret för perso-
nalen, arbetsmiljön, budget 
och verksamhetsfrågorna.

Delat Centrumgruppen
– Idag är organisationen lika-

dan, men Centrumgruppen 
har delats upp i Södra och 
Norra. 2009 togs verksam-
hetsledarna bort och man 
tillsatte enhetschefer ute på 
våra boenden. Inom hemvår-
den blev det istället samord-
nare och planeringstjänster. 
Samtidigt gjordes en sektors-
indelning; vård och omsorg, 
LSS och IFO, förklarar Söl-
vie.

Idag finns ett 80-tal tillsvi-
dareanställda inom hemvår-
den plus ett 50-tal vikarier 
och timanställda. 

De 15 åren firades för öv-
rigt  med kaffe och tårta ute 
i varje arbetsgrupp.
 Susanne Emanuelsson 

susanne@mellerudsnyheter.se
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Valborgsfirande med tal och sånger

Skålleruds församlingskör under ledning av Elisabette Emanuelsson sjunger in våren utanför Kyrkstugan i Skållerud.
Kerstin Söderlund vårtalar utan-
för Kyrkstugan i Skållerud.

Vårsånger fyllde Dalsland Center

Kalandersalen var proppfull, det stod till och med åhörare utanför dörren. Körledaren Anders Fredriksson hade fin kontakt med körsångarna.

Sven Johansson när han pra-
tade med Kerstin efteråt.

Det blev mer sång av Skål-
leruds församlingskör och 
drängar, båda leddes av Eli-
sabette Emanuelsson, innan 
det inbjöds till värmen och 
det efterlängtade kaffet i 
kyrkstugan.

Komminister Marit Järbel 
avslutade med en kort afton-
andakt inne i kyrkan innan 
det var dags att vandra hemåt 
i kvällen.
 AnnChristine Ivarsson

annchristine@mellerudsnyheter.se

”Vintern rasat ut” inledde 
vårkonserten på Dalsland 
Center på valborgsmäs-
soaftonen. Rostocks 
Manskör sjöng så att taket 
nästan lyfte.

Körledaren Anders Fredriks-
son skojade och småpratade 
som vanligt mellan sånger-
na, mycket uppskattat av 
publiken. Kalandersalen var 
sprängfull denna lördagsef-
termiddag, när solen sken 

utomhus och det verkligen 
kändes att våren hade anlänt.

Kören fortsatte med ett 
knippe härliga vårsånger, 
såsom ”Ser jag stjärnor”, 
Glad såsom fågeln” och 
”Sköna maj” där de tog i så 

att det riktigt gungade bland 
stolarna.

Därefter äntrade körleda-
ren Elisabette Emanuelsson 
och hennes Skålleruds 
Drängar och Församlingskör 
scenen. De bjöd på vällju-

dande stämsång, bland annat 
i ”Det som göms i snö” och 
”Kom sommarljus”. De gav 
även ett smakprov från den 
kommande jubileumskon-
serten 28 maj med Sjömila, 
Skålleruds Drängar och 

Skålleruds Församlingskör. 
Låten var ”Den första som-
maren”.
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se

Årets valborgsfirande i 
Skållerud, med Kerstin 
Söderlund som talare, 
lockade många skålle-
rudsbor. 
Skålleruds församlingskör 

inledde vårens välkomst-
hälsning med ”Vintern rasat 
ut”, eller som den egentligen 
heter, ”Längtan till landet”. 
Skålleruds Drängar fortsatte 
med vårsånger innan Kerstin 

Söderlund höll sitt tal till 
våren.

– Det känns fint att få stå 
här med er och hälsa våren 
välkommen inledde Kerstin. 
Traditionen är otroligt gam-

mal, förankrad i kyrkan, men 
även i förkristen tid. Elden 
symboliserar att vi bränner 
bort det gamla för att ge plats 
åt det nya. Kerstin avslutade 
sitt tal med att läsa ”Körs-

bärsträdet”, en dikt av Karl 
Karlsson. Hennes tal blev 
mycket uppskattat av publi-
ken.

– Ett tal lätt att förstå och 
ta till sig, så uttryckte sig 

Två månader kvar innan 15 miljarder kronor blir ogiltiga
Efter den 30 juni 2017 är de 
äldre 1-, 2- och 5-kro-
norsmynten samt de äldre 
100- och 500-kronorssedlar-
na  ogiltiga  att betala med.

Fortfarande finns det äldre 

mynt till ett värde av två 
miljarder kronor och äldre 
sedlar till ett värde av 13 
miljarder kronor kvar ute i 
samhället. 

Mynten väger 9 500 ton, 

lika mycket som åtta stycken 
Vasaskepp. Sedlarna skulle 
täcka hela 70 fotbollsplaner, 
lagda sida vid sida.

– För att vara säker på att 
inte ha kvar pengar när de är 

ogiltiga bör man agera nu 
och inte vänta till sista veck-
an. Butikerna kan ha svårt att 
hantera stora mängder sedlar 
och mynt på en och samma 
gång. Om man har mindre 

belopp är det enklast att be-
tala med sedlarna och myn-
ten, annars går det bra att  
sätta in dem på ett bankkonto, 
säger Christina Wejsham-
mar, chef för avdelningen för 

betalningssystem och kon-
tanter.
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AUTOMOWER* 315
• Ytkapacitet: 1 500 m2 (+/-20%)
• Hanterar sluttningar på 40%

19.500:-
Inkl. moms

JUBILEUMSERBJUDANDE!
JUBILEUMS-

MODELL

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

KAMPANJ-
PRIS!

VÄRLDSLEDANDE INOM ROBOTGRÄSKLIPPNING
AUTOMOWER* 430X
• Ytkapacitet: 3 200 m2 (+/-20%)
• Hanterar sluttningar på 45%

27.500:-
Inkl. moms

HUSQVARNA RIDER 214T AWD
Klippbredd 94/103 cm • Briggs & Stratton Intek 
V-Twin • Hydrostatisk AWD

40.900:-
Inkl. moms (exklusive klippaggregat)

HUSQVARNA RIDER 214TC
Klippbredd 94 cm • Briggs & Stratton 
• Hydrostatisk

34.900:-
Ord. pris 39.900:- inkl moms

Ögonblicksbilder från Dalsland

Kommunstyrelsens ordförande Tommy W Johansson höll välkomsttalet och invigde med det sommarens utställning ”Dalsländska ögonblick” och 
öppnade Dalsland Center för säsongen.

Håverud och Dalsland Cen-
ter besöktes av 136 000 per-
soner under 2016. Det berät-
tade kommunstyrelsens 
ordförande Tommy W Jo-
hansson i sitt invigningstal.

– Detta är ett mycket väl-

besökt turistmål sett till hela 
regionen och Sverige. Det 
gäller att ta hand om alla 
besökare också, underströk 
Johansson.

441 bilder hade lämnats in 
till utställningen med 49 oli-

Teofil Carlsson från Grinstad med en av sina bilder på utställningen. 
”Hästflabb” är verkligen en ögonblicksbild på Christer och Agneta Jo-
hanssons häst.

Bilden t.v ”Sexfläckig bastardsvärmare” har tagits av Dan Nilsson. Bilderna t.h ”Älgkalv” och Skatunge” har 
förevigats av Bernt Johansson.

Valborgsfest på Stinsen

Många ungdomar kommer till Stinsen för att spendera sin Valborgs-
mässoafton.

På Valborgsmässoafton 
besökte runt 100 ungdo-
mar Ungdomshuset Stin-
sen, för det som i år var 
åttonde valborgsfirandet. 
Kvällen bjöd på bland an-
nat livemusik och fyrver-
kerier.
2009 genomfördes det för 
första gången och var då ett 
initiativ från socialtjänsten 

och folkhälsan, genom fält-
sekreterarna i kommunen, 
för att erbjuda ungdomar ett 
alkoholfritt alternativ på val-
borg. Sedan första året har 
det varit ett väldigt uppskat-
tat evenemang som dragit 
många besökare. Till en 
början hyrde man Wärdshu-
set på Dal, men efter att man 
2010 köpte det gamla sta-

tionshuset har det blivit en 
årlig tradition.

I år hade man på nöjes-
gruppens initiativ valt att 
satsa lite extra på evene-
manget och sköt raketer när 
klockan slog 22. På Bergs 
sjukhem tog man sig ut på 
balkongen för att njuta av 
ljusshowen. 

Innan fyrverkerierna spe-
lade Astrid Melén från Troll-
hättan, både egenskriven 
musik och covers. Scenfram-
trädandet var uppskattat och 
många samlades framför 
scenen för att lyssna. 

Efter fyrverkerierna trädde 
DJ Krickel upp på scen och 
spelade några låtar och publi-
ken dansade. Med dans och 
musik i alla dess former 
fortsatte sedan kvällen fram 
till att Stinsen stängde vid 
tolvslaget. 

Karolina Wessman

I lördags invigdes sommarens temautställning på 
Dalsland Center i Håverud,  ”Dalsländska ögonblick”. 
Samtidigt öppnade Dalsland Center upp för säsongen.

ka forografer. Alla kom inte 
med, men ett stort antal bil-
der finns att se i sommar. 

Bilder som visar Dalslands 
olika årstider, människor, 
djur, besöksmål – ja det visas 
upp en mängd olika motiv.

14 bilder hade tyvärr blivit 
försenade från tryckeriet, så 
det visades i ett bildspel is-
tället.

– Vad är då dalsländska 
ögonblick? undrade Johans-
son. 

Sedan nämnde han ett fler-
tal stora händelser som satt 
Dalsland på kartan. Det är 
149 år sedan Dalslands kanal 
invigdes, järnvägen tillkom 
1928, ett av de största ögon-
blicken var när Billingsfors 
gick upp i allsvenskan och 
folk vallfärdade dit, Mathias 
Fredriksson och Janne Ottos-

sons segrar i skidspåren, när 
Wärdshuset på Dal brann ner 
1999 eller när Lear lades ner 
i Bengtsfors.

– Alla borde ta en tur i 
Dalsland för att se hur vack-
ert det är här, konstaterade 
Johansson.

Teofil Carlsson från Grin-
stad hade fått med ett par 
bilder. En visar när familjen 
hässjar hö och en visar en 
häst som ”gapflabbar”.

 – Sonen ville se hur man 
hässjade hö förr, det var så 
det började. Nu gör vi det på 
en del av marken sedan tre år 
tillbaka. Vi bär ut bord och 
stolar och dricker kaffe mitt 
i alltihopa, väldigt trevligt, 
berättar Teofil. Hästbilden 

tog han vid ett möte med 
Christer och Agneta Johans-
sons häst i Grinstad. 

– Jag är imponerad av va-
riationen av motiv,  jag trod-
de det mest skulle vara 
blommor och fåglar, säger 
besökaren Ragnar Nielsen.

Utställningen pågår  till 30 
september.
 Susanne Emanuelsson 

susanne@mellerudsnyheter.se

Annonsera på
Från A till Ö
Ring eller maila Maggan

0530-125 40
maggan@mellerudsnyheter.se
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Brålanda • Frändefors

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

Rekordpublik på kosläpp

pet kan barnen bege sig till 
årets populära nyhet: Halm-
hoppning.

Treåriga Iris, Uddeval-
la,  hoppar i en låg halmbal.

– Det är roligt med kossor-
na och att hoppa i halmen 
men det roligaste var att sitta 
i traktorerna, tycker Iris.

Sofia och Magnus Karls-
son, Evenstorps gård, hade 
laddat med sina närodlade 

och ekologiska produkter så 
att alla som ville kunde mät-
ta sina magar i det vackra 
vårvädret. 50-talet medhjäl-
pare från bygden fanns på 
plats.

– I år är det mesta som 
varit, minst 600 bilar och det 
fina vädret gör ju att folk vill 
komma. Det är svårt att pla-
nera men vi har följt väder-
leksrapporterna noga. Denna 

mängd besökare är hanter-
bart och det är ju roligt de 
kommer och är så glada, sä-
ger Magnus. 

