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Elit  
Träolja
159:-

Rek. ca pris 329:-

KAMPANJ 

Elit Träolja 2,7 l
Träolja av högsta kvalitet. Motverkar 
uttorkning och sprickbildning samt gör 
ytan vattenavvisande och lätt att under-
hålla. Åtgång ca 5-10 kvm/liter.

Leif Bengtsson t.v står bakom Golffastigheter i Mellerud AB, anläggningens nya ägare. Melleruds GK:s ordförande Joacim Bergqvist är mycket nöjd 
med satsningen och känner att framtiden är tryggad. Foto: Susanne Emanuelsson.

Golfbanan räddad!

Onsdag 3 maj 2017 kommer alltid att vara en dag att 
minnas för medlemmarna i Melleruds golfklubb. Då 
blev affären klar och hela anläggningen med mark 
och fastigheter gick över till nya ägare.

Vänersborgaren Leif Bengtsson äger genom eget 
fastighetsbolag huvuddelen i det nystartade Golffast-

igheter i Mellerud AB som sedan i onsdags har tagit 
över anläggningen.

– Det borgar för en trygg framtid och definitivt en 
långsiktighet, säger Joacim Bergqvist, ordförande i 
Melleruds GK nöjt.

– Sista sidan –
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Äntligen sommar, äntligen grilltider!Erbjudandena gäller t.o.m. 22/6 2017.
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Kolgrill
Landmann grilltunna med lock som både grillar direkt och indirekt. Grillen har termometer på locket, stort varmhållningsgaller, höj och sänkbart brikettgaller samt avlastningsytor både framtill och undertill.

Ord. pris: 2495:-

Nu: 1995:-

Grillstarter
Landmann. Samlar ihop kolet och ger jämn glöd.
Ord. pris: 195:-

Nu: 149:-

Pizzakit
Trevligt pizzaset innehåller 3 st delar. Pizzasten ca Ø39 cm,
slicer och stor hopfällbar pizzaspade.

Ord. pris: 399:-

Nu: 319:-

En glatt gäng klubbmedlemmar som samlats på golfbanan efter att aff ären stod klar under förra onsdagseftermiddagen. Från vänster: Göran 

Ericsson, Ann-Marie Ericsson, Krister Olson, sekreterare, Gunilla Andersson, suppleant, Leif Bengtsson, Golff astigheter i Mellerud AB, Joacim 

Bergqvist, ordförande, Tove Olsson, Bengt Andersson och Johan Arwedahl. Aff ären är i hamn och golfbanans framtid är säkrad. Golff astigheter i 

Mellerud AB har köpt både mark och fastigheter vid golfbanan i Sunnanå.

Nyheter i
tidningen
Melleruds Nyheter, lokaltidningen iMellerud fortsätter att hålla i trådarna runt Dalsland Tour när tävlingen i år hun-nit fram till årgång tolv.

En del i detta är golftidningen som du nu håller i din hand.
– Här vill vi berätta inte bara om tävlingen utan också om aktuellt och nytt hos de tre klubbar som huserar tävlingen. Tidningen har kommit ut varje år sedan Dalsland Tour startades och vi hoppas kunna fort-sätta med det under kommande år, säger Susanne Emanuelsson, ansvarig utgivare för Melleruds Nyheter. 

Framtiden är tryggad

– Sidorna 10 till 14 –

Banan i fokus

– Sidorna 4 och 5 –

Niklas Jansson, banchef på Dagsholm Golf, har engagerat legenden Fanny Sunesson för att hjälpa till med banans utveckling. Foto: Karin Åström.

– Sidorna 6 till 9 –

Största förändringen på Forsbacka är att banan har vänts och du som spelare avslutar rundan där banan är som vackrast. Foto: Karin Åström.

Vackert avslut

Forsbacka GK 20 maj
Melleruds GK 17 juni  
Dagsholm GK 20 augusti
Final på Forsbacka GK den 9 september

HIF vann säkert

Håfreströms IF vann bekvämt till slut på Rudevi mot 
Åsebro i solskenet. 3-0 slutade matchen till gäster-
na. Foto: Tobias Coster.

– Sidan 15 –

Kvarnkullen
Öppet alla dagar 8-22

Med reservation för ev. slutförsäljning och  
tryckfel. Priserna gäller endast vecka 19.

Räkor
Inkommer torsdag förmiddag

Prisbomb!

Svensk majskyckling
Garant, Sverige, färsk, hel ca 1,3 kg.
Max 2 köp/hushåll/vecka19.

Högrevsburgare
Garant. Sverige, färska, kylda, 300 g,  
jfr-pris 99,83/kg.

Mozzarella
Wernersson, 125 g, jfr-pris 40,00/kg.

Toast
Pågen, 800 g, jfr-pris 12,50/kg.

Bulle
Bonjour, 90 g, jfr-pris 55,56/kg.

 

5:-
för Bonuskunder

/st

10:-
 

/st

Gul lök 
Sverige, klass 1, Jfr-pris 3,95/kg.

2995
 

/st

5:-/st395
 

/kg

16 sidor 
Dalsland 

Tour
Melleruds Nyheter 
fortsätter att hålla i trå-
darna runt Dalsland 
Tour när golftävlingen i 
år hunnit fram till år-
gång tolv.

Ny förskolechef

– Sidan 7 –

Erica Strand från Färgelanda blir ny chef för Melle-
ruds tre förskolor Markusgården, Ymer och Lundens 
förskola. Hon är utbildad NT-utvecklare och brinner 
för naturvetenskap och teknik och hur man använder 
det för att jobba med hållbar utveckling i förskolan.
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ÅRSMÖTE
Söndag 14 maj kl. 18.00

i Örs bygdegård
Handlingar finns på mötet. Föreningsstadgar 

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

Idrottshuset, Mellerud

VSH - JACK 6.000:- –  39 rop

- Välkommen - 
till en bra Bingo

Buss från Bengtsfors över
Åsensbruk 0706-22 06 00

Torsdag 11/5 kl 19.00

MELLERUDS IF

 

Mini Jack 6.400:- - 53 rop

BINGO
DRIVE IN

Lådbingo Jack ca 4.000:- 

RÖVARE  16.000:-   -  51 rop

Årsmöte
DalNet ekonomiska förening

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

Dalsspiras kosläpp
Kronogården, Färgelanda
Lördag 13 maj kl. 11.00

Aktiviteter: 
• Kosläpp
• KoBingo
• Tipspromenad
• Ponnyridning

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

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

Provsmaka 
smoothie från 

Lillesjö

Melleruds Demensförening 
Måndag 15 maj kl. 18.00, Café Älvan

Gäst: Representant från POSOM-gruppen  
berättar om sitt arbete

Kaffe med dopp till självkostnadspris
I samarbete medAlla hjärtligt välkomna!

Sångövning under dagen
17.00 Servering
18.00 Konsert tillsammans med Huggenäs Gospel
 andakt Thomas Segergren

Missionskyrkan Mellerud 
Gospeldag lördag 13 maj

Arr: Melleruds Missionsförsamling 
i samarbete med Välkomna!

KONTAKTA DIN VÅRDCENTRAL OM: 

• födelsemärket övergår till att bli ett sår 

• växer eller ändrar form 

• ändrar färg eller blir flammigt 

• börjar klia eller blöda 

Orolig för hudförändringar?

Boka tid på din egen vårdcentral:    
narhalsan.se

Torsdag 18 maj 
kl. 9-13
Utställningar i Dahlstiernska 
Gymnasiet, Rådaskolan, 
Centrumsalongen, 
Biblioteket, Kulturskolan och 
Kulturbruket på Dal

Fredag 19 maj 
kl. 9-12
Utställningar, se torsdagen
Kl. 12.30 samlas alla 
elever vid grönområdet 
Dahlstiernska Gymnasiet för 
gemensam kortege

Kl. 13.00 FINAL 
Köpmantorget

VÄLKOMNA!

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

Idé-gruppen Älvan –  Café Älvan
P.D. Lundgrensgatan 10, Mellerud
Torsdag 18 maj kl. 14.00 

   ALLSÅNG med LENNART MAGNUSSON
Alla hjärtligt välkomna!  

Idé-gruppen Älvan i samarbete med Vuxenskolan

VÄLKOMNA!
Tel.0530-36200

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

Adress: Kapellgatan 6
Postadress: Box 94, 46422 Mellerud

10 maj-17 maj 2017
5:e sönd i Påsktiden
”Att växa i tron ”

Torsdag 11maj   Pastorsexpeditionen stängd 
hela dagen  p.g.a utbildning.

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

BOLSTADS FÖRSAMLING
Sön 18.00 Gudstjänst i Grinstads kyrka, Pär-Åke
  Henriksson.
Ons 17/5 14.30  Eftermiddagskaffe i Grinstads
  församlingshem.

HOLMS FÖRSAMLING
Tor 10.00  Morgonmässa och Kafé Kom in i Kyrkans Hus.
Tor 18.30  Aftonsång i Kyrkans Hus, Pär-Åke
  Henriksson. En ensemble ur Järns sångkör.
Sön 11.00  Högmässa i Kyrkans Hus, Lena Hildén.
Tis 16/5 11.30   Andakt på Fagerlid, Lena Hildén.
Tis 16/5 14.30   Andakt på Berg, Lena Hildén.

SKÅLLERUDS FÖRSAMLING
Sön 18.00  Gudstjänst med små och stora i kyrkan, Lena
   Hildén. Skålleruds barnkör och TorsdaxQL.
  Avslutning för barn och familjeverksamheten.
  Fika och lekar vid kyrkstugan.

ÖRS FÖRSAMLING
Tor 15.00  Rostocks kyrkliga arbetskrets träffas på  
  Karolinen. Sista gången för terminen
Lör 15.00  Vandring till Amerika och andra torp och  
  ruiner i Dalskogstrakten, start Källhults
  bygdegård. Guide: Per-Olof Eliasson.
  Därefter Helgmålsbön vid bygdegården. 
  Arr: Melleruds pastorat, Dalskogs
  tennisklubb och Byalag.
Lör 18.00  Helgmålsbön i Källhults bygdegård, Lena
  Hildén.
Sön 11.00  Gudstjänst i Gunnarsnäs kyrka, Predikan:  
  Kjell Härenstam. Pär-Åke Henriksson.
  Sång: Ceciliakören under ledning av Agneta  
  Hellgren från Smögen.
Ons 17/5 12.15  Andakt på Karolinen, Kerstin Öqvist.

Gestad bygdegård
På grund av tryckfelsnisse i tidningen Land:
Nästa bygdegårdslunch är 8 september

Gestad LRF

Följ med Nordalskretsen på en vandring i 

blomsterprakten på Ryr
   Torsdag 18 maj kl. 18.15

                  samling på parkeringen i reservatet

Tag med kaffekorgen!

Mer info www.nordal.naturskyddsforeningen.se

Fordons-
träffar  
börjar

Tisdag 30 maj inleds som-
marens veteranfordonsträf-
far i Sunnanå hamn. De 
ordnas sedan varje tisdag 
fram till slutet av augusti. 
Arrangör är som vanligt Ve-
teran Classic Dalsland.
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Kvällens film

Kommande filmer

MELLERUDS IF

Vi finns på 

centrum-
salongen

Mellerud

King Arthur: 
Legend of the Sword

Onsdag 10/5 kl. 19.00 (3D)

Söndag 14/5 kl. 19.00 (2D)

Från 11 år. Biljettpris 80:-

2 tim. 6 min

Alien Covenant

Pirates of the Caribbean: 
Salaza´rs Revenge

 

BILDELSSHOPEN
Landsvägsgatan 80

VETERANMARKNAD

LAGERRENSNING!
UPP TILL 50% RABATT PÅ BUTIKSVAROR
KORV MED BRÖD, KAKOR OCH DRYCK SERVERAS!

13/5 2017 KL. 9.00–14.00

Visar ”Gosiga teddybjörnar”

Den enögda nallen i mitten är från 1968 och den till höger från 1957.