När nu korna är på bete 
skall halmströbädden köras 
ut och många hallonplantor 
in i växthusladugården.
  Marianne Karlsson

marianne@mellerudsnyheter.se

Full fart i hagen när de ystra korna på Evenstorps gård släpptes ut ur ladugården.

Tårta och musik när vårdcentral firade 30 år

30 år med vårdcentralen i Brålanda firades med tårta, 
musik och många besökare. Brålanda-Torpa Vårdcen-
tral, Vänersborg, drivs av Medpro Clinic. Av patien-
tunderlaget på 10 600 finns cirka 4 000 vid Brålanda 
Vårdcentral. 

Undersköterskan Jenny Butnan-Karlsson passar på att ta en tårtbit inn-
an hon gör hem för dagen, Lena Larsson, verksamhetschef , Viktor på 
jobbbesök hos mamma Anneli Andersson, distriktssköterska.

Verksamhetschef Lena Larsson, längst till vänster. I soffan Roland Råskog och Maj-Britt Svensson.

Disktrasemästare 
har skivlansering

Den stickade vinylskivan som vann 
SM i disktrasa.

På söndag 7 maj blir det 
”skivlansering” av Kikki 
Dahlgrens disktrasa som i 
november 2015 vann SM i 
disktrasa.
Tävlingen utlystes av tid-
ningen Land och det visade 
sig att Kikki var bäst i Sveri-
ge på att sticka disktrasa. Den 
är utformad som en singel-
skiva och är både snygg och 
funktionell, enligt juryn.

– Jag finns för ”skivsigne-
ring” på söndag i samband 
med att Dalslands Alpacka-
har Öppen gård på Flybo 

gård i Frändefors, berättar 
Kikki.

Inspirationen till vinylut-
formningen fick hon från sitt 
radiolyssnande på 1970-ta-
let, bland annat programmet 
Rakt över disc med Claes 
”Clabbe” af Geijerstam.
 Susanne Emanuelsson 

susanne@mellerudsnyheter.se

Kikki Dahlgren, Frändefors.

Rekordmånga besökare, 
cirka 2 500 barn och vux-
na, ville se när korna i den 
kombinerade växthusla-
dugården på Evenstorps 
gård släpptes ut efter sin 
första vinter där. Kön till 
parkeringen var mycket 
lång strax före det var 
dags för årets kosläpp.
Flera rader av barn och vux-
na står runt hagen där djuren 
ska släppas.

– Nu kommer de, säger 
Magnus Karlsson.

40 kor och 40 kalvar samt 
två tjurar av rasen Hereford 
springer, efter noggrant 
övervägande om de ska läm-
na den trygga ladugården, ut 
i omgångar. De springer fram 
och tillbaka i hagen. Några 
kör huvudet i marken för att 
känna jorden medan andra 
stångas och mäter sina kraf-
ter. 

Barnen ropar:
– Kom hit kossorna.
När de kommer blir en del 

förskräckta eftersom att de är 
så stora.

Efter det lyckade kosläp-

Bemanningen är fyra sköter-
skor, två läkare och ofta nå-
gon under utbildning, tre på 
labbet och två sekreterare. 

En nyhet är att inom kort 
kommer rehab och sjukgym-
nastik komma från Torpa 
Vårdcentral till Brålanda 
någon dag i veckan. 

Lena Larsson är verksam-
hetschef sedan 2011. Vård-
centralen har både planerad 
och akut verksamhet samt 
samarbete med Torpa vård-
central. 

– Vi vill ge den service 
invånarna behöver. Vi är en 
stabil och trygg arbetsgrupp 
nu, säger Lena.

Distriktsköterskan Anneli 
Andersson har hand om 
barnavårdscentralen.

– Det är 250 barn inskrivna 
nu och fler på gång. Härligt 
med många barn i Brålanda, 
säger Anneli.

Trevlig samvaro
I en soffa sitter Roland 
Råskog och Maj-Britt Svens-
son och minns. Maj-Britt, 
undersköterska, började på 
distriktsköterskemottag-
ningen på Allégatan 1977 
och till för två år sedan arbe-
tade hon här på vårdcentralen 
då hon slutade efter totalt 45 
år inom vården. Roland var 
hennes patient.

– Det var besvärligt, men 
det fick gå, skämtar Roland.

– Innan privata Medpro 
Clinic tog över från primär-
vården 2010 var vi nedlägg-
ningshotade, de senaste åren 
var det ständigt stafettläkare 
och oroligt för alla. Det blev 
en stabilare arbetssituation 
när de tog över, berättar Maj-
Britt.

Barbro och Sven-Åke 

Carlsson sitter med vid bor-
det och är glada över den 
fräscha vårdcentralen.

Bra att den finns
– Väldigt bra att den finns 
här, även om vi inte behövt 
springa ner trösklarna här, 
säger Britta och Dick Gus-
tafsson, Brålanda, medan de 
avnjuter tårtan vid ett annat 
bord. 

Under dagen bjöds det 
även på dragspelsmusik av 
musikerstuderande Johnny 
Sandelin, Brålanda och Vik-
tor Ek, Borås. De går på 
musikerutbildningen, MUV, 
med riksintag i Vänersborg
 Marianne Karlsson 

marianne@mellerudsnyheter.se
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”Sjukt bra” föreställning
Kyrkokören i Sundals Ryr 
bjöd som vanligt in till 
vårfest för att hälsa våren 
välkommen. Förra helgen 
kunde närmare 100 perso-
ner vid två tillfällen se och 

lyssna till vad som hände 
besökarna på Sundals 
Ryrs vårdcentral, ”Sjukt 
bra” var namnet.
Gun-Britt Åkesson hälsade 
välkommen. Kyrkokören 

Sundals Ryrs kyrkokör bjöd på vårsånger.

Musikerna Bertil Stjärnered, Tobias Wahl och Barbro Magnusson, skymd, ackompanjerar Gunnar Aronsson, 
Bengt-Erik Andersson, Roland Pettersson och Ivan Sarac när de sjunger om det stora slagsmålet i Årbolskorsen. 
Till höger mottagningssköterska Syster Sally, Björn Karlsson, på Sundals Ryrs Vårdcentral.

Vårtalet hölls av Berith Pettersson. Hon kom iklädd vinterpäls som 
snabbt åkte av och i grön vårklänning och vårhatt bjöds publiken på ett 
tal där det mesta som förknippas med våren nämndes. 

Vårens ankomst firades i bygden
Kyrkokören bjöd i till val-
borgsmässofirande i försam-
lingshemmet i Brålanda. 
Sång, tal och tårta stod på 
menyn.

Kören sjöng under ledning 
av Dan Rosengren bland 
annat ”Prins Gustavs 
vårsång” och ”Sommarns 
dörr står nu på glänt”.

Vårtalet hölls av entrepre-
nören med det stora motorin-
tresset, Peter Jacobsson. Han 
uttryckte glädje över att fått 
vara frisk, den spirande grön-
skan och över brålandaandan 
som gör att det går att sam-
verka och få framgång.

– Våren är viktig och obe-

Peter Jacobsson vårtalade i Brå-
landa församlingshem.

Göran Forsell, vårtalade och Frändefors kyrkokör sjöng vid Frändefors församlingshem.

Många anslöt och det blev fulla hus när traditionellt 
valborgsmässofirande hölls med älskade vårsånger, 
vårtal, fyrfaldigt leve för våren och nationalsången. 

räknelig, som när vi andra 
lördagen i maj 2016 hade 
motortema här i Brålanda, 
termometern visar på 2,8 
grader och man hade förvän-
tat sig ”man ur huse”. Det 
jämfört med en marslördag 
för flera år sedan då termo-
metern visade över 20 grader.

– Vi får vara stolta brålan-
dabor, dalslänningar och 
svenskar. Ta vara på vårt och 
ta vara på dig.  Man blir glad 
av blad, avslutade Jacobsson 
genom att citera Mamma 
Mu.

I Frändefors
Göran Forsell, körmedlem, 
kyrkvärd och, fjällvandrare 
med stort naturintresse, be-
skrev tre av samernas åtta 
årstider, vårvinter, vår och 
vårsommar. Han är också 
engagerad i ett skolprojekt i 
Zambia. Dit går körens över-
skott.

– I världen lever vi under 
olika förhållanden. Vi sjung-
er i en sång att ”snart kan vi 
gå utan strumpor och skor”. 
I Zambia önskar barnen sig 
skor och att kunna gå i skola.  
Vi har möjlighet att bidra så 
de får det bättre, sade Forsell.

Kyrkokören sjöng från 
församlingshemmets trappa 

under ledning av kantor Ru-
ben Bengtsson.  De avslutade 
med Dalslandssången vars 
sista strof lyder ”Gud signe 
folket i Dalsland”. 

Rörviksgården vid Vänern

Här samlades man till en 
musikupplevelse med Blue-
sett Duo, äkta makarna An-
neli Enorsson Larsson och 

Christer Larsson, Trollhät-
tan. De träffades och började 
spela ihop på gymnasiet. 
Repertoaren är visa, blues, 
pop och gospel. 

– Vi har spelat ihop länge 
och det är alltid kul, en del 
sånger som vi tycker om har 
hängt med länge och de kan 
få lite olika utförande, berät-
tar Bluesett Duo.

Kommunalrådet Marie 

Dahlin, Vänersborg, vårtala-
de om förväntningar i vårtid.

– Vi måste ge oss tid att 
njuta, för den här tiden går så 
fort. Vi kan få ut mera liv om 
vi bara stannar upp och insu-
per det. Bränn det torra gam-
la skräpet och ge rum för det 
nya och friska. Se till att vi 
tänder en eld inom oss själva, 
blir av med allt gammalt 
skräp. Var inte rädd för att 

släppa taget om det som va-
rit, säg förlåt till det som ska 
förlåtas och välkommen till 
det som ska välkomnas.  
Tänk på att koltrasten sjung-
er för att han kan och vill, inte 
för att han måste, sade Dah-
lin. 

Kvällen avslutades med ett 
fint fyrverkeri.
  Marianne Karlsson

marianne@mellerudsnyheter.se

sjöng de välkända och efter-
längtade vårsångerna under 
ledning av kantor Barbro 
Magnusson.

Iklädd vinterpäls kom Be-
rith Pettersson för att vårtala. 
Ganska snart åkte den av och 
i en grön vårklänning slussa-
de hon fram publiken med 
allt tänkbart som hör våren 
till, som att utbringa ett fyr-
faldigt leve för våren.

Efter gott fika och årom-
gång var det dags för årets 
föreställning ”Sjukt bra”.

Kören introducerade vad 
som komma skulle med att 
sjunga ”I en sal på vårdcen-
tralen”.

Bra sjukt
Syster Sally, Björn Karlsson, 
tog emot telefonsamtal och 
gav besökstider i maj 2018 
då omorganisation och effek-
tivisering inte tillät något 
annat. Doktor Margareta 
Andersson ordinerade lever-
pastejsmörgås och kaffe om 
sjukdomstillståndet var 
oklart.

Efter att patienterna be-
skrivit sina åkommor sjöng 
de en passande sång, ofta 
med egen text. 

Gladde publiken
Många lustigheter gladde 
publiken och lockade till 
skratt. Kören avslutade med 
”Nu mår jag mycket bättre”.

Kommunister Anette 
Jarsved Carlson gav några 
tänkvärda ord om allt som 
finns att vara tacksam för, 
exempelvis våren.

Ljudtekniker var Rickard 
Pettersson.

Britt-Louise och Bo Bern-
dtson, Sundals Ryr, brukar gå 
på vårfesten eftersom de 
tycker att kören är duktig på 
att spexa. I år vann de även 
på årgången.

– Jag mådde bra när jag 

kom och nu mår jag ännu 
bättre, konstaterade 
Britt-Louise.
 Marianne Karlsson

marianne@mellerudsnyheter.se
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Inspirerade skotska företagare
Förra onsdagen besökte 
en delegation av turismfö-
retagare och tjänstemän 
från Skottland Sunnanå 
hamn.
Hamn- och marinaägare, 
båtturistföretag och repre-
sentanter från den skotska 
regeringen ingick i delega-
tionen som tillbringade fem 
dagar i  Västsverige.  