I lördags öppnade utställ-
ningen ”Gosiga teddy-
björnar” i  konstrummer 
på biblioteket. Den pågår 
till 26 maj.

Margareta Bohlin med sin äldsta nalle i famnen, den är fylld med träull. 
I vaggan ligger en cirka 50 år gammal teddybjörn.

Ingalill Björks nalle med egenhän-
digt stickade kläder. Den är date-
rad till 24 december 1956.

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. 

Ledare för kören är Agne-
tha Hellgren. 

Så mycket bättre med Song of Joy

Song of Joy med två av sina duktiga tenorer. Magnus Larsson, Bengtsfors, 
och Martin Strömner, Moss. Foto. Sune Olsson.

På lördag 13 maj står åter 
igen den populära kören 
Song of Joy på scenen på 
Kulturbruket på Dal.
Song of Joy består av ett 60-
tal sångare och tiotalet musi-
ker och har funnits i cirka tio 
år. Musikalisk ledare och 
dirigent är Birgitta Stenbratt 
och tillsammans med sin son 
Michael Ottosson, som är 
körens arrangör och kapell-
mästare, görs ett tiotal kon-
serter varje år.

De bjuder denna gång på 
sånger från några av våra 
mest älskade artister och 
deras största hits. 

– Det blir specialskrivna 
kör- och orkesterarrange-
mang där vi tolkar dessa 
sånger på vårt sätt – i sann 
Song of Joy anda, berättar 
Birgitta Stenbratt, dirigent 
och musikalisk ledare.

Samarbetet med sonen 
Michael Ottosson har lett till 
många nya spännande tolk-
ningar. 

Musik i Dalsland Center
Eftermiddagskonserterna i 
Dalsland Center äger i år rum 
för åttonde sommaren i rad. 
Årets konsertperiod är 18 
juni –13 augusti. I år blir det 

rekord i antal konserter, hela 
31 stycken. Hela program-
met finns på www.dalsland-
center.se

Cirka 150 björnar i olika 
storlekar, former, material 
och utseende finns att se i 
konstrummet. Bakom ut-
ställningen står Margareta 
Bohlin, som driver loppisbu-
tiken Ekorrboden i Mellerud.

– Jag har lagt undan björ-
nar då och då genom åren.  
Jag har åkt runt på loppisar 
de tio senaste åren och hittat 
många på det viset. Själv har 
jag med 84 egna nallar, den 
äldsta är fylld med träull. 
Fast jag vet tyvärr inte hur 
gammal den är säger Marga-
reta.

Många av nallarna är slitna 
och lappade, en del saknar 
öron eller ögon. Men visst är 
det så det ska vara? Då har de 
fyllt sin funktion som ett 
älskat gosedjur till något 
barn.

Ingrid Almqvist har läm-
nat in tio-tolv nallar.

– Jag har fått flera av dem 
från en kusin i USA. En gång 
när jag var i Yellowstone 
hittade jag en tvål på hotell-

rummet som var formad som 
en björn. Den finns också 
med här på utställningen, 
berättar hon.

I montrar finns bland annat 
Bamsetidningar, nyckelring-
ar med nallar och boken 
”Björnen som inte var björn” 
anno 1946.

Ingegerd Andersson har 
också lämnat in ett antal nal-
lar, framför allt från 
1960-1970-talet.

– De var barnens, säger 

Ingegerd och visar upp en vit 
nallebjörn som både är 
lappad och lagad.

Anledningen till varför 
björnen blivit vårt allra kä-
raste kramdjur baseras bland 
annat på historien om ameri-
kanske presidenten Theodo-
re Roosevelt då han under en 
björnjakt 1902 vägrade att 
skjuta den björnunge som 
jaktlaget placerat bunden 
inom skotthåll för honom. 
Nationen jublade över presi-

dentens barmhärtighet och 
en rysk emigrant tillverkade 
då en tygnalle av plysch som 
han döpte till ”Teddy’s 
Bear”. Teddy var nämligen 

amerikanarnas smeknamn 
på presidenten.
 Susanne Emanuelsson 

susanne@mellerudsnyheter.se

– Att göra gamla godingar 
och nya hits till våra egna 
med stor kör och orkester har 
blivit vårt signum. Kom och 
lyssna på vårt urval av sång-

er från ”Så mycket bättre” 
blandat med tolkningar av 
egna favoriter, säger Birgitta 
Stenbratt.
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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 20 Måndag 15/5: Köttbullar med stuvade 
grönsaker (ärtor, morötter) och potatis. 
Dessert: Nyponsoppa. 
Tisdag 16/5: Skivad kotlettrad, gräddsås, 
potatis, broccoli och äppelmos. 
Dessert: Björnbärskräm.

Onsdag 17/5: Fiskgratäng med potatis och 
gröna ärtor.  
Dessert: Konserverade päron.
Torsdag 18/5: Redd grönsakssoppa.   
Dessert: Kesokaka med sylt.
Fredag 19/5: Grillkorv med potatismos 
och skivade morötter. 
Dessert: Tropisk kräm.
Lördag 20/5: Fina festgrytan med paprika 
och créme fraiche, potatis och  
romanescogrönsak. 
Dessert: Morotskaka.
Söndag 21/5: Ugnsbakad lax med citron, 
gräddfilssås med dill, potatis och amerikansk 
grönsaksblandning.
Dessert: Drottningmousse.
Hemtjänstens alternativ v. 20
Mån: Ugnspannkaka med stekt fläsk och 
grönsaker. Tis-sön: Köttbullar, potatismos 
och grönsaker.

Senior
Måndag Köttbullar* med makaro-
ner och bukettgrönsaker. 
Alt: Falafel.

Tisdag Skivad kotlettrad* med 
gräddsås, kokt potatis, broccoli och 
äppelmos. 
Alt: Hirsbiff med gräddfilssås.

Onsdag Fiskgratäng** med kokt 
potatis och gröna ärtor. 
Alt: Grönsaksgratäng med bönmix.

Torsdag Ost- och kycklingsås* 
med pasta och brytbönor 
Alt: Ostsås.

Fredag Grillkorv med bröd. 
Kulturrally 
Alt: Vegetarisk korv.

Varje dag serveras: 
 Sallads-/råkostbuffé med dressingar 

samt hårt och mjukt bröd.
* Ursprungsland Sverige.

**Miljömärkt.

Löpning och 
ungdomlig rock

På söndagen flyttar Kana-
lyran som vanligt upp till 
Håverud. Här presenterar 
vi två av aktiviteterna.
Joggingtävling: En gång i 
tiden ordnades en Kanalyre-
jogg. Den gick i centrala 
Mellerud men lades ner för 
länge sedan. Det fanns också 
en löpartävling i samband 
med Akveduktens dag i Hå-
verud, ett arrangemang som 
också lades ner.

I samband med att vi för 
fyra år sedan flyttade upp 
Kanalyran till Håverud på 
söndagarna återuppstod de 
båda tävlingarna som ett ge-
mensamt lopp, Akvedukts-

Grabbarna i Valley Land Rockers avslutar Kanalyresöndagen i Håverud.

Tvådagars skol- och kulturrally

Ledningsgruppen för Kultur Mellerud består av Katarina Kjörling, kultur-
samordnare Kulturbruket på Dal och Kirsti Aasum (främst), musik- och 
sånglärare samt Daniel Olsson, musiklärare, Clas-Göran Janson, kultur-
chef och Lennart Åberg, bibliotekarie.

På torsdag och fredag 
nästa vecka 18-19 maj 
är det dags för skol- och 
kulturrally i Mellerud. 
Kulturchefen Clas-Göran 
Janson lovar att det kom-
mer att bli årets saftigaste 
evenemang i Melleruds 
kommun.
Temat ”Mångfald” borgar 
för en mångfald av uttryck i 
form av uppträdanden, ut-
ställningar och upptåg. Fasta 
scener blir det på Kulturbru-
ket på Dal, i gymnasiets lo-
kaler, Rådaskolans lokaler, 
Kulturskolans lokaler, Cen-
trumsalongen och på biblio-
teket.

Ledningsgruppen har träf-
fat representanter från alla 
skolor/enheter och stämt av 
allt eftersom arbetet växt 
fram. Alla skolor kommer att 
visa upp vad de arbetat med, 
förberedelserna inför rallyt  
har införlivats i det ordinarie 
skolarbetet det sista läsåret.
Karolinerskolan har exem-
pelvis jobbat med ”Dals 
Rostock i då- och nutid”.

– Barnen har själva haft 
möjlighet att påverka, tilläg-
ger Katarina Kjörling, kul-

Dalslandslitteraturens Dag
Lördag 17 juni är det Dals-
landslitteraturens Dag i Hå-
verud för fjärde året i rad. 14 
utställare har anmält sig hit-

tills. I år kommer minst två 
helt nya böcker att presente-
ras under evenemanget.

tursamordnare på Kulturbru-
ket på Dal.

joggen. Loppet anordnas av 
Håfreströms IF och har varit 
en stående punkt på Kanaly-
rans program sedan dess.

I år har HIF utökat tävling-
en med en åldersklass, ung-
domar upp till 17 år. Det gör 
att man nu har fyra klasser, 
var och en uppdelad på män/
pojkar och kvinnor/flickor.

Vuxna, det vill säga de som 
är 18 år eller äldre, springer 
åtta kilometer i en naturskön 
bana runt Höljen.

Ungdomar upp till 17 år 
springer fyra kilometer.

De båda klasserna för yng-
re, upp till 10 och upp till 13 
år, springer 1,5 kilometer.

Mer information om hur 
man anmäler sig finns på 
Kanalyrans hemsida.

Unga rockare
De två senaste åren har vi 
haft Gamla Polare och Jim-
sons som avslutningsmusik 
på Kanalyresöndagen. I år 
byter vi inriktning åldersmäs-
sigt och släpper loss Valley 
Land Rockers för den pro-
grampunkten.

Valley Land Rockers går i 
år på Rådaskolan, men trots 
det har de stor rutin. De var 
med på Kanalyran redan för 
två år sedan och samma år 
gjorde de stor succé i riksfes-
tivalen Ung Kultur Möts.

Bandet spelar rockabilly 
med inslag av rock och blues. 
Mestadels är det låtar från 
1950-talet. 

Från början var de fem 
stycken, men numera har de 
smält ner till en trio; trummi-
sen Rickard Karlsson, kon-
trabasisten Jacob Harling, 
och vokalisten Lucaz Har-
ling, som även spelar gitarr 
och piano. 

Vi kan utlova att det kom-
mer att svänga rejält i Hal-
lingsalen i Dalsland Center 
söndag 2 juli.

 För Kanalyrekommittén 
Lars Nilsson

Storstilad final
Den stora finalen blir på 
Köpmantorget vid 13-tiden 
på fredagen där samtliga 
elever i kommunen från för-
skoleklass upp till gymnasiet 
och Vuxenutbildningen del-
tar – drygt 1 000 elever.

Samtliga går klassvis från 
förskolan Lunden i ett tåg 
upp till Köpmantorget. Allra 
först går en sambaorkester 
bestående av ett 30-tal elev-
er. Från scenvagnen uppträ-
der sedan esteteleverna och 

tillsammans med alla delta-
garna ska man sjunga en låt 
som är skriven av musiklära-
ren Kirsti Aasum. Musiklä-
rarna har fått låten till sig och 
jobbat med den tillsammans 
med eleverna. En elev håller 
dessutom i de ”mooves” som 
ska utföras i samband med 
framförandet.

– Alla tillverkar någon typ 
av flaggor som de har med 
sig, tänk er 1 000 flaggor – 
det blir ganska spektakulärt, 
konstaterar Clas-Göran Jan-
son, kulturchef i Mellerud.

Gamla skolminnen
Ett annat inslag är att kom-
munstyrelsens ordförande 
Tommy W Johansson, kul-
tur- och utbildningechef 
Anders Pettersson och ordfö-
rande i kultur- och utbild-
ningsnämnden Rune Stenén 
berättar skolminnen. Syftet 
med rallyt är att kommunens 
elever visar hur skolan och 
kulturen samarbetar.

– Varför gör vi detta vart-
annat år? Jo, för att alla ska 
få en känsla av tillhörighet, 
är man trygg så levererar 
man och man lyckas med 
saker, menar Clas-Göran 
Janson.

Elever på estetprogram-
met inriktning media plane-
rar att göra en film om ar-
rangemanget.
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se

Fotnot: Kultur Mellerud 
består av Kulturbruket på 
Dal, Kulturskolan och bibli-
oteket.

Annonsera under vinjetten 
HANTVERK & SERVICE

Hör av dig till Maggan
Ring 0530-125 40 eller

maila till maggan@mellerudsnyheter.se www.mellerudsnyheter.se
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-04 Peugeot 407 ST 2,0 12.675 mil 39.900 kr NU  34.900 kr
-14 Hyundai i10 1,0 ComfortPlus 1.060 mil 94.900 kr NU  84.900 kr
-14 Opel Corsa 1,2 Active 3.425 mil 99.900 kr NU  89.900 kr
-15 Skoda Rapid 1,2 TSI Kombi Elegance 3.120 mil 129.900 kr NU 109.900 kr

Vi firar 55 år!
-11 Volvo S80 D3 Summum AUT. 21.738 mil 119.900 kr NU 114.900 kr
-12 Skoda Superb 2,0 TDI Kombi Elegance 9.199 mil 144.900 kr NU 119.900 kr
-11 Subaru Legacy 2,5i Station 12.860 mil 139.900 kr NU 129.500 kr
-10 BMW 520D Sedan 11.349 mil 174.900 kr NU 139.000 kr
-13 Kia Optima 1,7 CRDI Sedan Exclusive AUT. 6.386 mil 189.900 kr NU 158.000 kr
-15 Hyundai i30 5d 1,6 T-GDI Turbo Sport 2.645 mil 189.900 kr NU 174.900 kr
-13 VW Passat Alltrack 2,0 TDI Kombi 4Motion 8.335 mil 199.900 kr NU 189.000 kr
-14 Volvo XC60 D3 Geartronic 10.550 mil 249.900 kr NU 229.900 kr
-15 Mercedes-Benz B 200 CDI 4Matic AMG Styling AUT. 1.241 mil 289.900 kr NU 255.900 kr

roybil.se
0530-444 40

Detta firar vi med extra bra priser på 
våra begagnatbilar!

-14 Opel Corsa 1,2 Active 3.495 mil 96.900 kr 
NU 89.900 kr
-09 Merc

Storg. 6, Mld 
Tel. 0530-400 47 

Vard 10-18 • Lörd 10-14

Tisdag 16/5
kommer
BH-proffset
Åsa till oss. Hon finns här 
hela dagen. 
Då får du hjälp att hitta din 
perfekta BH
Välkomna!

PASSA PÅ!

Om din vardag vänds upp och ner

Anna Granlund är kommunens säkerhetssamordnare sedan april 2016.

Denna veckan anordnar 
MSB, Myndigheten för 
samhällsskydd och be-
redskap, nationell krisbe-
redskapsvecka. I måndags 
hölls kostnadsfri föreläs-
ning i Tingshuset om hur 
man bäst kan förbereda 
sig vid en samhällskris.

Huvudbudskapet under 
veckan är ”Vad skulle du 

göra om din vardag vändes 
upp och ner?” Kommunerna 
är huvudaktörer i årets kris-
beredskapsvecka som är en 
långsiktig och återkomman-
de satsning. MSB vill under-
lätta framför allt för kommu-
nerna när det gäller att 
kommunicera och väcka in-
vånarnas engagemang för 
den gemensamma säkerhe-
ten och beredskapen.

Att klara sig några dygn utan el, vatten eller mat är ingen lätt situa-
tion. Men de flesta kan klara av det om vi tänker efter före.

Krislåda:
Vatten och mat:
Vattendunkar att hämta vatten med
Mat som klarar rumstemperatur
Campingkök med bränsle
Utomhus kan du använda grill
Värme och ljus:
Alternativ värmekälla, om möjligt
Ficklampa med extrabatterier
Stearinljus, värmeljus och tändstickor
Varma kläder och filtar
Information:
Radio med batteri
Telefonlista på papper med viktiga nummer
Övrigt:
Husapotek med det viktigaste för dig
Hygienartiklar
Kontanter                                                                                Källa: msb.se

SÅ HÄR KLARAR DU DIG I TRE DYGN

Kommunen har tagit fram en fol-
der med tips och råd.

I april 2016 tillträdde Anna 
Granlund som kommunens 
säkerhetssamordnare. Hon 
är 32 år och bor i Karlstad, 
men kommer ursprungligen 
från Bengtsfors.

Varför säger man alltid 
”Inom tre dygn”?

– Det är för att få upp med-
vetenheten och höja lägstani-
vån. Många  tror att man är 
mer förberedd om man bor i 
staden, men ofta har man 
bättre förutsättningar att kla-
ra sig de första dagarna när 
man bor på mindre orter eller 
på landet. Man måste klara 
sig bättre helt enkelt, många 
är vana vid strömavbrott och 
har vedspis eller kamin och 

många veckohandlar, säger 
Anna Granlund.

65 000 skyddsrum
I Sverige finns det drygt  
65 000 skyddsrum med till-
sammans ungefär sju miljo-
ner skyddsplatser. I ett 
skyddsrum finns vatten, 
värme, ventilation och toa-
lettmöjligheter. Ansvar för 
skyddsrummet i ditt hus har 
respektive fastighetsägare 
som har underhållsansvaret 
för skyddsrum. Om en 
skyddsrumskontroll visar på 
brister blir ägaren ålagd att 
åtgärda dessa.

Var det finns skyddsrum 
går att utläsa på msb.se

Geografiskt  
områdesansvar
Kommunerna har det geo-
grafiska områdesansvaret på 
lokal nivå. Detta innebär att 
de ska verka för att samver-
kan och samordning kommer 
till stånd med aktörer inom 
kommunen före, under och 
efter extraordinära händel-
ser. 

I uppgiften ligger också att 
samordna information till 
allmänheten under sådana 

händelser. Kommunerna 
äger och driver även egen 
samhällsviktig verksamhet.

En ny krisplan för Melle-
ruds kommun ska enligt 

planerna tas fram och upp på 
kommunfullmäktigemötet i 
juni månad.

Susanne Emanuelsson  
susanne@mellerudsnyheter.se

Moduler med två klassrum 
står klara till höstterminen

Tre av de fyra modulerna hade anlänt till Nordalsskolan i fredags.  
Foto: Privat.

Moduler innehållande två 
stora klassrum, grupprum 
och kapprum kommer att 
stå klara till höstterminen 
på Nordalsskolan.
Antalet elever på Fagerlids-
skolan har ökat rejält och 
som en effekt av det har 

femårsverksamheten på 
Humlan flyttat bort från Fa-
gerlid. Efter årskurs tre flyt-
tar eleverna till Nordalssko-
lan där det behövs fler 
klassrum. 

Kultur- och utbildnings-
förvaltningen har gjort en 

prognos som visar att elevan-
talet kommer att ligga på 
cirka 280 elever på Nordals-
skolan de kommande sex 
åren. Den 19 april var totalt 
1 049 grundskoleelever in-
skrivna i Melleruds kom-
mun. 

– Vi har tittat på olika möj-
ligheter, att leasa eller köpa 
moduler. När vi såg att beho-
vet finns såpass länge beslu-
tade vi att köpa, då kan vi 
sälja den när vi inte behöver 
den längre, säger Anders 
Pettersson, kultur- och ut-
bildningschef.

Kostnaden för modulerna 
hamnar på 4,7 miljoner kro-
nor plus en kostnad på cirka 
200 000 kronor till inventa-
rier. Det blir två stora klass-
rum på vardera 70 kvadrat-
meter (normal storlek är 60 
kvadratmeter), grupprum 
och kapprum. Det byggs 
också ett riktigt sadeltak.

Största elevökningen
När Pettersson började sin 

tjänst i Mellerud 2012 gick 
850 elever i grundskolan. 
Under 2015 hade Mellerud 
den största procentuella 
elevökningen i hela Fyrbo-
dal. Kommunen fick då fyra 
miljoner kronor av Skolver-
ket som bland annat används 
för att iordningställa lokaler.

Andelen asylelever har 
halverats det sista halvåret, 
men det totala antalet elever 
har ökat. 

Anledningen är att elever 
fått permanent uppehållstill-
stånd (PUT) eller att de som 
flyttat in till kommunen re-
dan har PUT.

Under 2016 har det skett 
en stor in- och utflyttning av 
asylelever. 

209 elever som varit insko-
lade har flyttat från kommu-
nen och ersatts av andra 
elever och den stora rörlig-
heten är resurskrävande.
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se

Mellerud i topp
Enligt en undersökning fack-
förbundstidningen Kommu-
nalarbetaren gjort har under-
sköterskorna i Melleruds 
kommun högst medellön i 
Dalsland. De tjänar i snitt  
25 206 kronor i månaden.

Tvåa kommer Dals Ed med 
25 018 kronor med Åmål på 
tredje plats med 24 592 kro-

nor. Färgelanda är fyra med 
24 509 kronor. Lägst lön har 
undersköterskorna i Bengts-
fors med 24 480 kronor. 

I Vänersborg ligger siffran 
på 24 194 kronor.

Riksgenomsnittlig lön för 
undersköterskor i Sveriges 
kommuner hamnar på 24 717 
kronor.
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En varm tanke till 

Roger 
som hastigt lämnat oss  

i sorg och saknad
Fastighetsfabriken

Per-Anders, Thomas,  
Marcus och Madeleine

Varmt tack
till Er alla som med 

blommor och kondolean-
ser har hedrat minne av 

vår kära 

Elsa Johansson
MATS

Syskonbarn med familjer

Varmt tack
till Er alla som på olika 

sätt har hedrat minnet av 
vår käre

Arthur Jonasson
Speciellt tack till Kastan-
jen, Skållerudshemmet 
och tidigare Hemvården 
Skållerud samt hemsjuk-
vården för god omvård-
nad och fint bemötande.

Syskonbarn med familjer

Varmt tack
till Er alla som på olika 
sätt visat deltagande och 

hedrat minnet av vår 
älskade 

Ritva Regeskog
Särskilt tack till Hem-
vården Kroppefjäll och 

Charina Dagström.
Eva och Ulf med familjer

All ev. uppvaktning
undanbedes vänligen.  

ViviAnne Udd

SORGTACK

All ev. uppvaktning
undanbedes vänligen men 
bestämt.  

Rune Jansson

DÖDSFALL

All ev. uppvaktning
undanbedes.  

Maria Frändberg

All ev. uppvaktning
på min födelsedag undan- 
bedes vänligen.  

Lennart Åberg

Vi fyller 120 år!
Detta firar vi med öppet hus 
hemma i Tromberg. Lördag 
10/6 efter kl. 14.  

Anita och Dick

UPPVAKTNING

Grattis min lilla docka Ida  
Brink Svensson, Göteborg 
som fyller 7 år den 10 maj.

Kramar från mormor

Goaste Ludwig fyller 3 år på 
söndag.

Massa grattiskramar från 
mormor och morfar

Hipp Hipp 

HURRA!

MELLERUD
Smyrna: Onsdag 19 Extra-
insatt Cafémöte med vänner 
från Ukraina och Norge. 
Torsd 15.30 Bibelklass. 17 
Språkcafé. Fred 18.30 Ton-
år i Missionkyrkan. Sönd 
11 Arabisk gudstjänst, sång 
Simone Djurrema - efteråt 
församlingsmöte. Månd 17 
U-landsgruppen avslutning. 