Gruppen leddes av Dick 
Netterlid, generalsekreterare 
på Riksföreningen Gästham-
nar i Sverige. Man gjorde 
nedslag på den bohusländska 
kusten och på orter med ham-
nar vid Vänerns västra 
strand.

– Skottland och Sverige 
och har mycket gemensamt 
som länder med både kana-
ler, sjöar och hav. Skottarna 
är mycket intresserade av att 
se samarbetet mellan kom-
muner och företag knutna till 
turism och gästhamnar, säger 
Dick Netterlid. 

Sunnanå en inspiration
I Sunnanå hamn var det Ma-
rio Vasquez från kommun-
ledningsförvaltningen som 
informerade om Sunnanå-
projeketets långa och broki-
ga historia. 

T.v Dick Netterlid, generalsekreterare för Riksföreningen Gästhamnar i Sverige med skotska turismföretagare 
och tjänstemän i Sunnanå hamn.

Nej till planändring från 
golfbana till jordbruksmark

Eva Pärsson slår ut från första tee vid invigningen av den nya 18-hålsbanan 27 augusti 2004. Arkivbild.

Byggnadsnämnden be-
slöt att inte genomföra 
en planändring för fastig-
heterna Sunnanå 2:7 och 
Sunnanå 2:45 för att ändra 
användningsbestämmel-
sen golfbana till odling/
jordbruksmark.
Det var Marcus Engebretsen, 
Tricona Konsulting AB som 
lämnat in en ansökan om 
planprövningstillstånd för 
nämnda fastigheter. Syftet 
var att upphäva eller ändra 
gällande detaljplan. 

Översiktsplanen som fast-
ställdes 2010, anger som en 
önskvärd utveckling att 
bland annat Melleruds tätort 
ska växa ihop med Sunnanå 
genom ny bostadsbebyggel-
se – kompletterad med tät-
ortsnära grönområden som 
är lämpliga för de boendes 
naturupplevelser och mo-
tion. I den fördjupade över-
siktsplanen pekas området ut 
som ett mycket värdefullt 
naturområde för rekreation 
och friluftsliv.

Plan- och byggenheten 
bedömer att en planändring 
inte överensstämmer med 
översiktsplanens intentioner 
om bebyggelseutveckling 
med god boendemiljö mellan 
Melleruds tätort och Sun-
nanå.

Byggnadsnämnden har 
dessutom nyligen gett posi-
tivt planbesked för planlägg-
ning av bostäder i ett närlig-
gande område, Sunnanå 
2:44, där närheten till golfba-
nan är en viktig aspekt.

Fastigheten omfattas av en 
detaljplan från 1992 med 
användningsbestämmelsen 
golfbana. I detaljplanen finns 
en planbestämmelse som 
begränsar användandet av 
gödslingsmedel för att inte 
försämra vattenkvaliteten i 
området. Fastigheten omfat-
tas även av riksintresse för 
försvarsmakten, stoppområ-
den för höga objekt och rik-
sintresse för friluftslivet.

Gatukök med 
flera nyheter

Ahmad Alshardni t.v har beställt den populäraste maträtten som Ahmad 
Masoud säljer – shawarma. ”Den säljer till och med bättre än hamburga-
re”, säger Ahmad. Här syns den nya serveringsdisken också.

Ahmad Masoud öppnade 
Tarbush Grill & Kök exakt 
för ett år sedan. Nu har 
han renoverat lokalerna 
och utökar utbudet med 
pizza och arabiska piroger.
Av det gamla gatuköket åter-
står nästan ingenting. Ahmad 
har jobbat hårt med att frä-
scha upp lokalerna och bred-
da utbudet.

En ny serveringsdisk, 
nymålade väggar och ny in-
redning i serveringen, som 
tar 16 sittande gäster, är någ-
ra nyheter. En ugn för att 
baka pizzor har också till-
kommit. I fjol byggde han en 
liten uteservering i anslut-
ning till gatuköket.

– Från och med 8 maj ser-
verar vi även pizza och ara-
biska piriger. Om man över-
sätter från arabiska heter det 
manakish, det är en slags 
pirog med olika fyllningar. 
Man kan ha den helt vegeta-
risk med ost, paprika och 
timjan eller lägga till kött om 
man vill, förklarar Ahmad.

Här serveras både svensk 

och arabisk mat plus den 
traditionella gatuköksmaten 
– Melleruds special inte att 
förglömma. 

Något som verkligen går 
hem hos kunderna är den 
arabiska rätten shawarma. 
Det är grillad kyckling med 
specialsås med tortillabröd 
rullat runt kycklingen. Rull-
larna steks sedan. Till detta 
serveras pommes.

– Den säljer till och med 
bättre än hamburgare, kosta-
terar Ahmad.

En kund kommer in, Ah-
mad Alsharani. Han är apo-
tekare från Syrien som jobbar 
på Apoteket i både Mellerud 
och Åmål. Vad beställer han? 
Jo, shawarma.

Tarbush serverar också 
dagens lunch och håller öp-
pet sju dagar i veckan.
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se

Fotnot: Företagsnamnet 
Tarbush betyder för övrigt 
brättelös huvudbonad (så 
kallad fez.)

Även serveringen har renoverats och fått nya inventarier.

Sjöbodarna inspirerade 
besökarna och man såg möj-
ligheter för liknande koncept 
i Skottland.

– Många av de som är med 
oss hit är småföretagare som 
till exempel äger hamnar på 
avlägset belägna öar och så 
kallade livsstilsföretag. 
Dessa blir alltmer populära i 
Skottland, berättade Katrina 

Morrison, från Skottlands 
motsvarighet till svenska 
Turistrådet. 

Intresse av samarbete
Syftet med studieresan var 
bland annat att lära om hur 
svenska gästhamnar är orga-
niserade och vad man här ser 
för framgångsnycklar. 

– Det finns ett uttalat in-

tresse för någon form av ett 
samarbetsprojekt mellan 
Skottland och Västsverige. 
Ett sådant kan vara givande 
på många sätt, menar Dick 
Netterlid.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

Melleruds Nyheters tema 
Hem och Trädgård kommer att 
handla om hem- och trädgårdstrender. 

Passa på att marknadsföra 
er i temat om Hem och Trädgård 

Annonsbokning: Senast 18 maj 

Utgivningsdag: 24 maj

Boka din annons hos 
Christina Callh eller  
Maggan Lindholm 

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

Storgatan 20, 464 30, Mellerud 
Tel 0530-125 40

www.mellerudsnyheter.se
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renault.se

Vänersborg Johannesbergsvägen 1  
Uddevalla Kärranäsvägen 2 
Dingle Kustvägen 1 
Åmål Vänersborgsvägen 17 

Lysekil Förrådsvägen 1 
Strömstad Tångenvägen 1 
Mellerud  Landsvägsgatan 36
Ed Verkstadsvägen 3

Extrautrustade 
modeller till kampanjpris

Kampanjmodellen är full av utrustning med bl.a.
Media Nav: 7" pekskärm med Bluetooth och navigation, luft konditionering,
läderklädd ratt , dimljus, farthållare, 16" fl exfälgar ”Att ractive” och mycket mer!

*Erbjudandet består av 3 års fri service, 5 års garanti samt en nybilsrabatt  på 23 000 kr. Erbjudandets totala värde 29 000 kr. Gäller vid köp av en ny 
Renault Clio t.o.m. 30/6 2017 och kan inte kombineras med andra erbjudanden eller företagsstöd. Serviceavtal gäller för 15 000 km/år max 45 000 
km eller 36 månader. **Finansiering med Renault Relax Privatleasing: 0 kr kontant, 36 mån, garanterat restvärde. Inga uppläggningsavgift er eller 
aviavgift er. Körsträcka 15 000 km/år inkl. service. Kostnad för försäkring tillkommer. Bränsleförbrukning vid blandad körning liter/100 km: 3,3-5,9 
l/km. CO2-utsläpp: 85-135g/km. Alla angivna priser är rekommenderade cirkapriser och lokala avvikelser kan förekomma. Renault reserverar sig för 
eventuella tryckfel. Bilan i annonsen kan vara extrautrustad.

Nya Renault CLIO Zen 1.2
Just nu kampanjpris 
inkl 3 års fri service

från 120 900 kr* (ord. pris 143 900 kr)
eller privatleasing från 1 590 kr/mån**

Läs mer om 
övriga modeller 
på vår hemsida.

Villa brann ner till grunden

Rökdykarna är på väg in i huset. När de anlände var rökutvecklingen kraftig på övervåningen.

Räddningstjänsten larma-
des till en villabrand på 
Syrénvägen i Dals Rostock 
vid 13-tiden i fredags.
När brandkåren anlände syn-
tes det enbart rökutveckling 
från andra våningen. Rökdy-
karna upptäckte dock att det 
var så kallad konstruktions-
brand, det brann i väggar och 
golv – och hade troligtvis 
gjort så i några timmar.

– När vi började jobba så 
började det brinna ännu mer 

och det blev svårt att få stopp 
på den. Golvet var mjukt och 
det var farligt för rökdykarna 
att vara kvar inne i huset, så 
vi fick gå över till att skydda 
närliggande byggnader, be-
rättar styrkeledaren Anders 
Nilsson.

Beslut togs att låta huset 
brinna ner till grunden, under 
kontrollerande former. Vid 
15.30-tiden var bara neder-
våningen kvar.

På plats var styrkorna från 
Mellerud, Åsensbruk och 

Brålanda. En tankbil och två 
brandmän stannade kvar för 
eftersläckning och bevak-
ning. De kunde åka hemåt 
vid 18.30-tiden.

Ingen personer kom till 
skada. Fastigheten var såld 
till två bröder från Göteborg 
som planerade att renovera 
huset. Männen besökte huset 
på fredagen och var de som 
upptäckte röken och larmade 
112.
 Susanne Emanuelsson 

susanne@mellerudsnyheter.se

Räddningstjänsten lät fastigheten brinna ner, under kontrollerade former. Foto: Anders Nilsson, Räddnings-
tjänsten.

Kroppefjälls asylboende tömt
Migrationsverket har 
fortsatt att avveckla bo-
endeplatser under våren, 
bland annat Björkebäck i 
Dalskog och Kroppefjälls 
hotell i Dals Rostock. För-
ra tisdagen blev de sista 
hämtade från Kroppefjäll.
Som mest bodde 240 perso-
ner på Kroppefjälls asylbo-
ende, som öppnade för cirka 
2,5 år sedan. De boende har 
hämtats i etapper. I början av 
förra veckan hämtades de 
sista 70 boende med bussar 
för att placeras ut på andra 
boenden runt om i närområ-
det.

Vad händer med Kropp-
efjäll nu?

– Vi får se, personalen är 
varslad. Vi vill fortsätta job-
ba med integrationsarbete, 
det är en intressant och gi-
vande process som står högst 
på agendan för mig. Om det 
är möjligt vet jag inte. Men 
om det finns personer med 
idéer är de välkomna att höra 
av sig, säger ägaren Mikael 
Olsson.

Lite fakta
En nationell avvecklings-
plan för arbetet med att av-
veckla 23 500 boendeplatser 

i Sverige beslutades i decem-
ber 2016. Då fick regionerna 
i uppdrag att göra regionala 
planeringar för att stänga 
boenden och genomföra flyt-
tar för de människor som 
berörs.

16 januari gick ett infor-
mationsbrev ut till de leve-
rantörer som berörs. Även 
landets kommuner har fått 
information om att Migra-
tionsverket fortsätter att 
minska antalet boendeplat-
ser runt om i landet.
 Susanne Emanuelsson  

susanne@mellerudsnyheter.se

Mikael Olsson, ägare till Kroppe-
fjällsanläggningen. Arkivbild.

Som mest har det bott 240 asylsökande på Kroppefjälls anläggning i Dals 
Rostock. Nu står det tomt. Arkivbild.

Vi läser i Melleruds Nyheter att 
SD vill bevara kristna traditio-
ner och värderingar samtidigt 
som de konstaterar att vi i Sve-
rige sluppit ifrån husförhör, 
katekes och hucklen för kvin-
nor.

SD är tydligen helt ovetande 
om att de och deras historiska 
företrädare inte bidragit något 
till detta. Det var arbetarrörel-
sen som med stöd av dåtidens 

liberaler som efter hand av-
vecklade denna feodala rest. 
Det skedde med all respekt för 
berörda människors religiösa 
tro i motsats till de brutala me-
toder som era politiska företrä-
dare tillämpade i Tyskland och 
ockuperade länder under 
30-40-talen.

Ett besinningslöst försök att 
utrota ett helt folk för deras 
religiösa tro.

För övrigt begriper vi inte 
vad SD har emot religiöst tro-
ende människor av vilket slag 
det vara må? Varför är ni rädda 
för människor som flyr undan 
från krig och terror?

I vår svenska demokrati och 
kultur är religionsfrihet och 
gästfrihet en god traditionell 
dygd och den ska vi slå vakt om.

 Kerstin och Karl-Axel  
Nordström

Svar till dem som inte vill 
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 redaktio-
nen. Vi förbehåller oss rätten att korta texten, sätta rubrik eller avstå från 
publicering. Manus returneras ej.
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SPORT

FOTBOLL 
Tösse IF inledde säsongen på 
bästa sätt. Tre poäng och 3-0 
hemma mot Ellenö IK sma-
kade bra i valborgsfirandet.

Tösse sänkte Ellenö som 
på förhand tippats befinna sig 
på den övre halvan. Hemma-
laget gjorde en stark första 
halvlek där första målet kom 
efter 23 minuter genom An-
dreas Jonsson. Bara någon 
minut senare gjorde Tösses 
Pontus Nilsson 2-0. Samma 

Tösse vann hemma
SLUTRESULTAT

Tösse IF – Ellenö IK
3-0 (2-0)

Division 5 Dalsland
Målskyttar:
23’ 1-0 Andreas Jonsson
26’ 2-0 Pontus Nilsson
81’ 3-0 Pontus Nilsson

man fastställde slutresultatet 
3-0 i slutet av andra halvlek.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Melinda i topp

”Fiffen” bäst i derbyt 
– ”Vi gör det vi ska”
FOTBOLL 
Frändefors IF besegrade 
Brålanda IF på bortaplan 
i slaget om Dalboslätten. 
Söndagens derby slutade 
1-0 till gästande Frände-
fors och bjöd på tre röda 
kort i en fartfylld tillställ-
ning.
Det var inte alltid den bästa 
fotbollen på Sörbyvallens 
konstgräsplan i söndags ef-
termiddag. Men att det både 
var premiär och derby syn-
tes. En hel del känslor och 
tjuvnyp gjorde att domaren 
fick dela ut en del kort.

Redan i den första halvle-
ken kom matchens enda mål. 
Frändefors Mahmoud Alg-
houl blir fälld och Rasmus 
Johansson förvaltar straffs-
parken.

Brålanda var dock helt 
med i matchen. Strax före 
straffen hade man ett läge att 
stöta in bollen vid bortre 
stolpen, men missar.

I andra halvlek ökade Brå-
landa intensiteten trots un-
derläge både i antal spelare 
och i resultat. Bästa chansen 
i matchen hade Marcus Her-
mansson, vars boll smet på 
fel sida stolpe när Frändefors 
keeper var ute och missade 
en rensning.

– Vi får inte chansen när vi 

Frändefors keeper Arvid Slusarczyk höll nollan i derbyt. Här med Brålandas Jakob Helldén med lite Airtime.

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

Division 5 Dalsland
Målskyttar:
38´ 0-1 Rasmus Johansson (straff)

lagen. Kontringar åt båda 
håll höll publiken i ett järn-
grepp. Brålanda var pigga 
ända till slutet, men lyckades 
inte få in en kvittering mot ett 
stundtals virrigt frändefors-
försvar.

– Deras sätt ändras inte, de 
körde sitt raka spel, men vi 
var två man mer och vi bjuder 
dem ändå på chanser, sade 
Frändefors Hassani.

– I andra halvlek orkar vi, 
men vi har inte tränat på att 
spela med nio man, så därför 
gav det inte effekt. Vi är lite 

tama i närkamper, det är ett 
ungt lag med flera nya spela-
re, men jag tror Brålanda kan 
bli väldigt bra, kontrar Brå-
landas tränare Fredriksson.

Samtidigt kom han med 
det glada beskedet att Tobias 
Svensson återvänder till mo-
derklubben efter en kort se-
jour i Trollhättans FK och 
flera år i Melleruds IF med 
spel i både division 4 och 
division 3.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

FOTBOLL 
På söndag sparkar Frände-
fors IF igång serien i division 
4 Bohuslän/Dal.

Tack vare att Bengtsfors 
andralag drog sig ur serien 

blir detta lagets första match.
Damerna ställs mot Henåns 

IF som spelade premiär den-
na helgen. En premiär som 
man förlorade med 11-2 mot 
IFK Strömstad. Matchen 
spelas på Frendevi IP.

Seriepremiär väntar 
för Frändefors damer

Hattrick i målrik 
seriepremiär

FOTBOLL 
Åsebro var heta i serie-
premiären borta mot 
Fengersfors och gjorde 
fem mål framåt. Hetast 
var anfallaren Fredrik 
Grenander som gjorde ett 
äkta hattrick i den andra 
halvleken inom loppet av 
tio minuter i 5-2 segern.

Ledningsmålet för Åsebro 
i premiären i division 5 kom 
efter knappt två minuter. 
Peter Eriksson tog ner ett 
inlägg från Jonatan Ugrell 
och placerade in bollen bak-
om Fengefors målvakt. 

20 minuter senare kom 2-0 
på en fantastisk frispark av 
Åsebros nyförvärv Bilgin 
Aliosman. En frispark rätt 
upp i krysset.

– Bilgims frispark hör 
inte hemma i denna serien, 
satt precis i krysset. Inte 
många centimeter från var-
ken stolpe eller ribba, sade 
spelande tränaren Peter 
Eriksson efter matchen.

Åsebro var det bättre laget 
och fick medvind i och med 
de tidiga målen i första halv-
lek.

– I pausen pratade vi om att 
inte släppa in dem i matchen, 
men det var precis det som 
hände, berättade Eriksson.

Fengersfors reducerade 

direkt efter halvleksvilan och 
bara minuter efter var de nära 
att kvittera till 2-2. Istället 
blev det Åsebro som fortsat-
te målskyttet på Fengershof.  
Fredrik Grenander gjorde ett 
hattrick och fastställde se-
gerresultatet inom loppet av 
tio minuter.

– Det var skönt. Matchen 
är svåranalyserad på ett sätt. 
Vi är bättre än dem helt klart, 
sedan tycker jag att vi fort-
sätter var bra, men får inte till 
något organiserat anfallsspel 
som vi tränat på. et kan bero 
på att det var premiär, sade 
Eriksson.

I slutet får Fengersfors ett 
tröstmål men segern var trots 
det aldrig hotad.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

SLUTRESULTAT
Fengersfors IK –

Åsebro IF
2-5 (0-2)

Division 5 Dalsland
Målskyttar:
2’ 0-1 Peter Eriksson
23’ 0-2 1Bilgin Aliosman
48’ 1-2 Anton Bäckman
59’ 1-3 Fredrik Grenander
63’ 1-4 Fredrik Grenander
69’ 1-5 Fredrik Grenander
87’ 2-5 Mauli Kyekye

FOTBOLL 
Åsebro//Brålandas andralag 
åkte till kusten och närmare 
bestämt Tjörn för seriepre-
miär i division 3 Bohuslän/
Dal.

Dock blev det en tung 
hemresa då hemmalaget tog 
alla tre poäng i denna 5-2 
match. De dalsländska da-
merna ledde matchen i den 
38:e minuten efter att ha vänt 
ett 0-1 underläge. Bohuslän-
skorna kvitterade dock 
snabbt och i andra halvlek 

Premiärförlust för 
Åsebro/Brålanda 

SLUTRESULTAT
Tjörn DFF/Orust FC – 

Åsebro/Brålanda lag 2
5-2 (2-2)

Div. 3 Bohuslän/Dal
Målskyttar Å/B:
19’ 1-1 Jennie Larsson
38’ 1-2 Jessica Vänerlöv

var hemmalaget starkast. 
Tjörn, vars A-lag i veckan 
drog sig ur division 2, hade 
mer krut och vann rättvist.
 Tobias Coster 

tobias@mellerudsnyheter.se

FOTBOLL 
Kroppefjälls IF vann sin se-
riepremiär i måndags hemma 
mot Vikens andralag. I strå-
lande solsken fick publiken 
på Brunnsvallen se ett tidigt 
ledningsmål. 

Ali Makiya gjorde 1-0 re-
dan efter elva minuter, en 
drömstart i en premiär. Men 
det kom smolk i bägaren 20 
minuter senare. Hemmala-
gets lagkapten Dennis Karls-
son fick syna det röda kortet 
och lämna premiärfesten ti-
digare än väntat. Trots denna 
motgång ångade Kroppefjäll 
på och kunde utöka ledning-
en strax före paus genom Jon 
Bergenholtz. 

Viken kunde inte göra mål 
trots numerärt överläge som 
skulle utökas till två man 
innan matchen var slut. Mål-
skytten Makiya fick även han 
kliva av planen efter två gula 
kort, men detta med bara två 
minuter kvar av matchen.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Seger för KIF trots 
tidig utvisning

SLUTRESULTAT
Kroppefjälls IF – 

IF Viken lag 2
2-0 (2-0)

Division 6 Dalsland
Målskyttar:
11’ 1-0 Ali Makiya
42’ 2-0 Jon Bergenholtz

bla från Ulvedalen hade 
framgångar i Västsvenska 
mästerskapen som gick av 
stapeln i Säve i helgen. 
Det blev en andraplacering i 
klassen T2 med lösa tyglar 
och likaså i klassen Stilpass. 
En förstaplats kammade Me-
linda och Embla hem i klas-
sen F1 Femgång med ett eget 
program. Tävlingarna hölls 
under fyra dagar i Säve utan-
för Göteborg. Melinda var 
yngst av samtliga deltagare, 
och fick även domarnas pris 
för god ridning.

– Jag är trött men jättenöjd, 
säger Melinda Lindahl lyck-
ligt hemkommen efter de 
intensiva tävlingsdagarna.

Om en månad är det dags 
för tävling igen, då är det en 
tvådagars som gäller.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

Melinda Lindahl hade fina fram-
gångar i Västsvenska Mästerska-
pen som hölls i Säve under helgen.

RIDSPORT 
Tolvåriga Melinda Lindahl 
och islandshästen Em-

spelar med två man mindre, 
ändå har vi öppet mål. Att vi 
inte gjorde mål där var 
matchavgörande. Våra utvis-
ningar är katastrof, inte från 
domarens sida utan från våra 
spelares, de flesta korten är 
för tjat, konstaterar en besvi-
ken brålandatränare i Ronny 
Fredriksson.

En tränare som var desto 
nöjdare var Frändefors Suad 
Hassani som fick en dröm-
start på säsongen.

– Det blir spännande trots 
att vi skall ha det i egna hän-
der. Vi vill hela tiden avgöra, 
vi har inte is i magen. Det är 
premiär och nerver som gör 
att vi vill göra andramålet 
istället för att försvara det 
målet vi hade, berättar träna-
ren.

I slutet av andra halvlek 
var det öppen gata för båda 
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Rudevi Idrottsplats
Division 2 Nv. Götaland Damer

Lördag 6 maj kl. 13.00

www.asebroif.se

HUVUD-
SPONSOR:

Åsebro/Brålanda – Vänersborgs FK

Dagens matchbollar är skänkta av:
 Backamo BG`s Husvagnscenter,LF Djurtransport, 

Mark & Maskin Trestad AB, Muniers Konsult AB, Stellans Mur & Puts 

����
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Rudevi Idrottsplats
Division 5 Dalsland Herrar

Lördag 6 maj kl. 15.00

Åsebro IF – Håfreströms IF

Dagens matchbollar är skänkta av:
Albertssons Ur & Guld, Krynes Entreprenad, Melker & Elinor Till,  

Rickard Johansson, Sonebols Lantbruk, Eds varuautomater

www.asebroif.se

HUVUD-
SPONSOR:

DAGENS 
MATCHVÄRD:

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

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

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

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

Mellerud vann 
B-lagsmötet

FOTBOLL 
Melleruds andralag vann 
premiären borta mot Eds 
FF:s dito med 2-1 på Berg-
slätt IP. Hamed Hosseini sköt 
in 1-0 en bit in i första halv-
lek.