PREDIKOTURER
Tisd 19 Bönedag i Åmål - 
anmälan.
Equmeniakyrkan: Torsd 
18.30 Städ & Trivs. Lörd 
11 Gospeldag med Hug-
genäs Gospel och alla som 
vill vara med och sjunga. 17 
Servering. 18 Gospelkon-
sert med Huggenäs Gospel 
och alla som övat. Andakt 
Thomas Segergren. Tisd 
10-12 Tisdagskaffe & Rast-
plats. 11 Önskepsalmer med 
Anders Pahlén.

HOLM se annons
ÖR se annons 
SKÅLLERUD se annons
BRÅLANDA

Smyrna: Onsd 11 Bön. 
Fred 19.30 LifeLine - Ung-
domskväll på Sörgården. 
Sönd 11 Gudstj. David C. 
Gud och mitt arbete, Ssk. 
nattv. Församlingsmöte. 
Tisd  09.30 Bönedag i Åmål. 
17.30 Trä & Plugg på Sör-
gården.

Equmeniakyrkan: Torsd 
15 Kongogruppen. Sönd 18 
Söndagskväll i kyrkans träd-
gård, vid dåligt väder inom-
hus. Sigward K. Servering.
Gestad Equmeniakyrka:
Lörd 18 Vårhögtid sång 
Margareta Jonsson, Bir-
gitta Fält Solberg, andakt 
Sigward K. Serv.
Brålanda: Fred 14.30 
Nattv. på Servicehuset, Tho-
mas Holmström. Lörd 14 
Konfirmation m nattv. Anet-
te Jarsved Carlson och årets 
konfirmander. Sönd 18-20 
Bön i fsh. Månd 17-19 Kul-
turcafé Brålanda fsh. Tisd 
19 Veckomässa i fsh. Anette 
Jarsved Carlson.
Gestad: Sönd 11 Pasto-
ratsgudstj. m nattv. Thomas 
Holmström. Ssk. och kyrk-
kaffe. Kyrkbil 308 70 eller 
321 18. 

FRÄNDEFORS
Equmeniakyrkan: Sönd 
11 Gudstj. m nattv. Sigward 
K. Kyrkkaffe.
Frändefors: Onsd 10 Träf-
fas sykretsen i fsh. Kaffe 
och andakt. Lörd 11 Konfir-
mation. Lennart Staaf m.fl. 
Sönd 10 Gudstj. Lennart 
Staaf. Tisd 13.30 Gudstj. på 
Ringhem, Lennart Staaf.

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Klöveskogs kyrka 
Erik Johansson. Som inled-
ning på akten framförde 
kyrkomusiker Maria Anders-
son ”Morgonstämning” ur 
Peer Gynt av E. Grieg. Offi-
ciant var kyrkoherde Pär-Åke 
Henriksson och tillsammans 
sjöng man psalmerna 289 och 
251. Avsked togs av familj, 
släkt och vänner under stilla 
musik. Avslutningsmusiken 
var ”Amazing grace”. Koret 
var vackert dekorerat med 
blommor till minnet av Erik.

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Bolstads kyrka för 
Stig-Åke Klingberg. Som 
inledning på akten framförde 
kyrkomusiker Maria Anders-
son ”I din himmel” S. Aldén.
Officiant var Lena Hildén 
och tillsammans sjöng man 
psalmerna 251 och 297. På 
CD spelades ”Sagan om lilla 
Sofie” med Hepstars. Ut-
gångsmusik var ”Tröstevisa” 
B. Andersson och avsked 
togs vid graven av familj och 
släkt. Koret var vackert deko-
rerat med blommor till min-
net av Stig-Åke.

JORDFÄSTNINGAR

Förtjänstmedalj i guld 
till Hasse Forssman

Hasse Forssman tilldelas Svenska Ridsportförbundets högsta utmärkelse, konungens förtjänstmedalj i guld. 
Han tar emot medaljen på Strömsholm på lördag.

Hasse Forssman, före 
detta ridskolechef och 
ridlärare på Melleruds 
ridklubb, tilldelas Svens-
ka Ridsportförbundets 
högsta utmärkelse, kon-
ungens förtjänstmedalj i 
guld. Medaljen delas ut på 
Strömsholm den 13 maj, 
en hästverksamhet bland 
flera som Hasse haft stor 
betydelse för.

Förslaget att ge Hasse Forss-
man utmärkelsen kom från 
Västergötlands Ridsportför-
bund där han varit engagerad 
i många år, bland annat som 
ordförande. Att han nu visas 
den uppskattning han förtjä-
nar har glatt många, gratula-
tioner har strömmat in till en 
överraskad och glad medal-
jör. 

Engagerad hästvän
Forssmans meritlista är lång 
och vittnar om ett enormt 
engagemang. 

Det var han som på 
1970-talet tog initiativet till 
Ridborgarmärket som utar-
betades i samarbete med 
numera bortgångna ridsport-
profilen Ulla Ståhlberg och 
arrangören Ulf Rosengren, 
idag ordförande i Sweden 
International Horse Show.

Tillsammans med Jan Fri-
stedt, svensk ridsports mest 
välkända röst, startade han 
lag-SM i hoppning för både 
häst och ponny.

Hasse Forssman, som inn-
an hästarna tog över, arbeta-
de i reklambranschen, utar-
betade ett kursmaterial för 
marknadsföring och PR i 
föreningar och höll kurser 
för ridklubbar i hela Sverige.

Under 1980-talet, då den 
anrika ridskolan Ströms-
holm riskerade att avvecklas, 
tog Hasse initiativet till lob-
byorganisationen Ströms-
holms Vänner som lyckades 
få till en nysatsning på 
Strömsholm istället.

Han utbildade sig till do-
mare i både dressyr och 
hoppning och överdomare i 
båda grenarna, plus fälttäv-
lan, en syssla som krävde sin 
man under 25 års tid.

Flyttade till Dalsland
Det var också på åttiotalet 
Hasse Forssman flyttade till 
Dalsland. Flytten hit var ett 
resultat av att Hasses fru 
Britt-Maries föräldrar bosat-
te sig i Dals Rostock. De var 
goda vänner med Ellen Au-

rosell som drev Pensionat 
Granliden och fattade tycke 
för orten. Hasse och 
Britt-Marie följde efter, vil-
ket kom att berika Dalslands 
ridsportsliv i decennier. 

Hasse blev ridskolechef 
och ridlärare i Mellerud och 
i Bengtsfors i 20 år, drev 
sommarläger för både vux-
na, barn och funktionsned-
satta, bildade organisationen 
Dalsland Horse Team och 
arrangerade fälttävlan på 
Baldersnäs. Sex dalslands-
klubbar arrangerade bland 
annat tre SM, två Nordiska 
Mästerskap och en deltäv-
ling i World Cup. Ändrade 
ägarförhållanden på Bal-
dersnäs satte punkt för den 
verksamheten 2003.

2010 bildades på Hasses 
initiativ en ny organisation, 
Baldersnäs Horse Event, 
som arrangerade SM i fält-
tävlan med hela sverigeeliten 
på startlistan. En av världens 
mest eftertraktade banbyg-
gare Mike Etherring-
ton-Smith byggde banan 
tillsammans med Mats Björ-
netun.

– Tyvärr blev det bara en 
tävling, det finns inte möjlig-
het att arrangera den typen av 
tävlingar med så kort förbe-
redelsetid som är möjlig på 
Baldersnäs idag, säger Fors-
sman.

Vad hästarna och ridning-
en betytt för honom och för 
alla elever han haft genom 
åren skulle fylla en roman. 
Hasse Forssman har mycket 
att berätta, oförglömliga 
minnen av människor och 
hästar och banden mellan 
dem.

– Alla som har känt skill-
naden mellan att försöka 
hålla sig kvar på hästryggen 
och känslan av att hitta sättet 
att få hästen att göra det du 
vill, vet att den är magisk, 
säger Hasse Forssman.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se
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Ny förskolechef brinner för hållbar utveckling

Erica Strand, 33 år från Färgelanda, blir ny chef för Melleruds förskole-
enheter Markusgården, Ymer och Lundens förskola.

33-åriga Erica Strand från 
Färgelanda blir ny chef för 
Melleruds tre förskolor 
med totalt elva avdelning-
ar. Hon är NT-utvecklare 
och brinner för hållbar 
utveckling i förskolan.
Erica började arbeta som 
förskollärare i Uddevalla 
kommun 2010 och fick se-
dan möjligheten att gå Skol-
verkets utbildning på 2,5 år 
till NT-utvecklare. Hon är en 
av totalt 300 NT-utvecklare i 
hela landet.

– Det handlar om naturve-
tenskap och teknik och hur 
man använder det för att 
jobba med hållbar utveck-
ling i förskolan, berättar Er-
ica.

Satsningen på NT-utveck-
lare lades ner i kommunen, 
då det saknades pengar. Eri-
ca blev ”headhuntad” av 
Färgelanda kommun som 
erbjöd henne en tjänst som 

förskollärare med NT-ut-
veckling inbakat i tjänsten.

– Men jag var höggravid 
och hann inte börja innan jag 
blev föräldraledig. Det är 
otroligt spännande att få 
tjänsten här i Mellerud, en 
rolig utmaning. Jag kommer 
att vara en närvarande chef 
som tar stort ansvar, poäng-
terar Erica.

Hon har för övrigt tillde-
lats Ulla-Britta Bruuns sti-
pendium för arbetet med att 
driva utvecklingsprocessen 
inom naturvetenskap och 
teknik samt hållbar utveck-
ling i förskolan. Stipendiet 
ger henne också möjligheten 
att vara med och skriva en 
bok för blivande lärare och 
förskollärare i ämnet.

Washington
Hon har även föreläst på en 
världskongress i Washing-
ton.

– Vi pratade bland annat 

om hur man kan förklara 
energins uppkomst för små 
barn. Jag har aldrig varit så 
nervös inför en presentation, 
men vi fick fin respons, säger 
Erica.

Bygga bra relationer
Hon månar om att bygga en 
bra relation till sina medar-
betare och ser fram emot att 
träffa föräldrarna också.

– För tre-fyra år sedan la-
des teknikprogrammet ner 
här i Mellerud och året efter 
lades naturprogrammet ner 
eftersom intresset var för 
svagt. Yrkes- och lärlingsut-
bildningarna lockar ju 
många i Mellerud. Men sats-
ningen på Erica kanske kan 
öka intresset för natur och 
teknik på sikt, framhåller 
Anders Pettersson, kultur- 
och utbildningschef.

– Tiden i förskolan ska 
vara lustfylld och barnen 
brukar älska djur och natur. 

Mellerud: Markusgården, 
Ymer, Lundens förskola:
Erica Strand, tillträder 21 augusti
Åsebro förskola:  
Lena Andersson
Åsensbruk: Tallåsens förskola:
Lena Andrén Persson
Dals Rostock: Kroppefjälls 
förskola: Inger Strand

FÖRSKOLECHEFER

Bor: Villa i Färgelanda
Familj: Sambo och tre barn, 10 
månader, 5 år och 14 år
Intressen: Hälsosam livsstil, 
träning, läsa böcker

OM ERICA STRAND

Det är viktigt att använda 
riktiga begrepp från början 
och ge barnen förkunskaper 
som successivt införs i arbe-
tet, understryker Erica.
 Susanne Emanuelsson  

susanne@mellerudsnyheter.se

Klart med ny rektor till 
Vuxenutbildningen

Officiellt tillträder hon 
tjänsten som rektor på 
Vuxenutbildningen i 
Mellerud den 1 augusti. 
59-åriga Anita Andersson 
Hagsgård från Frändefors 
kommer närmast från en 
tjänst som rektor på Udde-
valla Vuxenutbildning.
Hon arbetar sedan 2016 som 
rektor vid Uddevalla Vuxen-
utbildning, som är en stor 
organisation där Anita varit 
ansvarig för delar av verk-
samheten inom SFI tillsam-
mans med två olika yrkesut-

bildningar inom svets och 
CNC. Hon uppger i sin ansö-
kan att hon känner en längtan 
tillbaka till en mindre orga-
nisation.