I andra utökade MIF led-
ningen när Hampus Soppi 

Svensson rundade Eds 
keeper och satte tvåan. Hem-
malaget reducerade i sista 
matchminuten i en match 
som Mellerud kontrollerade. 
Flera unga spelare gjorde 
division 5-debut i matchen, 
bland annat Rasmus Larsson 
och Nils Svensson.

Dags för årgång tolv

För tolfte året i rad är det 
nu dags för golftävlingen 
Dalsland Tour. På måndag 
8 maj öppnas möjlighet 
till anmälan och den 20 
maj äger årets första 
kvaltävling rum. Det sker 
på Forsbacka GK. Den 17 
juni kommer tävlingen till 
Mellerud.

Dalsland Tour startades 
2006. En lagtävling med 
tvåmannalag, så kallad fyr-
boll bäst boll där poängen 
räknas för den i laget som 
lyckas bäst på varje hål. 
Dalsland Tour avgörs årligen 
med kvaltävlingar på Dals-
lands tre golfbanor, Dags-
holm GK i Färgelanda, 
Forsbacka GK i Åmål och 

Melleruds GK i Mellerud. 
Finalspelet alternerar årsvis 
mellan de tre banorna. I år 
avgörs finalen på Forsbacka 
GK den 9 september.

Dessförinnan har det 
kvalspelats på Forsbacka den 
20 maj, på Melleruds GK den 
17 juni och på Dagsholm den 
19 augusti.

– Intresset har i alla år varit 

stort och kvaltävlingarna 
brukar bli så gott som full-
tecknade. Först till kvarn 
gäller, 90 par får vara med i 
varje kvalspel, säger Joachim 
Friberg på Melleruds Nyhe-
ter, som tillsammans med 
golfklubbarna ansvarar för 
tävlingen.

Anmälan till golftävlingen
Dalsland Tour öppnas nu

FOTBOLL 
Melleruds IF tog tredje 
raka segern i division 4 och 
går också upp i ensam se-
rieledning efter lördagens 
stabila 4-0 seger hemma 
mot Munkedals IF. Efter 
en effektiv första halvlek 
var segern säkrad.
Det var ett effektivt Mellerud 
vi fick se på Rådavallen i 
lördags. Trots den obligato-
riska blåsten kunde Sebasti-
an Hedlund sätta 1-0 redan 
efter fem minuter.

Försvarsspelet hos gäster-
na var rörigt i kombination 
med att MIF pressade dem. 
Detta ledde till en straffspark 
efter en halvtimma som Al-
bin Broberg satte säkert.

Strax före paus rullade 
Mellerud upp Munkedals 
försvar återigen. Ett anfall 
som startade med att Hed-
lund cyckelsparkade fram en 
djupledspassning till Bro-

Serieledning för MIF efter tredje raka

Melleruds Sebastian Hedlund blev segerfixare med sina två mål i hemmamatchen mot Munkedals IF i lördags. 
Nu leder MIF serien efter tre omgångar. Foto: Marcus Ek

finns Ödsmåls IK på sju och 
nykomlingarna Stala IF/
Myckleby IK på sex poäng.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

SLUTRESULTAT
Melleruds IF – 
Munkedals IF
4-0 (3-0)

Div. 4 Bohuslän/Dal
Målskyttar:
5’ 1-0 Sebastian Hedlund
33’ 2-0 Albin Broberg (straff)
41’ 3-0 Sebastian Hedlund
62’ 4-0 Jonatan Lundgren

berg. Därefter gick bollen ut 
till Ahmed Bachalan på vän-
sterkanten som lyfte in bol-
len till en framstötande 
Hedlund som gjorde sitt an-
dra mål i matchen.

– Så klart är vi nöjda. Vi 
går ut och gör det vi pratat 
och tränat på. Första halv-
lek spikar vi igen. De var 
inte så bra, men vi var vas-
sa och pressade dem, gav 
dem inte något utrymme, 
sade Melleruds assisteran-
de tränaren Håkan Svens-
son efter matchen.

I andra halvlek var det 
fortsatt mycket Mellerud, 

men nu en aning mindre ef-
fektivt, trots att lägen fanns. 
Inhopparen Jonatan Lund-
gren såg dock till att utöka 
ledningen när han säkert 
nickade in 4-0 på ett inlägg 
från Gustav Larsson.

I övrigt en stark laginsats 
efter en någon sämre insats 
veckan innan mot Eds FF.

– Svårt att säga vem som 
var bäst, alla gör det väldigt 
bra, vi börjar bli ett riktigt 
gött lag som jobbar hårt för 
varandra, sade Svensson.

Mellerud leder serien, en-
samma på nio poäng efter tre 
spelade omgångar. Bakom 

FOTBOLL 
Både Håfreström och 
Bengtsfors är favoriter 
till att vinna årets uppla-
ga av division 5 Dalsland. I 
lördags möttes de i serie-
premiären, då vann Håfre-
ström med uddamålet på 
hemmaplan.
Håfreström fick en skön start 
på säsongen när man i lör-
dags besegrade en av seriefa-
voriterna, Bengtsfors IF, på 
Dalslands Sparbanks Arena. 
Hemmalaget har gjort en fin 
försäsong och visade att for-
men är fortsatt god. 

– Jag är jättenöjd, det 
märktes på killarna att det var 
premiär, det var spänt, berät-
tade Håfreströms tränare 

Michael ”Svea” Eriksson 
efter matchen.

Trots premiärnerver tog 
man ledningen i den 19:e 
minuten. Martin Kopp rann 
igenom Bengtsfors försvar 
och satte ledningsmålet.

En stund före paus var det 
dags igen. Burim Avdijaj 
laddade stora bössan och 
sköt in bollen, otagbar för 
målvakten, en bit utanför 
straffområdet.

– Vi hade varsin halvlek 
och vi skapade mycket chan-
ser. Vi hade en hel del möj-
ligheter att göra fler mål. Vi 
spelade bra, men slog bort 
mycket avgörande passning-
ar, berättade ”Svea”.

I andra tog gästande 
Bengtsfors över allt mer, 

Favoriterna vann premiären 

SLUTRESULTAT
Håfreströms IF – 

Bengtsfors IF 

2-1 (2-0)
Division 5 Dalsland

Målskyttar:
19’ 1-0 Martin Kopp
40’ 2-0 Burim Avdijaj
88’ 2-1 Almir Aldzic

men det var inte förrän i 
matchens slutminuter som en 
reducering kom genom Al-
mir Aldzic på straff.

– Bengtsfors var bra, det 
var en fin division 5-match, 
sade ”Svea”.
 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

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 

Åkermark i Grinstad            

Mellerud, 26 ha            

Sammanhängande god

täckdikad åkermark i bra 

läge.                

Reg Fastighetsmäklare

Lars Bäckström 

Åmål | 0532-209 00

Hönsfoder
Björkved

Tel. 0521-360 48

Tel. 0521-360 48Tel. 0521-360 48

Halmpellets
Kutterspån

Tel. 0521-360 48Tel. 0521-360 48

Torvströ
Pappersströ

Tel. 0521-360 48Tel. 0521-360 48

Hösilage
Hästfoder

Tel. 0521-360 48Tel. 0521-360 48

Ensilageplast 
Sträckfilm

Tel. 0521-360 48Tel. 0521-360 48

Rundbalsnät 
Balsnöre

Tel. 0521-360 48Tel. 0521-360 48

Hästfoder
Tillbehör häst

Tel. 0521-360 48Tel. 0521-360 48

Bränslepellets
Pallpris 1.950:-

Vi tar hand om bilen

BILTILLBEHÖR
BILDELSSHOPEN

0530�730 740

Vi tar hand om bilen

RESERVDELAR
BILDELSSHOPEN

0530�730 740

Vi tar hand om bilen

BILVÅRD
BILDELSSHOPEN

0530�730 740

Vi tar hand om bilen

BILBATTERIER
BILDELSSHOPEN

0530�730 740

Storgatan 26 i Brålanda 
Tel: 0761-95 53 60

Även vaxning 

fotvård
Blommans

Servrar, backup, 
mail

Christer Mårtensson
073-310 75 06

info@daldigital.se    www.daldigital.se

Försäljning av 
IT-produkter

Christer Mårtensson
073-310 75 06

info@daldigital.se    www.daldigital.se

Webbdesign & foto 

Christer Mårtensson
073-310 75 06

info@daldigital.se    www.daldigital.se

Datorer, skrivare
nätverk

Christer Mårtensson
073-310 75 06

info@daldigital.se    www.daldigital.se

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

DALSLANDS
VVS AB
DALSLANDS
VVS AB

 

Marcus Johansson

Naturligtvis 
hjälper  

vi dig med  
Rot-avdraget 

Stefan   Christoffer

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

0530-421 64

blends

2 nyanser

1 nyans

gradient1

gradient2

Passa på att
 utnyttja 

ROT-avdraget

www.dprorservice.se

Besök oss på 
sociala medier

0530-400 70

FOTHÄLSAN
I MELLERUD

Vårdade fötter
– ett bättre liv!

Tel. 0530-100 23
www.fothalsanimellerud.se

FOTHÄLSAN
I MELLERUD

Köp presentkort
hos oss!

Tel. 0530-100 23
www.fothalsanimellerud.se

FOTHÄLSAN
I MELLERUD

Vi har
stödstrumpor!

Tel. 0530-100 23
www.fothalsanimellerud.se

FOTHÄLSAN
I MELLERUD

Vaxa dina ben 
hos oss!

Tel. 0530-100 23
www.fothalsanimellerud.se

FOTHÄLSAN
I MELLERUD

Vi utför
hembesök!

Tel. 0530-100 23
www.fothalsanimellerud.se

FOTHÄLSAN
I MELLERUD

Prova vår 
fotspa-behandling!

Tel. 0530-100 23
www.fothalsanimellerud.se

Vårdval
Rehabenhet

0530-77 44 80

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

Vårdval
Rehabenhet

0530-77 44 80

Arbetsterapi - Fysioterapi
Ortopedisk Manuell Terapi

Vårdval
Rehabenhet

0530-77 44 80

Behandling, (grupp)träning,
bassängträning, hembesök

Vårdval
Rehabenhet

0530-77 44 80

Även friskvård – utfört av
leg. fysioterapeuter

Vårdval
Rehabenhet

0530-77 44 80

Hjälpmedelsförskrivning
och boendeanpassning

www.grongestaltning.se

Grön Gestaltning
Trädgårdsanläggning
Fredrik Persson
073-691 31 24

Maskiner och lastbilar
Sand, grus, singel, jord 

och täckbark
Rolf: 070-537 34 72

www.vermdal.se

DALVÄRM

LIDBERGS
Mark & Grävtjänst
073-930 21 14

Från gräv &  
schakt till mark  

& anläggning

Energiborrning & bergvärme 
Vatten- & brunnsborrning

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

GLASMÄSTERIET
NYA

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

Kläder

förbättra din solbränna
hos oss!

Hem-
inredning

Glasarbete

Inramning
Ramar

Spraytan!

Bilglas, omkittningar, 
persienner

Reparerar även persienner

Smycken

GLASMÄSTERIET
NYA

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

GLASMÄSTERIET
NYA

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

GLASMÄSTERIET
NYA

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

GLASMÄSTERIET
NYA

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

olesensbygg@gmail.com

Peters Golv
Allt inom golv

och kakel

072-341 11 63

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

Kontakta  Monica Lindstrand
Telefon: 072- 151 18 12

LÅT SENIORBOLAGET LÖSA 
NÅGRA MÅSTEN!

Snöskottning

www.granplantor.se

Bohus-Dals Skogsplantor AB

Skogsplantering

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

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

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

Tall • Hybridlärk • Sitka • Löv
Jättepoppel • Ädellöv

Boka Nu för våren 2017

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

Rengör grävda och
djupborrade

dricksvattenbrunnar

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

Leverans av
dricksvatten till pooler

och vattenbrunnar

Trycker för att öka
vattenmängden i

djupborrade brunnar

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

Vi använder
en separat bil

till dricksvatten

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

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

Ny torrsugningsbil

kommer i aug 2017

KILREMMAR 
& KULLAGER

Vi har ett stort 
sortiment

MellerudsFyndet
Annonsera för bara 75:-

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

SÄLJES SKÄNKESBYTESKÖPES

Namn:                             

Adress:                                                   Tel:

Postadress:                                                

FASTIGHETSMARKNADEN

Öppettider: 
Mån - fre 

7.00 - 16.00

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

Våren är här
Köp en grön åkgräsklippare till din
gräsmatta och få första servicen på köpet. 

Gäller t.o.m. 31 maj

gräsmatta och få första servicen på köpet.

Köp en 
fjolårsmaskin

så ingår dessutom
5 dunkar

miljöbränsle.

90 talet personer deltog i 
söndagens promenad som 
gick i strålande väder. Rätt 
rad: 1. X Bly, 2. 1 Skytte, 3. 
X cl, 4. X  Bashögtalare, 5. 2 
Grus, 6. 1 1300 talet,7. 1 
Pulpa, 8. 2 Jazz, 9. X Her-
mods AB, 10. 2 Exlibris, 11. 
X Fattiga Riddare, 12. 1 
Bolmört. Barnfrågor: 1. 1 
Siffran 8, 2. 2 Videung, 3. 1 
Kokosbollar, 4. X Kamel, 5. 
X Östersund, 6. 2 Green, 7. 
1 Twitter, 8. 2 Våren, 9. X 

Slägga, 10. 1 I skogen, 11. 1 
Att hjälpa barn, 12. X 6 
prickar. Skiljefråga: Vikten 
på stenen var 820 gram. Vin-
nare: 1 Ulrika Seppänen 12 
R 790 g, 2 Gerd Jansson 12R 
870g, 3 Björn Jansson 12 R  
753g. Extra vinster: Inger 
Landsem, Peter Kirksaether, 
Bo Andersson. Barnvinna-
re: Ida Stengård, Evelina 
Bernhoff, Natalie  Bernhoff, 
Hugo Hultkvist.

Välkomna nästa söndag 
9.00-12.00

OK KROPPEFJÄLLS TIPSPROMENAD 30/4

SPORT

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

KLUBBNYTT

Seriekollegor hoppar av
FOTBOLL 
Åsebro/Brålandas seriekol-
legor Tjörns DFF, i division 
2 Nordvästra Götaland da-
mer, har inlett årets seriespel 
med två stora förluster. Först 
10-0 och sedan 8-0. 

Nu meddelar klubben att 
de drar sig ur seriespelet, 
precis som Smögens IF gjor-
de tidigare i vår. Anledning-

en sägs vara att lagledningen 
inte känner att de har tillräck-
ligt rutin för att spela i en så 
pass bra serie. Däremot kom-
mer Tjörn att fortsätta spela 
med sitt andralag i division 3 
Bohuslän/Dal, där även Åse-
bro/Brålanda har sitt andra-
lag. 

Att laget drar sig ur gör att 
det nu bara är tio lag kvar i 

serien, vilket innebär fyra 
färre matcher för Åsebro/
Brålanda denna säsong.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

FOTBOLL 
Bäckefors IF tog tre poäng i 
premiären borta mot IFK 
Åmåls andralag. 2-0 blev 
segersiffrorna efter ett mål i 
vardera halvlek.

Bäckefors segrade 
mot IFK Åmål

SLUTRESULTAT
IFK Åmål lag 2 – 

Bäckefors IF
0-2 (0-1)

Division 6 Dalsland
Målskyttar: 
28’ 0-1 Magnus Andersson (straff)
65’ 0-2 Magnus Blomberg

Kamraterna orsakade 
straff i 28:e minuten, vilken 
BIF:s Magnus Andersson 
säkert sköt in bakom Åmåls 
keeper. Gästerna utökade 
ledningen efter en timma 
genom Magnus Blomberg 
och fastställde därmed slut-
resultatet.

Martin Jonasson fick sitt 
andra gula kort i 85:e minu-
ten och fick lämna matchen. 
Trots detta kunde inte IFK 
näta på favoriterna Bäcke-
fors.
 Tobias Coster

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MURARE

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

GOLV

SMÅDJURS-
VETERINÄR

STÄD

DJUR, TRÄGÅRD, 
LANTBRUK

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

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

BYGGHANDEL

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

BILDELAR

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

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

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

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

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

BILLACKERING

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

TRÄDFÄLLNING

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

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

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

Moms tillkommer. Annonsstopp torsdagar kl. 15.00

0530-125 40
80:-/vecka

3 rader + rubrik. 10:-/extra rad

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

MÖBELTAPETSERARE

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

TRÄDGÅRDSTJÄNST

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

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

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

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

Torsdag

Lördag

Fredag

Lördag

21.00 Vem bor här? - tecken-
 språkstolkat
22.00 Frikänd
22.45 Poldark
23.45 Aldrig backa
00.45 Plus
01.15 Strömsö
01.45 Mästarnas mästare 
 - teckenspråkstolkat
02.45 Djursjukhuset 
 - teckenspråkstolkat

15.00 UR Samtiden
18.00 Gerillaodlarna
18.30 Time scanners
19.25 Nyckeln till naturkrafterna
20.15 Det vilda Nordamerika
21.00 Perus extrema natur
21.50 Hotet från rymden
22.45 Hjältar i eldhaven
23.30 Historien om Kina

05.00 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
 14.30Simpsons
15.00 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 Divergent
23.45 Family guy
00.40 American dad
01.15 Scrubs
02.15 My name is Earl
02.45 Family guy
03.35 American dad
04.00 Seinfeld
04.50 Fear factor USA

21.00 Djursjukhuset - tecken-
 språkstolkat
22.00 Babel
23.00 Vilda semestrar
23.30	 Drömjobbet	-	en	film	om	
	 det	fina	med	att	vara	
 behövd
00.30 Trädgårdstider
01.30 Dox: Första måndagen i 
  maj
03.00 Vem bor här? - syntolkat

15.00 UR Samtiden
18.00 Gerillaodlarna
18.30	Mekongfloden	-	en
 resa genom Asien
19.25 Världens natur: Kanarie-
 öarna
20.15 80-talets USA
21.00 Träden berättar
21.55 Historien om Kina
22.55 Hotet från rymden

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 Anger management
19.30 Simpsons
21.00 Insurgent
23.25 Family guy
00.30 American dad
01.00 Scrubs
02.05 My name is Earl
02.30 Family guy
03.25 American dad
03.50 Seinfeld
04.40 Fear factor USA

21.00 Fallet - syntolkat
21.30 Gift första ögonkastet
  - syntolkat
22.15 Djursjukhuset - syntolkat
23.15 Game of thrones
00.10 Solens son
01.10 Gisslan
01.55 Kultur i farozonen
02.25 Mästarnas mästare
  - syntolkat

15.00 UR Samtiden
18.00 Hundraårig järn-
 vägsbro
18.10 Träden berättar
19.05 Trädgårdsdrömmar med 
 Monty Don
20.05 Vikingakvinnor
21.00 Nyckeln till naturkrafterna
21.50	Mekongfloden	-	en	resa	
 genom Asien
22.40 Gift med en diktator
23.35 Världens natur: Kanarie-
 öarna

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 Ghost rider 2: Spirit of 
 vengeance
22.55 Family guy
23.55 American dad
00.25 24: Legacy
01.25 Scrubs
02.25 My name is Earl
02.50 Family guy
03.40 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 Vem bor här? - tecken-
 språkstolkat

09.00 UR Samtiden
15.00 Island runt
15.50 Världen under 
 våra fötter
16.40 Time scanners
17.35 Vikingakvinnor
18.25 Perus extrema natur
19.15 Hotet från rymden
20.10	Mekongfloden	-	en	resa	
 genom Asien
21.00 Historien om Kina
22.00 Det vilda Nordamerika
22.45 Dokument utifrån: MH 370
  – destination okänd

05.20 Våra värsta år
06.00 Continuum
06.45 Frasier
07.10 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
15.15 NCIS: Los Angeles
16.10 Dads
16.40 Dads
17.10 The Goldbergs
17.40 The Goldbergs
18.10 The vampire diaries
19.05 Grimm
20.00 Simpsons
20.30 Simpsons
21.00 Easy A
22.50 Role models
00.55 Goon
02.45 Warm bodies
04.20 Dads
04.45 Dads

05.15 Go'kväll
06.00 SVT Nyheter
06.05 Gomorron Sverige
10.00 Engelska Antikrundan
11.00 Go'kväll
11.45 Under klubban
12.15 Aldrig backa
13.15 Trädgårdstider
14.15 Petra dejtar hela världen
14.45 Bara lite till
14.55 Matiné: Ingenting är heligt
16.10 Gomorron Sverige
16.30 Strömsö
17.00 Vem vet mest?
17.30 Sverige idag
18.00 Rapport
18.13 Kulturnyheterna
18.25 Sportnytt
18.30 Lokala nyheter
18.45 Go'kväll
19.30 Rapport
19.55 Lokala nyheter
20.00	 Drömjobbet	-	en	film	om	
	 det	fina	med	att	vara
 behövd
21.00 Kulturfrågan Kontrapunkt
22.00 Nationen
22.30 Lärlabbet
23.00 Nattsändningar

05.00 SVT Nyheter
05.05 Sändningsuppehåll
08.30 Hundra procent bonde
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
19.00 Vem vet mest?
19.30 Där ingen skulle tro att 
 någon kunde bo
20.00 Seriestart: Kultur i faro-
 zonen
20.30 Seriestart: Extrema hotell
21.00 Aktuellt
21.39 Kulturnyheterna
21.46 Lokala nyheter
21.55 Nyhetssammanfattning
22.00 Sportnytt
22.15 Game of thrones
23.15 Eastbound and down
23.45 Kiki
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 Det stora familjeäventyret
14.40 Unga föräldrar
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
18.50 Keno
19.00 Nyheterna
19.15 Sporten
19.20 Väder
19.30 Halv åtta hos mig
20.00 Sveriges yngsta mäster-
 kock
21.00 Broadchurch
22.00 Nyheterna
22.30 Ekonominyheterna
22.35 Sporten
22.50 Väder
23.00	 Hawaii	five-0
23.55 Brottskod: Försvunnen
00.50 Nattsändningar

05.15 Go'kväll
06.00 SVT Nyheter
06.05 Gomorron Sverige
10.00 Engelska Antikrundan
11.00 Go'kväll
11.45 Kulturfrågan Kontrapunkt
12.45 Drömjobbet	-	en	film	om	
	 det	fina	med	att	vara	behövd
13.45 Mästarnas mästare
14.45 Vi är lyckliga
15.05 Gift vid första ögonkastet
15.50 Gomorron Sverige
16.10 Seriestart: Vårt bröllop
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 Sändningsuppehåll
04.45 Sverige idag

05.00 SVT Nyheter
05.05 Sändningsuppehåll
08.30 Där ingen skulle tro att 
 någon kunde bo
09.00-14.00 SVT Forum
12.00 SVT Nyheter
14.00 SVT Forum: Riksdagens 
 frågestund
15.15 SVT Forum
16.00 SVT Nyheter
16.05 SVT Forum
16.15 Kultur i farozonen
16.45 Extrema hotell
17.15 Nyheter på lätt svenska
17.20 Nyhetstecken
17.30 Oddasat, 17.45 Uutiset
18.00 Engelska Antikrundan
19.00 Vem vet mest?
19.30 Där ingen skulle tro att 
 någon kunde bo
20.00 Solens son
21.00 Aktuellt
21.39 Kulturnyheterna
21.46 Lokala nyheter
21.55 Nyhetssammanfattning
22.00 Sportnytt
22.15 Dokument utifrån: Vem är 
 Emmanuel Macron?
23.15 Nattsändningar