Innan uppdraget i Udde-
valla var Anita verksam un-
der flera år i Falköpings 
kommun som rektor och ar-
betsmarknadschef. Hon 
medverkade då till att öka 
samverkan inom vuxenut-
bildningen och arbetsmark-
nadsområdet i Skaraborg.

Uppstart och genomföran-
de av språkförstärkta yrkes-

utbildningar samt arbetet 
med och utvecklingen av 
Vård- och omsorgscollege 
ligger Anita varmt om hjär-
tat.

Hon arbetade som lärare 
inom vård och omsorg i Lid-
köpings kommun åren 1987 
till 2004 och har dessutom 
arbetat som undersköterska, 
hemtjänstassistent och ålder-
domshemsföreståndare åren 
1980-1987.
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se

Publikrekord vid Valborgsfirandet i Furusand

Våren sjöngs in av kören, ledd av Camilla Berglöv Hermansson t.v. Tuula Nordgren höll vårtalet i Furusand.

Det blev publikrekord vid 
Valborgsfirandet på Furu-
sand.

Vid Equmenias sommarhem 
Furusand välkomnades vå-
ren med traditionsenligt fi-

rande på Valborgsmässoaf-
ton. Många sökte sig till 
Furusand så man fick skjuta 

Kvällen avslutades med en brasa på stranden, fyrverkerier och ett vackert vattenfall.

på starttiden så att alla hann 
komma fram.

I det fina vårvädret höll 
Tuula Nordgren ett inspire-
rande vårtal där hon bland 
annat pratade om att naturen 
ger mycket tillbaka och att ta 
vara på de vardagsnära hän-
delserna. Vårtalet avslutades 

med att alla hurrade för vå-
ren.

Camilla Berglöv Her-
mansson ledde kör och pu-
blik i de traditionella 
vårsångerna, till exempel 
Sköna Maj och Dalslands-
sången. Efter kaffe och liv-
ligt samtal inomhus höll 

pastor Thomas Segergren en 
andakt.

Kvällen avslutades på 
stranden med vårbrasa och 
ett sprakande fyrverkeri. De 
tända marschallerna lyste 
även i år upp runt stugan och 
vägen hemåt.

Foto: Sören Johansson
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även transport- och husbilar

AC Reparationer · Hjulinställningar
Vi byter glasrutor för alla försäkringsbolag

Bjöd på pianoafton

Under söndagseftermid-
dagen gästades Kultur-
bruket på Dal av Nils Lund-
ström som framförde en 
uppskattad konsert.
Katarina Kjörling hälsade 
Nils Lundström välkommen 
till Kulturbruket på Dal. Nils 
har tidigare bott i Mellerud 
men är numera bosatt och 
arbetande i Säffle, där han är 
kyrkomusiker.

Klassisk musik
Konserten började med Bach 
och fortsatte med Mozarts 

Pianosonat i D-dur. Denna 
skrev han 21 år gammal i 
Mannheim under en resa 
tillsammans med modern.

I pausen som därefter följ-
de serverades frukt och cider 
samtidigt som besökarna ut-
tryckte sin beundran över 
vad de hört. Vackert, njutbart, 
meditativt underbar musik 
var några av alla positiva ord 
som hördes. 

Nyinflyttad
– Detta var en positiv upple-
velse under min första vecka 
som boende i Mellerud. 

Vacker musik, så fint fram-
förd, sade Kerstin Sandell, 
Hon flyttade förra veckan 
från Stockholm ner till sin 
syster i Mellerud.

Även musiken efter pau-
sen som innehöll Gershwin 
och Chopin blev lika väl 
mottagen som musiken före. 
Det var en uppskattad piano-
afton i Mellerud som publi-
ken hoppades inte skulle bli 
den sista.
 AnnChristine Ivarsson

annchristine@mellerudsnyheter.se

 

Nils Lundström framför Bach, Mozart, Gershwin och Chopin på Kulturbrukets flygel.

Lördagskvällen bjöd på världspremiär

I lördags serverades mat 
och musik av lite ovanli-
gare slag på Upperud 9:9 
samtidigt som vädret vi-
sade sig från sin bästa sida 
med solsken och ljumma 
vindar.
Kerstin Söderlund hälsade 
de förväntansfulla gästerna 
välkomna och presenterade 
dagens mat, rostad aubergin 
och tomatlåda med hyvlad 
sparrissallad, till detta focca-
cia och ramslökspesto.

Maten blev som vanligt 
uppskattad, kvällens välla-
gade meny var som synes 
vegetarisk.

– Jag är stolt att denna 

formidabelt vackra majkväll 
också kunna presentera nya 
musiker, sade Kerstin.

Nyinflyttade Renske Spek 
och långväga Thorwald Jør-
gensen, båda slagverkare 
från Nederländerna, samt 
Peter Söderlund på klaviatur 
medverkade i kvällens kon-
sert.

Renske spelade marimba, 
ett stort instrument där man 
använder upp till sex klubbor 
samtidigt. Hon hade också 
med sig en djembe, en västa-
frikansk trumma som hon 
spelade på med bara händer-
na.

Theremin är ett instrument 

som uppfanns av en ryss år 
1919. Thorwald rörde aldrig 
instrumentet utan förklarade 
att det var radiovågor som 
förändrades när han flyttade 
sina händer. En hand styrde 
tonhöjden och den andra 
styrde volymen.

– Det var väldigt intressant 
att lyssna och se när detta 
instrument spelas.  Vi har 
googlat men det blir annor-
lunda i verkligheten, tyckte 
gästerna Inger och Torbjörn 
Jakobsson.

Kvällen började med mu-
sik och i pausen när maten 
serverats hördes beundrande 
ord om mat, musik och in-

Thorwald Jørgensen spelar på theremin och Peter Söderlund klaviatur.

Några av Upperud 9:9:s glada gäster.

Här har Renske plockat fram sitt andra instrument, den afrikanska djembetrumman och spelar tillsammans med Thorwald.

Kerstin Söderlund serverar Magnus Hvit lite mer flytande föda.

strument. Kanske mest be-
undran väckte thereminen, 
det var nog ingen som sett 
något liknande i verklighe-
ten. 
 AnnChristine Ivarsson

annchristine@mellerudsnyheter.se
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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

Åsa gillar att fota barn och familjer

Åsa tycker mycket om att fotografera utomhus, där kan bilderna bli mer 
avslappnade i lekens virvlar. Foto: Åsa Andersson.

Åsa Andersson från 
Ånimskog har startat fö-
retaget Åsas foto. Studio 
håller hon på att bygga 
upp hemma på gården 
Östra Korsbyn.
Åsa och maken Magnus har 
två barn och det var med 
barnen som fotointresset 
startade på allvar för henne.

– Det var kul att fota bar-
nen och för något år sedan 
testade jag att fotografera 
andras barn också. Folk gil-

lade det jag gjorde så jag blev 
triggad, berättar Åsa, som till 
vardags är biolog på Skogs-
styrelsen i Bäckefors.

Hon är självlärd som foto-
graf och tycker allra mest om 
att fota barn, gravidmagar  
och familjer. Gärna utomhus 
om det fungerar med vädret.

– Där finns det så många 
variationer att jobba med. 
Jag tycker att barnen ska få 
leka på bilderna och det går 
lättare när man är ute. Men 
riktigt små barn fotograferar 

jag i studion, berättar Åsa.
När barnen blir äldre är det 

roligt att ha bra bilder på dem 
när de var små.

– Det är värt att gå till en 
fotograf och ta fina bilder. 
Jag tar gärna bilder på hela 
familjen också, det vill 
många gärna ha som minne, 
konstaterar Åsa.

Smash the cake
En kul variant hon erbjuder 
är så kallad ”Smash the 
cake”. Räkna med en härlig 

stund med grädde, ballonger 
och många skratt.

– Här firar vi barnets första 
födelsedag i studion och bör-
jar med vanlig fotografering. 
Sedan dukar vi fram till kalas 
med tårta och ballonger och 
barnet får äta tårta med hela 
kroppen, förklarar Åsa.

Utrustningen består av en 
Canon EOS 5D Mark III med 
ett fast 50-millimeters objek-
tiv. Fler objektiv ska det bli 
med tiden.

Fotograferingar utförs 

Beställ en ”Smash the cake”-fotografering så får barnet äta tårta med 
hela kroppen under den festliga fotostunden. Foto: Åsa Andersson.

Åsa Andersson, fotograf från 
Ånimskog. Åsas foto.

En sju dagar gammal liten kille. Det blir allt mer populärt med nyfödd-
fotograferingar. Foto: Åsa Andersson.

Vårbudget med fler poliser och fler enkla jobb

Eva Pärsson (M), v. ordförande i kommunstyrelsen och Camilla Walters-
son Grönwall (M), riksdagsledamot och ledamot i utbildningsutskottet.

Riksdagsledamoten Ca-
milla Waltersson Grönwall 
(M) besökte Mellerud i 
fredags för att presentera 
Moderaternas ekonomis-
ka vårmotion 2017. Temat 
är ”Hela Sverige ska job-
ba”.
Jobbklyftan mellan inrikes 
och utrikes födda ska halve-
ras till 2025. 500 000 nya 
jobb ska kunna skapas till 
2025. Det är två viktiga 
punkter som Moderaterna 
vill genomföra, bland annat 
genom en ny anställnings-
form (förstajobbet-anställ-

ning) där fler ska lära sig 
jobbet på jobbet, lägre an-
ställningskostnader (för-
stärkta nystartsjobb) samt 
tredubblat RUT-avdrag för 
fler enkla jobb.

– Vi behöver få fler utrikes-
födda i jobb, det kan ske med 
fler enkla jobb som inte krä-
ver hög utbildning, säger 
Waltersson Grönwall.

Hon nämner också utbild-
ningsplikt för nyanlända. Det 
ska vara lönsamt att arbeta. 
Moderaterna föreslår även 
jobbskatteavdrag med sär-
skild förstärkning för låga 
inkomster, exempelvis 500 

mestadels på kvällar och 
helger, men kan ske dagtid på 
vardagar med en viss fram-
förhållning.

– Vill man fotografera på 
en särskild plats så är det inga 
problem. Bilden ska kännas 
som kundens egen och tryg-
ga barn ger alltid bättre bil-
der, sammanfattar Åsa.
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se

kronor mer i månaden för 
lärare, elektriker, bussförare 
med mera. Detta förväntas 
bidra till 14 000 fler jobb på 
lång sikt.

– Det ska vara störst skat-
telättnad för de med lägst 
inkomst, poängterar Wal-
tersson Grönwall.

Moderaterna föreslår sänkt 
skatt för 1,4 miljoner pensi-
onärer och ingen skillnad i 
skatt mellan pensionärer och 
löntagare upp till 14 000 
kronor per månad, därefter 
sker en avtrappning. Sänkt 
skatt och sänkta anställ-
ningskostnader för erfarna 
medarbetare  öppnar upp 
möjligheten att jobba längre 
än till 65 för den som vill.

Fler poliser 
Fler poliser och stärkt försvar 
är viktiga delar i vårmotio-
nen. Minst 5 000 fler poliser 
till år 2025 (varav cirka 800 
i Västra Götalands län) plus 
1 300 civilanställda. Minst  
2 000 kronor mer i månaden 
i löneökning för poliser och 
ökade resurser för insatser 
mot terrorism, minst 8,5 mil-
jarder kronor till försvaret 
och ansökan om medlems-
skap i Nato står också på 
agendan.

– Det är den vägen vi mås-
te vandra, alliansen står enad 
runt detta, säger Waltersson 
Grönwall om Nato-frågan.

Hon understryker vikten 
av att alla ska känna sig tryg-
ga. Höjda polislöner och att 
ge polisen möjlighet att kän-
na att deras arbete faktiskt 
gör skillnad är viktigt.