05.50 Nyhetsmorgon
10.00 Malou efter tio
12.00 Hem till gården
13.00 Skenet bedrar
13.35 Det stora familjeäventyret
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 Felix möter Ingvar 
 Kamprad
21.00 Tillsammans med 
 Strömstedts
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 Engelska Antikrundan
11.00 Go'kväll
11.45 Kobra
12.15 Madame Aurore
12.30 Djursjukhuset
13.30 30 liv i veckan
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 Seriestart: Skitlycklig
23.10 Skitlycklig
23.25 SVT Nyheter
23.30 Ditte och Louise
04.20 Nattsändningar

05.00 SVT Nyheter
05.05 Sändningsuppehåll
08.30 Där ingen skulle tro att 
 någon kunde bo
09.00 SVT Forum
12.00 SVT Nyheter
12.05 SVT Forum
16.00 SVT Nyheter
16.05 SVT Forum
16.15 Sametingsvalet 2017
16.45	 Världens	Sofia	Jannok
17.15 Nyheter på lätt svenska
17.20 Nyhetstecken
17.30 Oddasat
17.45 Uutiset
18.00 Diamond League Doha
20.00 Kiss och gitarristen som 
 försvann
21.00 Aktuellt
21.18 Kulturnyheterna
21.23 Väder
21.25 Lokala nyheter
21.30 Sportnytt
21.45 Vem vet mest?
22.15 Beautiful boy
23.55 Dold
00.25 Plus
00.55 24 Vision
01.00 SVT Nyheter

05.50 Nyhetsmorgon
10.00 Malou efter tio
12.00 Hem till gården
13.00 Skenet bedrar
13.35 Det stora familjeäventyret
14.40 Unga föräldrar
14.55 Bygglov
16.00-18.30 Ishockey: Studio 
 Sverige–Ryssland
18.30 Ishockey: Studio
18.50 Keno
19.00 Nyheterna
19.15 Sporten
19.20 Väder
19.30 Postkodmiljonären
20.00 Let's dance
21.30 Finaste familjen
22.00 Nyheterna och sport
22.15 Väder
22.25 Let's dance – röstningspro-
 gram
22.55 Mannen med järnmasken
01.40 A.C.O.D
03.30 Utan spår

05.35 Fråga doktorn
06.20 30 liv i veckan
07.20 Opinion live
08.05 Strömsö
08.35 Trädgårdstider
09.35 Karl för sin kilt
10.25 Dox: Citizenfour
12.15 Petra dejtar hela världen
12.45 Gift vid första ögonkastet
13.30 Motor: STCC
16.30 Regn
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 
 femteklassare
21.00 Tror du jag ljuger?
21.30 Poldark
22.30 SVT Nyheter
22.35 Lördagsbio: Frankie & 
 Alice
00.15	 Nattfilm:	Source	code
01.45 Sändningsuppehåll
04.40 Sverige!

05.00 SVT Nyheter
05.05 Sändningsuppehåll
08.00 Solens son
09.00 SVT Nyheter
09.05 Sametingsvalet 2017
09.35 Grön glädje
10.00 Vem vet mest?
12.00 SVT Nyheter
12.05 Vem vet mest?
12.35 Babel
13.35 Dokument utifrån: Vem är 
 Emmanuel Macron?
14.35 Plus
15.05 Vetenskapens värld
16.05 Sverige idag på romani
16.10 SVT Nyheter
16.15 Sverige idag på romani
16.20 Släkt och vänner
16.35 Extrema hotell
17.05 Världens natur
18.00 Vid lägerelden
18.30 Studio Sápmi
19.00 Kulturstudion
19.05	 Den	stora	filmmusikfesten
20.50 Kulturstudion
20.55 Sakamoto och hans 
 soundtrack
22.25 Kulturstudion
22.30 Nattsändningar

05.55 112 – på liv och död
06.55 Äntligen hemma
07.55 Nyhetsmorgon
11.30 Solsidan
12.10-14.30 Ishockey: Lett-
 land–Danmark
14.30 Vad blir det för mat
15.00 Det största äventyret
16.00 Ishockey: Studio
16.15-18.30 Ishockey: Vitryss-
 land–Tjeckien
18.30 Ishockey: Studio
19.00 Nyheterna
19.10 Sporten
19.20 Väder
19.30 En ska bort
19.55 Lotto, Joker och Dröm-
 vinsten
20.00 Talang
21.30 Finaste familjen
22.00 Nyheterna
22.05 Väder
22.10 Gravity
00.00 World trade center
02.30 Proof
04.35 Vad blir det för mat

tema i
Melleruds Nyheter

Passa på att 
marknadsföra er 

Annonsbokning: 
Senast 18 maj 
Utgivningsdag: 24 maj

Boka din annons hos 
Christina Callh eller 
Maggan Lindholm 

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

MNYHETER
ELLERUDS

 LOKALTIDNINGEN FÖR MELLERUD

&Hem trädgård

Storgatan 5, Mellerud
0530-101 92, 101 93
Mobil: 070-265 10 70 

www.mellerudsmaklarna.se

Sunnanå - Kulingvägen 76
Välinredd sjöbod, kök o vardagsrum i bv, sovloft 
inrett med toalett och sovplatser altaner både mot
hamnen o Vänern. Friköpt tomt. Pris: 880.000:-

Visning lördag 6/5 kl. 12.00-15.00

Sunnanå - Kulingvägen 61
Välinredd sjöbod med toalett, kök o vardagsrum i 
bv. Sovloft på ov. Friköpt tomt. Stor altan ut mot
Vänern. Pris: 950.000:-

Åsensbruk - Holländarvägen 3
Välskött enplansvilla med källare o garage. Delvis inglasad altan. 

4 rum o kök. Tomt 767 kvm. Pris: 650.000:-

Köpmannebro - Svankila
1 ½-plansvilla med källare. Byggår 1945. 3 rum o kök + möblerbar hall. 
Tomt 1201 kvm. Pris: 450.000:-

Visning lördag 6/5 kl. 12.00-15.00
Visning lördag 6/5 kl. 12.00-15.00
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Söndag

Måndag

Tisdag

Söndag Måndag Tisdag

21.00 Skam
21.20 Tova testar vuxenlivet
21.40 Skitlycklig - teckenspråkstolkat
22.05 The A Word
23.05 Ditte och Louise
23.35 Petra dejtar hela världen
00.05 Studio Sápmi
00.35 Solens son
01.35 Upp till bevis
02.35 Trädgårdstider - syntolkat
03.35 Djursjukhuset - syntolkat

09.00 UR Samtiden
15.00 Island runt
15.45 Gift med en diktator
16.40 Trädgårdsdrömmar med 
 Monty Don
17.40 Nyckeln till naturkrafterna
18.30	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
22.40 Why poverty?

05.10 Cops
05.35 Community
06.00	 Defiance
06.45 Frasier
07.10 Anger management
07.35 Jims värld
08.25 Grimm
10.15 The vampire diaries
11.10 NCIS: Los Angeles
14.10	 Hunger	games:	Catching	fire
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 American pie presents: Band camp
23.50 Grimm
00.50 How I met your mother
01.20	 Tattoo	fixers
02.20 Crossbones
03.10 The Goldbergs
03.30 The Goldbergs
03.55 Cops
04.20 Fear factor USA

21.00 Om en pojke
21.40 Skitlycklig - syntolkat
22.05 Vem bor här - syntolkat
23.05 Mästarnas mästare 
 - teckenspråkstolkat
00.05 Sportspegeln - teckenspråkstolkat
00.35 Kobra
01.05 Dold
01.35 Vårt bröllop
02.25 Mästarnas mästare 
 - teckenspråkstolkat

15.00 UR Samtiden
18.00 En predikstol med 
 hisnande utsikt
18.15 Trädgårdsdrömmar med 
 Monty Don
19.15 Perus extrema natur
20.05 Gift med en diktator
21.00 Världens natur: Kanarieöarna
21.50 Why poverty?
22.50 Världen under våra fötter
23.40 Så läser du tankar

05.05 Community
05.30 Frasier
06.00 Community
06.20 Jims värld
06.45 Stargate SG-1
07.35 Kung av Queens
08.35 Våra värsta år
09.30 Simpsons
10.00 My name is Earl
10.30 NCIS: Los Angeles
11.30 Stargate SG-1
12.30 Kung av Queens
13.30 How I met your mother
14.30 Simpsons
15.30 Anger management
16.00 Scrubs
17.00 Seinfeld
18.00 How I met your mother
19.00 Anger management
19.30 Simpsons
21.00 Superstore
21.30 Brooklyn nine nine
22.00	 Tattoo	fixers
23.00 Family guy
00.00 American dad
00.30 Scrubs
01.30 My name is Earl
02.00 Family guy
02.55 Nattsändningar

21.00 Eurovision Song Contest 2017
  - syntolkat
23.00 Trädgårdstider - syntolkat
00.00 Mästarnas mästare - syntolkat
01.00 Line of duty
02.00 Gisslan
02.45 Gift första ögonkastet - syntolkat

15.00 UR Samtiden
18.00 Brynsten från Eidsborg
18.15 Vikingakvinnor
19.05 Träden berättar
20.00 Historien om Kina
21.00 Seriestart: Smugglarna
21.40 Dokument utifrån: Att skapa en 
 Putin
22.40 80-talets USA
23.20 Sydafrikas moderna historia

05.00 Våra värsta år
06.00 Community
06.20 Jims värld
06.45 Stargate SG-1
07.35 Kung av Queens
08.35 Våra värsta år
09.30 Simpsons
10.00 My name is Earl
10.30 NCIS: Los Angeles
11.30 Stargate SG-1
12.30 Kung av Queens
13.30 How I met your mother
14.30 Simpsons
15.30 Anger management
16.00 Scrubs
17.00 Seinfeld
18.00 How I met your mother
19.00 Anger management
19.30 Simpsons
21.00 The last stand
23.05 Superstore
23.35 Brooklyn nine nine
00.05 American dad
00.35 Scrubs
01.35 Nattsändningar

05.10 Go'kväll
05.55 Djursjukhuset
06.55 Vårt bröllop
07.45 Kobra
08.15 Sverige!
08.45 Gammalt, nytt och bytt
09.15 Go'kväll
10.00 Motor: VM rallycross
12.00	 Rädd	för	att	flyga
12.10 Findus, Bjuv och ärtorna
12.40 Aldrig backa
13.40 Upp till bevis
14.40	 Drömjobbet	-	en	film	om	det	fina	
 med att vara behövd
15.40 Kulturfrågan Kontrapunkt
16.40 Tror du jag ljuger?
17.10 Om en pojke
17.55 Sportnytt
18.00 Rapport
18.10 Lokala nyheter
18.15 Landet runt
19.00 Sportspegeln
19.30 Rapport
19.55 Lokala nyheter
20.00 Mästarnas mästare
21.00 Frikänd
21.45 Gift vid första ögonkastet
22.30 Nattsändningar

08.30 Studio Sápmi
09.05	 Världens	Sofia	Jannok
09.35 Kultur i farozonen
10.05 Gudstjänst
10.50 Sverige idag på romani chib
11.00 Kiss och gitarristen som försvann
12.10	 Den	stora	filmmusikfesten
14.05 Sakamoto och hans soundtrack
15.40 Extrema hotell
16.10 Sverige idag på romani chib/
 kalderash
16.20 Sverige idag på meänkieli
16.25 Cornelis och kärleken
17.00 Romernas nittonhundratal
17.15 ¡Habla ya!, 17.27 Alors parle!
17.38	 Kortfilmsklubben	-	tyska
17.54 #lovemilla
18.00 Sametingsvalet 2017
18.30	 Världens	Sofia	Jannok
19.00 Världens natur: Kanarieöarna
19.50 Gammelskog
20.00 Valvaka Frankrike
21.00 Aktuellt
21.10 Valvaka Frankrike
22.00 Babel
23.00 Dokument utifrånn
00.00 Gudstjänst
00.45 Nattsändningar

05.30 Vad blir det för mat
06.00 112 – på liv och död
06.55 Äntligen hemma
07.55 Nyhetsmorgon
11.30 Solsidan
12.10 Ishockey: Slovenien–Kanada
14.35 Finaste familjen
15.35 Talang
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: Arvet
22.00 Nyheterna
22.05 Väder
22.15 Wallander: Arvet, forts
23.10 GW:s mord
00.10 Broadchurch
01.10 Elizabethtown
03.40	 The	woman	in	the	fifth

05.15 Landet runt
06.00 SVT Nyheter
06.05 SVT Nyheter: Valet i Frankrike
06.25 Gomorron Sverige
10.00 Landet runt
10.45 Mamma vet bäst
11.00 Sportspegeln
11.30 Jamalas kamp
12.00 Upp till bevis
13.00 Smartare än en femteklassare
14.00 Matiné: En dotter född
15.40 Gomorron Sverige sammandrag
16.00 Gammalt, nytt och bytt
16.30 Under klubban
17.00 Vem vet mest?
17.30 Sverige idag
18.00 Rapport
18.13 Kulturnyheterna
18.25 Sportnytt
18.30 Lokala nyheter
18.45 Fråga doktorn
19.30 Rapport
19.55 Lokala nyheter
20.00 Vem bor här?
21.00 Follow the money
22.00 Line of duty
23.00 SVT Nyheter
23.05 Nattsändningar

05.00 SVT Nyheter
05.05 Sändningsuppehåll
07.50 Sverige idag på romani chib
07.55 Sverige idag på meänkieli
08.00 Romernas nittonhundratal
08.15 ¡Habla ya!
08.27 Alors parle!
08.38	 Kortfilmsklubben	-	tyska
08.54 #lovemilla
09.00-16.15 SVT Forum
12.00 SVT Nyheter
16.00 SVT Nyheter
16.15 Gudstjänst
17.00 Händelse vid bank
17.15 Nyheter på lätt svenska
17.20 Nyhetstecken
17.30 Oddasat
17.45 Uutiset
18.00 Engelska Antikrundan
19.00 Seriestart: Vem vet mest junior
19.30 Hundra procent bonde
20.00 Vetenskapens värld
21.00 Aktuellt
21.39 Kulturnyheterna
21.46 Lokala nyheter
21.55 Nyhetssammanfattning
22.00 Sportnytt
22.20 Nattsändningar

05.50 Nyhetsmorgon
10.00 Malou efter tio
12.00 Hem till gården
13.00 Skenet bedrar
13.35 Det stora familjeäventyret
14.40 Unga föräldrar
15.00 Bygglov
16.00 Ishockey-VM: Studio
16.15 Ishockey: Tyskland–Ryssland
18.50 Keno
19.00 Nyheterna
19.15 Sporten
19.20 Väder
19.30 Halv åtta hos mig
20.00 Ishockey-VM: Studio
20.15 Ishockey: USA–Sverige
23.00	 Hawaii	five-0
23.55 Brottskod: Försvunnen
00.50 Gotham
01.50 The lottery
02.45 Musketörerna
03.55 Revolution
04.50 The following

05.15 Fråga doktorn
06.00 SVT Nyheter
06.05 Gomorron Sverige
10.00 Engelska Antikrundan
11.00 Fråga doktorn
11.45 Kommittén
12.00 Nationen
12.30 Lärlabbet
13.00 Sverige!
13.30 Vem bor här?
14.30 Tror du jag ljuger?
15.00 Matiné: Swing it, fröken!
16.40 Gomorron Sverige sammandrag
17.00 Vem vet mest junior
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 Trädgårdstider
21.00 Eurovision Song Contest 2017: 
	 Semifinal	1
23.00 Skam
23.25	 Nattfilm:	Take	shelter
01.25 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 junior
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 Syriens barn
23.45 Sametingsvalet 2017
00.15 Hundra procent bonde
00.45 Nattsändningar

05.50 Nyhetsmorgon
10.00 Malou efter tio
12.00 Hem till gården
13.00 Skenet bedrar
13.35 Det stora familjeäventyret
14.40 Unga föräldrar
15.00 Bygglov
16.00 Ishockey-VM: Studio
16.15 Ishockey: Slovenien–Norge
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 Kalla fakta
22.00 Nyheterna
22.30 Ekonominyheterna
22.35 Sporten
22.50 Väder
23.00	 Hawaii	five-0
23.55 Brottskod: Försvunnen
00.55 Gotham
01.50 The lottery
03.40 Law & order: Special victims unit
04.35 The following

Välkomna till Sunnanådagarna 6/5 och 7/5 kl. 11–15
För visning av Sjöbodarna, 7, 15, 38 och 93

 
Varför inte ringa Sveriges största mäklare?

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

Kulingvägen 38 Pris: 780 000:- Kulingvägen 93 Pris: 1.395 000:-

Kulingvägen 7  Pris: 610 000:- Kulingvägen 15 Pris: 735 000:-

FÖLJ OSS PÅ
FACEBOOK

Tel. 0530-470 50
0730-48 42 00

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

SÅLD!

SÅLD!

DALS ROSTOCK - Syrénvägen 21 
Villa som bör ses och upplevas! Otroligt smakfull 
villa i toppskick. Genomgående mycket fina rum 
med mycket ljusinsläpp, smakfulla materialval och 
flera eldstäder. Uteplatser åt flera olika väderstreck. 

Pris 2.950.000:- 

MELLERUD - Vegagatan 12 
1½-plansvilla med lugnt och trevligt läge! Altan 
under tak längs hela gaveln och vindskyddad. Luft/
vatten-värme som gagnar för förmånliga driftkostna-
der. Fristående garage med förrådsdel. 

Pris 850.000:-

MELLERUD - Grinstad Stom 10,11 
Vacker gammal boplats med ca. 9000 kvm stor 
tomt. Två bostadshus på ca. 50 kvm vardera, båda 
med eldstäder och bevarade detaljer. Ladugårds-
byggnad samt äldre uthus och carport. 

Pris 695.000:- 

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

Pris 975.000:-

MELLERUD - Kårebyn 7 
Karaktäristisk dalslandsstuga med tillbyggnad. Fritt 
lantligt läge på vackra Dalboslätten Fina rum med 
trivsam atmosfär, två braskaminer. Nyare kök och 
helkaklat badrum. Nytt tak och fasad. Stor altan

Pris 949.000:-
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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-

Alla dagar 7–22 Priser gäller v. 18. Reservation för slutförsäljning och ev. tryckfel.

Kronan Mellerud
Tel. butik 105 04

Blandfärs
Ursprung Sverige. Ca 800-1600 g.
 Jfr pris 49:90/kg. 
Max 2 köp/hushåll.

Väl mött i butiken!
Magnus med  

personal

Kycklingfilé
ICA. Ursprung Sverige. 1000 g. 
Fryst. Jfr pris 49:00/kg.

Minibullar
ICA. 264-288 g. 
Jfr pris 41:67-
45:45/kg.

Familjefavoriter
Arla. Ca 750-1200 g. Edamer 23%, Gouda 28%, Jämt-
gård 28%, Port Salut 26%, Storsjö 31%, Ängsgården 
26%. Edamer, Gouda, Jämtgård, Storsjö, Ängsgården 
ca 1,2 kg. Port Salut ca 750 g. . Jfr pris 59:00/kg.

Bröd
Pågen. 1200 g. 
Jättefranska, Rasker.
Jfr pris 12:50/kg.
Max 1 köp/hushåll.

Tunna revben
Ursprung Sverige. Ca 1000 g. 
Av gris. Jfr pris 49:90/kg.

         

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

4990
/kg

Pommes Frites, Strips
ICA. 1 kg. Fryst. Jfr pris 10:00/kg.

49:-
/st

Minst
25%

rabatt

15:-
/st

superklipp

4990
/kg

Minst
25%

rabatt

12:-
/st

superklipp

59:-
/kg

KORT 
PRIS

10:-
/st

KORT 
PRIS

Var medmbraå

Kommunen i stor krisövning 

Kommunchef Ingmar Johansson informerar krisledningsstaben om läget. Upperudsälven stiger snabbt och viktiga samhällsfunktioner hotas...

Tommy W Johansson ingick i krisledningsnämnden. Paula Holmqvist 
från försvarsutskottet observerade.

Förra onsdagen, den 26 april var det skarpt läge i Mel-
leruds kommun. Då genomfördes under tolv timmar 
den regionala samverkansövningen RIS 2017. Scenariot 
man övade på var höga flöden, med översvämningar och 
stora samhällsstörningar som följd.

Länsstyrelsen i Värmland 
ledde övningen och syftet var 
att öva deltagarna i att hante-
ra en allvarlig samhällsstör-

ning som ställer stora krav på 
regional samverkan och 
kommunikation mellan olika 
aktörer.  

Det deltagarna fick öva på 
och utveckla var bland annat 
att skapa en bild av läget, dela 

information, att prioritera 
och använda olika typer av 
tekniska system för kommu-

nikation. Det simulerade 
scenariot förändrades stän-
digt av en grupp personer 
placerade i Karlstad. Denna 
grupp gjorde inspel och gav 
respons på de olika aktörer-
nas beslut och handlingar 
och drev övningen framåt. 
Allt för att skapa en situation 
så nära verkligheten som 
möjligt.

Säkerhetssamordnaren 
Anna Granlund var Melle-
ruds kommuns övningsleda-
re och aktiviteterna under 
dagen granskades av flera 
observatörer och utvärdera-
re.

31 aktörer deltog
Totalt deltog 31 aktörer i 
övningen, flera värmlands-
kommuner, Åmåls- Bengts-
fors och Melleruds kommu-
ner i Dalsland, Dalslands 
Kanal, Länsstyrelsen i både 
Värmland och Västra Göta-
land, Trafikverket region 
Väst, Vattenfall och Norra 
Älvsborgs Räddningstjänst-
förbund är bara några exem-
pel.

Anna Granlund som börja-
de sin tjänst i Mellerud för 
cirka ett år sedan och har 
sedan starten förberett öv-
ningen. Hon har utbildat 
både förtroendevalda politi-
ker och kommunens perso-
nal i krishantering. Nu var 
det upp till bevis.

– En såhär stor övning har 
inte gjorts på många år. Att 
testa krishanteringsförmå-
gan på detta sätt är viktigt och 
det är guld värt att få testa 
samspelet med andra aktörer. 
Det hjälper oss att finjustera 
planen för krisberedskap här 
i  kommunen, säger Anna 
Granlund.

12 timmars kaos
Övningen pågick från 09.00 
till 21.00, 37 personer med 
kommunala funktioner med-
verkade och scenariot var 
stigande flöden i Upperud-
sälven som orsakade över-
svämningar. Det ledde till att 
järnvägen och E 45 svämma-
des över vid Snäcke. 

I Jakobsbyn föll träd över 
vägarna. Folk i behov av 
medicin snabbt befann sig på 
ställen som klippts av från 
kommunikationer genom 
vatten och fallna träd. Många 
småvägar var oframkomliga. 
Oroliga anhöriga hörde av 
sig, det blev översvämning i 
offentliga byggnader. En 
skola fick stängas. Det var 
minst sagt besvärligt i kom-
munen och en hel stab av 
människor skulle lösa alla 
viktiga funktioner trots det.

Övning ett måste
Övningsledaren Anna Gran-
lund, kommunchef Ingmar 
Johansson, som under öv-
ningen ledde krisledningsst-
aben och kommunalrådet 
Tommy W Johansson som 
ingick i krisledningsnämn-
den, konstaterar att övningen 
visade på mycket som fung-
erade bra. Arbetsklimatet var 
bra, samarbetet fungerade 
fint och att skapa en lägesbild 
gick enligt planerna. 

– Det var en bra övning 
som visar hur viktigt det är 
med lokal kännedom och bra 
information och kommuni-
kation. De avvägningar som 
gjordes och hur situationer 
hanterades kan vi vara till-
freds med, säger de.

Karin Åström
karin@mellerudsnyheter.se
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