Döma våldsbrott hårdare
– Våldsbrott borde bedömas 

tuffare. Vi har tagit ett ut-
skottsinitiativ att förändra 
skollagen så att brottsoffer 
har rätten på sin sida, medan 
den misstänkta förövaren 
flyttas till annan plats. Ur-
sprunget handlar om den 
14-årig flicka som våldtogs 
på en skola i Lund för cirka 
ett år sedan. De två förövarna 
fick gå kvar på skolan, med-
an flickan tvingades sluta för 

att slippa möta sina plågoan-
dar, berättar Waltersson 
Grönwall.

Hon påtalar också att man 
vill ta bort strafflindringen 
för brottslingar under 21 år.

– Det är viktigt för polisen 
att veta att de har verktyg att 
jobba med. En tredjedel av 
kvinnorna i Sverige vågar 
inte gå ut i sitt kvarter, så ska 
det absolut inte vara. Alla har 

rätt till en trygghet värt nam-
net.

Sammanfattningsvis inne-
bär detta 37 miljarder kronor 
för satsningar på jobb och 
trygghet. Finansieringen 
sker genom att fler kommer 
ut i arbete.
 Susanne Emanuelsson 

susanne@mellerudsnyheter.se
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Framtidskommunen Mellerud
Slutar efter 14 år

Dalsland Center, Håverud 

Ett populärt besöksmål Fakta
Nu är det sista gången jag skriver några rader som kommunchef i Melleruds kommun.

Tiden går fort när man har trevligt. Det är över 14 år sedan jag checkade in på kommun-
kontoret och min sista arbetsdag är den 12 maj. 

Jag bestämde mig för att återvända till den kommun som präglat min uppväxt och som 
jag lämnade som 20-åring. Mellerud hade varit min hemort som jag besökte varje sommar 
under nästan 30 år för att hälsa på familj och vänner. Det Mellerud som jag kom tillbaka 
till var en kommun som hade en av Sveriges sämsta ekonomier. Nybyggnationen var obe-
� ntlig och förtroendet för kommunen var svagt från invånare och företagen. Vi blev allt 
färre mellerudsbor och befolkningen minskade med cirka 100 personer per år.

Jag är oerhört tacksam för att jag har fått vara en liten del av den resa som Melleruds 
kommun har gjort under de 14 år som jag har varit kommunchef. Det har varit möjligt på 
grund av ett bra samarbete mellan tjänstemän och politiker som har gett ett gott resultat 
för kommuninvånarna.

Självklart har det varit väldigt tu� t många gånger,
men tillsammans har vi löst allt för kommunens 
bästa. Det som har varit så spännande med att vara 
kommunchef i Mellerud är att ha kunnat vara med 
i ett sammanhang och fått möjligheten att vara med 
och påverka ett samhälles utveckling.

Melleruds framtid är mycket positiv:
• Ekonomi i balans – positiva resultat sedan 

2004
• Invånarantalet ökar
• Det byggs och kommer att byggas nya lägen-

heter, hus, bollhall och ett särskilt boende.
• Hög kvalitet i vår verksamheter
Utmaningen är att alla nysvenskar ska komma in i vårt samhälle och leva ett gott liv här, 

vilket innebär att alla ska ha en möjlighet till egenförsörjning.
Efter drygt 14 år som kommunchef lämnar jag mitt uppdrag och lämnar över ansvaret 

till alla duktiga tjänstemän och politiker som � nns i Mellerud. Tack för 14 fantastiska år!
Ingmar Johansson

Kommunchef

Det Skol- och Kulturrally som 
arrangeras vartannat år har blivit 
en kär vårtradition i Mellerud. I 
år är det dags igen.
Ursprungligen var evenemanget enbart 
ett kulturrally. Under en dag visade kul-
turen, med fokus på kulturskolan, upp 
sig på olika ställen i centrala Mellerud. 
Senare föddes idén att även skolorna 
skulle visa upp sig. Det första rallyt med 
både och hölls 2013, så i år är det tredje 
gången.

Två dagar
Årets Skol- och kulturrally är utökat till 
två dagar, 18-19 maj, för att ge utrymme
för så många som möjligt, både att visa 
upp sig och att se det som visas upp.
Utställningarna sprids ut på � era ställen, 
Dahlstiernska/Kulturbruket/Rådaskolan,
Centrumsalongen, Biblioteket och Med-
borgarkontoret.

Under torsdagen kommer skolorna i 
centrala Mellerud att gå från undervis-
ningen för att se allt. På fredagen är det 
ytterskolornas tur, det vill säga, Åsebro, 
Åsen och Karoliner. Föräldrar och andra 
är välkomna att ta del av utställningarna 
torsdag kl 9-13 och fredag kl 9-12.

Stor � nal
På fredagen, efter lunch, är det dags för 
den stora � nalen, som blir något alldeles 
extra enligt ledningsgruppen för rallyt. 

Kl 12.30 avgår ett stort sambatåg från 
Förskolan Lunden med destination 
Torget. I tåget går samtliga elever i våra 
skolor, alla med en egentillverkad � agga 
i handen. Totalt handlar det om cirka 
1 000 deltagare.

Väl på Torget blir det program på 
scenvagnen. Inledningsvis kommer alla 
att sjunga tillsammans. Det är en låt som 
specialkomponerats för rallyt och som 
alla elever har fått lära sig under våren.

Därefter kör eleverna på Dahlstiernska 
gymnasiets estetprogram en kort show. 
Det blir korta tal av bland annat kultur- 
och utbildningschef Anders Pettersson
och kommunstyrelsens ordförande 
Tommy W Johansson. Som avslutning 
blir det glass till alla medverkande.

Hela � nalen kommer att � lmas av 
Dahlstiernska mediaprogram.

Kvällskonsert i Kulturbruket
Fristående från själva Skol- och kultur-
rallyt, men även det på fredagen, blir det 
på kvällen konsert i Kulturbruket på Dal. 
Då redovisar Liisa Paiste, avgångselev på 

Skol- och kulturrally 18-19 maj

Akvedukten i Håverud är ett av Väst-
sveriges populäraste besöksmål. 
Det � nns inga säkra si� ror, men man 
uppskattar att drygt en kvarts mil-
jon besökare kommer till Håverud
varje år. 
Det gör de för att betrakta det som är unikt 
för Sverige, att båt-, tåg- och vägtra� k möts 
i tre plan. 

Ungefär hälften av besökarna tar sig ner i 
dalgången och in på Dalsland Center. Under 

2016 passerade 136  000 personer dörrarna 
in i den före detta pappersfabriken. 119 000 
av dem gjorde det under ”turistsäsongen” 
maj-augusti.

Många funktioner
Dalsland Center drivs av kommunen och 
rymmer inom byggnaden många olika verk-
samheter.

I privat regi drivs här en restaurang, ett 
kafé, en glashytta och en butik. Här � nns en 
turistbyrå där man kan få information om 

besöksmål i Dalsland, Värmland och övriga 
Västsverige. I Kalandersalen, uppkallad efter 
en stor pappersmaskin, och Hallingsalen an-
ordnas konserter och konferenser, och i de 
allmänna ytorna utställningar.

I Dalsland Center ordnas också barn-
aktiviteter och härifrån utgår guidade turer i 
slussområdet samt tipspromenader.

Årets utställning
I år är det fotoutställning i Dalsland Cen-
ter. 49 fotografer från landskapet � nns

representerade i ”Dalsländska ögonblick”. 
Totalt skickades det in mer än 400 bilder. Ett 
hundratal har valts ut, förstorats upp, tryckts 
och ramats in, för att visa upp vårt landskap. 
Här � nns naturbilder, bilder från tätorter 
och ögonblicksbilder från fotbollsmatcher 
med mera.

Konserter
För åttonde året i rad anordnas det efter-
middagskonserter i Kalandersalen. Goda 
amatörmusiker samsas med fullblodspro� s, 

och tillsammans står de i sommar för hela 
31 konserter. Det bjuds på jazz, visor, folk-
musik med mera, i stort sett allt utom
tu� are rock. Bland de som framträder åter-
� nns Emil & Zandra Ernebro, Groupa,
Alban Faust och Quintet of the Year.

Hemsida
Dalsland Center har en egen hemsida,
www.dalslandcenter.se. Där kan du läsa mer 
om byggnaden och aktiviteterna där.

Årets program i Dalsland Center:

28 maj Konsert med Sjömila och
 Skålleruds församlings körer

6 juni Nationaldags� rande

17 juni  Dalslandslitteraturens dag

18 juni - Eftermiddagskonserter
13 augusti i Kalandersalen

2 juli  Kanalyran i Håverud

19 augusti Dalslands Spelmansstämma

11 november Modelljärnvägsmässa

2-3 december Julmarknad

Många av oss tror vi vet 
vilken verksamhet som � nns 
på Bergs, men gör vi verkli-
gen det? Följ med på ett kort 
besök.
Bergs består av två verksamheter. 
På den övre våningen bedrivs så 
kallat särskilt boende, på den undre
korttidsboende. Det � nns vissa 
beröringspunkter, men också stora 
skillnader mellan avdelningarna.

Särskilt boende
De som bor på övervåningen på 
Bergs bor där permanent. De har 
fått sin plats genom att ansöka om 
den via en biståndshandläggare.

Varje boende disponerar ett rum 
med toalett. Rummet möblerar 
man efter eget gott� nnande, med 
egna möbler och prydnadssaker. 
Dessutom � nns gemensamhetsytor 
som allrum och kök. Maten äter 
man gemensamt. Den levereras 
från Rådaköket.

I det särskilda boendet � nns 
13 platser. För de boende ordnas 
många aktiviteter som promenader,
bakning, plantering och pyssel. 

Bergs – två verksamheter i en

Elever i klass 4-6 på Åsens skola förbereder sin utställning på Skol- och kulturrallyt. 
Skolan har arbetat med Elsa Beskow som tema.

Undersköterskorna Ingegerd, Christina och Anette i korttidsboendets 
allrum.

Dahlstiernskas estetprogram, sitt gym-
nasiearbete.

Hon har utgått från musik i det popu-
lära dataspelet Undertale och arrangerat 
den för stråkorkester. Hennes arrange-
mang kommer att framföras av Dals-

landsorkestern under ledning av Peter 
Söderlund.

Det är fri entré till alla aktiviteter 
under Skol- och Kulturrallyt, inklusive 
Dalslandsorkesterns konsert.

Ibland ställer man dessutom till 
med ka� erep.

Korttidsboende
Korttidsboendet är vad namnet
säger. Det är till för dem som under 
en kortare tid har behov av boende
utanför hemmet. Orsakerna kan 
vara många, till exempel att man 
behöver rehabilitering efter en ope-
ration eller sjukdom, eller att man 
väntar på plats i ett särskilt boende. 

På korttidsboendet bedrivs också 
palliativ vård, det vill säga vård i
livets slutskede. 

Även på nedervåningen � nns
gemensamma ytor och det bedrivs 
gemensamma aktiviteter. Här är 
man dock mer inriktad på att för-
bereda de boende för att komma 
hem.

Personal
För att få tillsvidareanställning ska 

man ha minst undersköterske-
utbildning. Bergs har också till-
gång till sjuksköterskor anställda 
av hemsjukvården, och två gånger 
i veckan har man besök av läkare.

Och personalen trivs. Jag trä� ar 
bland annat Ingegerd som säger att 
hon fortfarande tycker att det är
roligt att gå till arbetet, efter mer än 
30 år på Bergs.

Värdegrundsarbete
Just nu pågår ett värdegrundsarbete 
på Bergs. Personalen arbetar med 
att ta fram en gemensam grund för 
arbetet utifrån fyra ledord. Värde-
grunden ska spegla verksamheten 
ur både de boendes och personalens 
synvinkel. De är:

• Meningsfullhet
• Gott bemötande
• Trygghet
• Insatser av god kvalitet

Framtiden
Även om lokalerna är nyrenoverade
kommer de så småningom att
tömmas. Verksamheten kommer 
att � ytta. Det är dock i skrivande 
stund inte klart vart.

Tommy W Johansson inviger utställningen ”Dalsländska ögonblick”.Skålleruds församlingskör och Rostocks Manskör sjunger in våren i Hallingsalen.

Grävningar för � ärrvärme
Under maj kommer utbyggnaden av  ̄ärrvärmen på östra 
sidan järnvägen i centrala Mellerud att starta. Det kom-
mer att beröra följande gator:
• Storgatan från gångtunneln till Fagerlidskolan,
• Magasinsgatan fram till gruppboendet
• Långgatan upp till nybygget vid Järven
• Aspgatan utanför Fagerlidshemmet
Kommunen kommer också att gräva över Ugglan-områ-
det för att nå fram till Ymers förskola. Då berörs Brage-
gatan och Torsgatan.
Grävningen startar vid Klacken så den når nog inte Stor-
gatan förrän i slutet av maj eller i början av juni. Projektet 
beräknas pågå fram till mitten av september.

Viktigt Meddelande till
Allmänheten, VMA
VMA är en varningssignal för allmänheten. Varnings-
signalen hörs i sju sekunder. Sedan följer 14 sekunders 
tystnad. Därefter låter den igen. När faran är över hörs en 
längre signal på 30 sekunder.
Signalen testas den första helgfria måndagen i mars, juni, 
september och december, klockan 15.00. Nästa test sker 
måndag 5 juni.
När du hör signalen bör du:
1. Gå inomhus!
2. Stäng dörrar, fönster, ventiler och � äktar.
3. Lyssna på Sveriges radio eller se på SVT 
4. Kolla på www.krisinformation.se.
5 juni testar vi också för första gången den nya sirén som 
ska varna i Åsensbruk med omnejd.

Nytt från renhållningen
Renhållningen påminner om att 2017 kommer soporna 
att hämtas måndag till fredag oavsett om det är helgdag 
eller inte.
Återvinningscentralen Hunnebyn håller öppet
Måndag-fredag: kl. 7.15-15.30. 
Onsdag jämn vecka, ej dag före röd dag: kl. 7.15-18.45
Lördagsöppet 09.00–13.00: 13 maj och 16 september
Sandupptagningen ligger efter cirka en vecka på grund 
av trasiga maskiner.

Instrumentprovning
Den som funderar på att börja spela i Kulturskolan är väl-
kommen till instrumentprovning i Kulturbruket på Dal 
tisdag 23 maj kl 17.00-19.00.

”Jag är oerhört 
tacksam för att jag har 

fått vara en liten del 
av den resa som

Melleruds kommun 
har gjort”
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Gestad
Missionshus

Lördag 13 maj kl. 18

Vårhögtid 
”Sång i vårens tid” 
Birgitta Fält-Solberg, Fryke-
rud, Margareta Jonsson, Kil
Andakt Sigward Karlsson 

Servering
Välkomna!

Nu har vi utökat vår säljkår, 
välkomna att höra av Er till oss
BRÅLANDA
Tommy Håkansson 
Tel: 0521-57 73 81  Mobil: 070-589 24 55
Peter Karlsson       
Tel: 0521-57 73 82  Mobil: 070-510 24 55

Se vårt program och mer info på 
www.kvanum-sodhaak.se

Söndagscafé
Gestad Bygdegård

Söndag 14 maj kl. 16
Pärzons Pärlor underhåller

Alla välkomna!
Kamratringen 2716 av IOGT-NTO

Brålanda • Frändefors

Musikcafé
Det anordnas musikcafé på 
torsdag den 18 maj i Solro-
sens matsal i Brålanda. 
Young Yangsters kommer att 

spela 50-60-tals musik. Det 
utlovas en härlig kväll med 
go musik,  goda smörgåsar, 
kakor och dryck.

Bygdegårdslunch

Fullmäktige på Dalboskolan

Kommunfullmäktigeledamöter i Dalboskolans aula.

Nästa lunch i Gestad bygde-
gård är 8 september.  På 
grund av tryckfelsnisse står 
det i tidningen Land att det är 
nu i maj. Efter sommaruppe-

hållet maj till augusti erbjud-
er Gestad LRF med flera åter 
bygdegårdslunch andra fre-
dagen under september till 
april.

Då sessionssalen och an-
dra lokaler i Vänersborgs 
kommunhus är mögelska-
dade och skall renoveras 
hölls kommunfullmäkti-
gemötet för april i aulan på 
Dalboskolan i Frändefors.
Det blev ett lugnt möte, utan 
voteringar, med avhandlan-
de av ansvarsfrihet för nämn-
der, styrelse och enskilda 
förtroendevalda 2016. An-
svarsfrihet gavs även för 
2016 års förvaltning av 
NÄRF, Norra Älvsborgs 
Räddningstjänstförbund 
samt för Kunskapsförbundet 
Väst. 

Redovisning av nämnder-
nas verksamhetsberättelser. 
Redovisning av inkomna 
motioner och medborgarför-
slag, avgjorda och icke av-
gjorda noterades. 

Svar på ett par motioner, en 
ny motion om utegym i cen-
tralorten inkom och några val 
gjordes.

Samhällsbyggnadsnämn-
den fick sin äskade 50 miljo-
ner kronor för åtgärder i 
kommunhuset, exklusive 
sessionssalen. 

Socialnämndens boende-
plan 2017-2019 med utsikt 
mot 2024 antogs och utifrån 
hur behoven utvecklas kan 
servicehus vid Ringhem på 

längre sikt övergå i AB Vä-
nersborgsbostäders regi.

Skattekronor
Man fastställde bokslut och 
årsredovisning 2016. Här 
kan noteras att av 100 kronor 
i Vänersborgs kommun går 
33 kronor till omsorg om 
funktionshindrade, 27 till 
utbildning, elva till förskole-
verksamhet och skolbarns-
omsorg, sju till infrastruktur, 
skydd med mera, sju till 

särskilt riktade insatser, sex 
till individ och familjeom-
sorg, fyra till kultur och fri-
tid, tre till affärsverksamhet 
och två till politisk verksam-
het.  Av pengarna kommer 
58 kronor från skatteintäkter, 
skatteutjämning 20, statsbi-
drag elva, avgifter och ersätt-
ningar sju och övrigt fyra 
kronor.

På fem år har invånarna 
ökat med 1 987 personer och 
är nu 38 955 personer. An-

ställda har från 2015 ökat 
med 311 och är nu 3 479. 
Under året har kommunen 
investerat 175 miljoner kro-
nor. Resultatet blev 59 miljo-
ner kronor.

Kommunalråden Bo 
Carlsson (C)  och Gunnar 
Lidell (M) uttalade ett stort 
tack till kommunens perso-
nal för nedlagt arbete det 
gångna året.
 Marianne Karlsson

marianne@mellerudsnyheter.se

Lions Club, Brålanda må-
nadsmöte i april öppnades 
med att hälsa den nya med-
lemmen Ingemar Karlsson 
välkommen. Därefter rap-
porterades att Lions samlat 
in mer än USD en miljard 
kronor för välgörande ända-
mål sedan 1968. Alla bidrag 
för att motverka trakom och 
diabetes i Asien och för att 
lindra svältkatastrofen i östra 
Afrika och till att hjälpa 
jord-bävningsdrabbade i 
Colombia välkomnas. 

Distriktsmötet 29 april i 

Nossebro diskuterades. Där-
till rapporterades det kring 
Brålanda företagarförenings 
satsning på sommarjobb för 
elever som går ur årskurs nio. 
Det informerades även om 
att program och artister för 
allsången i Centrumparken 
med start 2 augusti är fast-
ställt, likaså att nationaldags-
firandet 6 juni tagit form.

Mötet beslutade också att 
undersöka möjligheten att 
ansöka om bidrag från Le-
ader.

FÖRENINGSREFERAT

SPF Seniorerna Södra Dal 
har hållit sitt möte för april 
månad på Restaurang Solro-
sen, Brålanda. Ordförande 
Uno Löfgren hälsade väl-
kommen. Därefter underhöll 
ukulelegruppen med sin 
ledare Gun-Britt Åkesson 
med ett flertal sånger till 
ukulelemusik. De inledde 
med Nu grönskar det, Ge mig 

blommor medan jag lever 
och några Sven Ingvars-lå-
tar. De avslutade sin del av 
programmet med Brålanda-
visan.

Efter kaffeserveringen 
blev det föredrag av Eva 
Antonsson, Hedekas om 
vakthållningen dag och natt 
vid Kynnefjäll under nästan 
20 års tid. Hon har ingått i 
aktionsgruppen Rädda 
Kynnefjäll och berättade om 
arbetet att hindra förvaring 
av kärnbränsleavfall och 
olika episoder under de 
många åren. Man hade sam-
arbete med andra orter i 
landet. Från Dorotea kom 
hjälp av ett äldre par i flera 
år, det kom även hjälp från 
andra platser.

Vaktstugan finns kvar och 
håller öppet sommartid. Se-
nare kom beslutet att förva-
ringen av detta avfall blev 
förlagt i Forsmark vid Öst-
hammar. Föredraget var in-
tressant. Efter dragning av 
lotterierna avslutades mötet 
med nationalsången.

Doris Severinson

Södra Dals SPF Seniorerna 
har haft möte för mars månad 
i Sundals Ryr, med stort del-
tagarantal. Ordförande Uno 
Löfgren hälsade välkom-
men. Dagens underhållare 
var gruppen Lätt och Lagom 
med pålägg. Gruppen består 
av Ingemar Johansson, Bertil 
Fransson och denna dagen 
även av Gunnar Johansson 
med sång.

Det blev ”Ja, det är våren” 
och ytterligare två låtar. Där-
efter kom ett inslag av 

Karl-Anders Magnberg som 
berättade om Lionsklubbens 
historik och verksamhet.

Lions Club är en interna-
tionell sammanslutning som 
bildades i USA 1917. Genom 
aktiva insatser stödjer de och 
ger ekonomisk hjälp vid ka-
tastroferoch andra behov vid 
nödsituationer inom landet 
och internationellt.

Lions är politiskt och reli-
giöst obundet. Medlemmar 
finns i cirka 180 länder och 
det finns många Lionsklub-

bar i världen. 1948 bildades 
första klubben i Sverige. 
Brålanda Lions Club är bland 
de 15 största i Sverige.

Efter kaffeserveringen 
lämnade Tage Severinson 
rapport från senaste 
KPR-mötet (Kommunens 
pensionärsråd). Bland annat 
angående de fyra serviceläg-
enheterna på Prästkragen 
som övertagits av AB Vä-
nersborgsbostäder.

Underhållningen fortsatte 
därefter med bland annat 

”Mosippan”, ”Häljebylåten” 
och ”Flottarkärlek”. Gunnar 
Johansson sjöng även egna 
låten ”Lilian”. Man avsluta-
de med ”Man ska leva för 
varandra” som allsång. Sång 
och musik varvades med 
glada historier av gruppen, 
en mycket uppskattad under-
hållning.

Efter lotteridragningen 
avslutade ordförande mötet 
och alla sjöng nationalsång-
en gemensamt.

Doris Severinson

FÖRENINGSREFERAT

Delar av Nya Gestadamatörerna Allan Sahlbom, Tore Berg, Ingegerd 
Ahl, Helene Jansson, Ulla Lindberg, Nanna och Alma Håkansson, Leif 
och Marita Johansson och Åke Fridell. Barbro Magnusson syns inte på 
bilden men spelade till sången.

ÅRSSTÄMMA
Västra bygdegårdsdistrik-
tet har haft stämma i Gestad 
Bygdegård. Som underhåll-
ning spelade Nya Gestada-
matörerna delar ur sin före-
ställning ”I sommardansens 
skugga” och berättade om 
Gestads stora författare P-O 

Ekström. Utmärkelsen av 
Bygdegårdarnas Riksför-
bunds silvernål utdelades 
som en hedersbetygelse till 
personer som genom sitt ar-
bete i organisationen gagnat 
förbundet och dess syften.  
Sju silvernålar delades ut och 

från vårt område var det 
Kerstin och Hans Johansson, 
Siviken, Frändefors, som 
uppmärksammades. Ett 
grupparbete kring framtiden 
för bygdegårdarna genom-
fördes och skall användas i 
verksamheten. Vi Ungas re-
presentanter, distriktsordfö-
rande Klara van Blaricum 
och föreningsutvecklare 
Malin Danielsson, berättade 
om framgången med bildan-
det av nya föreningar. Anders 
Håkansson, Gestad, var mö-
tesordförande. 

Efter lunchpausen var det 
underhållning. Hela ensem-
blen av Nya Gestadamatö-
rerna kunde inte närvara och 
inte heller regissören Gunilla 
Rubbestad. Stämman fick se 
några viktiga och avgörande 
delar ur föreställningen. Via 
filmklipp visades viktiga 
delar där Per-Olof Ekström 

gestaltad av Tobias Johans-
son medverkade. Åke Fri-
dell, Ingegerd Ahl och Ulla 
Lindberg berättade händel-
seförloppet mellan teaterav-
snitten och filmklippen. Av 
ensemblen hade Gunilla 
Rubbestad, Åke Fridell, Al-
lan Sahlbom och Tore Berg 
träffat P-O. Allan och Tore 
berättade några minnen. Tore 
fick även berätta några histo-
rier som avslutning, en roll 
han älskar. 

– Tack för en fantastisk dag 
här i Gestad, god gemenskap, 
god mat och trevlig under-
hållning, sa ordförande Ber-
til Berntsson, och fick med-
håll av 75-talet ombud med 
varm applåd.
 Marianne Karlsson

marianne@mellerudsnyheter.se
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STYRKA FÖR ALLA BEHOV!

 
TRIMMER 129C
KRAFTFULL OCH ANVÄNDARVÄNLIG

1.990:-
ORD. PRIS 2.190:- INKL. MOMS

KAMPANJ-
PRIS!

KAMPANJ-
PRIS!

KAMPANJ-
PRIS!

 
MOTORSÅG 135
LÄTT OCH EFFEKTIV FÖR VILLAÄGAREN

1.990:-
ORD. PRIS 2.800:- INKL. MOMS

 
RIDER 214TC
KRAFTFULL RIDER FÖR 
VILLA- OCH MARKÄGARE

34.900:-
ORD. PRIS 39.900:- INKL. MOMS

KAMPANJ-
PRIS!

MOTORSÅG 135
LÄTT OCH EFFEKTIV FÖR VILLAÄGAREN

ORD. PRIS 2.800:- INKL. MOMS

KAMPANJ-
PRIS!

KRAFTFULL OCH ANVÄNDARVÄNLIG

1.990:-
ORD. PRIS 2.190:- INKL. MOMS

KAMPANJ-
PRIS!

SPORT

FOTBOLL 
Kroppefjälls IF har inlett 
säsongen på bästa sätt, med 
två segrar och fem gjorda 
mål framåt.

I regnet på Högalid IP i 
Färgelanda kom 1-0 på straff 
genom Alvin Johansson för 
Kroppefjäll. Dawit Gebrey-
esus lyckas minuten senare 
göra 2-0 och Kroppefjäll 
hade medvind i matchen. 
Trots ett enkelt baklänges-
mål så håller gästerna ifrån 
tills det att Glenn Öder säker-
ställer segern med 3-1-målet. 
Nu är man serieledare, på 

KIF serieledare
efter ny vinst

SLUTRESULTAT
Färgelanda IF lag 2 – 

Kroppefjälls IF
1-3 (1-2)

Division 6 Dalsland
Målskyttar KIF:
29’ 0-1 Alvin Johansson (straff)
32’ 0-2 Dawit Gebreyesus
75’ 1-3 Glenn Öder

samma poäng som största 
rivalen Bäckefors IF på lika 
många pinnar.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

FOTBOLL 
I en målglad föreställning 
mot Eds andralag så kunde 
Frändefors IF bärga andra 
raka segern i inledningen på 
säsongen.

Redan efter åtta minuter 
kommer matchens första mål 
genom Rasmus Johansson 
efter ett långskott. Några 
minuter före målet hade Nic-
las Albinsson kunnat göra 
mål på friläge, men missar. 
Han revanscherar sig dock 
två gånger om när han gör 
2-0 och 3-0 på tre minuter i 
mitten av första halvlek.

Ed reducerar men Frände-

Ny seger för 
Frändefors IF

SLUTRESULTAT
Frändefors IF 
– Eds FF lag 2
4-1 (3-1)

Division 5 Dalsland
Målskyttar:
8’ 1-0 Rasmus Johansson
22’ 2-0 Niclas Albinsson
25’ 3-0 Niclas Albinsson
35’ 3-1 Rohulla Hoseinzadegan
50’ 4-1 Rickard Johansson

fors vinner säkert med 4-1 
och är i delad serieledning.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

FOTBOLL 
Det går inte som planerat för 
Brålanda IF, nykomlingar i 
division 5. I lördags kom 
andra förlusten för säsongen, 
mot Ellenö IK.

Derbyförlusten förra hel-
gen satt kanske kvar i grab-
barna som höll 0-0 i paus. I 
inledningen på den andra 
halvleken kunde dock El-
lenös Mohammed Abdulha-
lim göra matchens första och 
enda mål.

Ny förlust för BIF
SLUTRESULTAT
Ellenö IK – Brålanda IF

1-0 (0-0)
Division 5 Dalsland

Målskyttar:
50’ 1-0 Mohammed Abdulhalim

Brålanda, med nygamla 
förvärvet Tobias Svensson i 
startelvan får ta nya tag mot 
Bengtsfors till helgen.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Stort intresse för handboll

Deltagare och ledare som medverkade under MIF:s handbollsavslutning i Rådahallen.

Ellen Nordqvist i gul väst satsar framför mål. Alice Lindberg i blå väst.

En som var kvick som en vessla och satte många mål var Omar Muumin, 
här hängande i luften.

Från vänster: Föreningsdomarna Clara Glimblad och Caroline Johans-
son samt distriktsdomaren Drenushe Bytyqi fick blommor av Weronica 
Rundberg och Cina Walterlin.

Spelarna i F och P 09/10 spelade för första gången på stor plan. De har 
tränat handboll i en termin.

F & P 09/10 (25-26 st): Susanna 
Wallin, Linn Fritzwik, Malin Jans-
son, Anna Constantin
P 07/08 (7 st): Fredrik Dahl
P 05/06 (12 st): Johan Eriksson, 
Petra Gull
F 05/06 (12-13 st): Peter Hartwig, 
Stefan Åbom, Cina Walterlin
F 03/04 (14 st): Johan Eriksson, 
Petra Gull, Ann Flodin Uggla
Målvaktstränare: Weronica 
Rundberg

LAG OCH TRÄNARE

– Det har aldrig varit så många aktiva i MIF:s handboll 
som nu. Vi är ett hundratal idag och kan inte ta emot 
fler förrän den nya hallen är klar, säger tränaren Johan 
Eriksson.
Torsdag kväll den 27 april 
var det terminsavslutning för 
handbollssektionen. Det 
bjöds på matcher; först med 
de allra minsta F och P 09/10 
följt av mixade lag med de 
äldre spelarna.

Det var första gången som 

gemensam forografering. 
Samtidigt fick föreningsdo-
marna Clara Glimblad och 
Caroline Johansson samt di-
striktsdomaren Drenushe 
Bytyqi blommor för väl ut-
fört arbete den gångna sä-
songen.

– Vi har en träningsgrupp 

med A-lagsspelare och vi 
hoppas på seriespel för dem 
nästa säsong, berättade Jo-
han Eriksson.

Flera av lagen ska delta i 
Juni-cupen i Uddevalla 16 
till 18 juni.
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se

de yngsta spelade match på 
hela planen, så deras tränare 
fanns behjälpliga på planen 
för att stötta dem. Det är 25-
26 stycken unga entusiaster 
som tränat handboll under en 
termin. 

Intresset för att spela hand-
boll ökar hela tiden i Melle-
rud. Ett hundratal barn och 
ungdomar mellan sju och 
fjorton år är aktiva i dagslä-
get.

Efter de yngstas matcher 
möttes mixade lag med killar 
och tjejer i olika åldrar. 
Matcherna pågick i 20 minu-
ter. Spelet böljade fram och 
tillbaka och den engagerade 
publiken applåderade när det 
blev mål.

Under en paus samlades 
alla deltagare och ledare för 
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FOTBOLL 
Mellerud fortsätter vinna, 
nu har laget fyra raka tre-
poängare och tåget verkar 

Segertåget fortsätter – ”Vi bjöd aldrig in dem”

SLUTRESULTAT
Kungshamns IF – 

Melleruds IF
1-5 (0-4)

Div. 4 Bohuslän/Dalsland
Målskyttar:
14’ 0-1 Sebastian Hedlund
22’ 0-2 Albin Broberg
29’ 0-3 Albin Broberg
30’ 0-4 Gustav Larsson
73’ 1-4 Björn Syversen
90’ 1-5 Ahmed Bachalan

bara fortsätta obehindrat 
framåt. Senaste stationen 
att stanna vid och plocka 
med tre poäng ifrån var 
Kungshamns IF som fick 
se sig överkörda med 5-1.
– Det var väldigt bra. Som vi 
gjort i alla matcher hittills så 
tog vi tag i det från början. Vi 
bjöd aldrig in dem i matchen, 
berättade assisterande träna-
ren Rikard Westman.

Heta målskytten Sebastian 
Hedlund slog till även i den-
na match när han inledde 
målskyttet i Bohuslän med 
att slå in sin egna hörna direkt 
i mål. Därefter var det Mel-

lerud för hela slanten. Skyt-
teligatvåan Albin Broberg 
gjorde sedan två mål inom 
loppet av fem minuter innan 
Gustav Larsson dödade 
matchen redan i den 30:e 
minuten, med 4-0-målet.

– Det rullar på och även 
målen gör det. Efter fyran var 
matchen redan över, men vi 
gör det bra som ändå håller 
uppe spelet, berättar Westman.

Bäst i Mellerud var inner-
mittfältarna Wictor Svens-
son och Viktor Öhrling. Men 
den sistnämnde fick syna två 
gula kort på tre minuter i 
mitten av den andra halvle-

ken och fick lämna spelpla-
nen. Kort därefter kom en 1-4 
reducering av hemmalaget, 
men det var allt de mäktade 
med. Ahmed Bachalan fast-
ställde slutresultatet i den 
90:e minuten.

– Just den här veckan har 
vi jobbat på anfallsspelet. 
Den möjligheten har vi nu 
när vi är många tränare, be-
rättar tränaren.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

FOTBOLL 
Bengtsfors IF är en av favo-
riterna att vinna division 5 
denna säsongen, vilket de 
visade mot Tösse i lördags.

Gästerna försökte, men 
kunde inte komma upp i sam-
ma nivå som i segermatchen 
mot Ellenö helgen innan. I 
den 33:e minuten kom första 
baklängesmålet och en halv-
timma senare, i den andra 
halvleken, kom 2-0 som blev 

Tösse förlorade 
mot favoriterna

SLUTRESULTAT
Bengtsfors IF – Tösse IF

2-0 (1-0)
Division 5 Dalsland

Målskyttar:
33’ 1-0 Mamoon Othman
61’ 2-0 Almir Aldzic

slutresultatet för Bengtsfors 
mot Tösse IF.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

FOTBOLL 
Bäckefors är stabila i divi-
sion 6 och har nu två raka 
segrar.

Hemma på Bäckevallen 
lockade matchen mot 
Bengtsfors andralag nästan 
100 personer, trots regn och 
rusk. Publiken fick se 
Magnus Andersson nicka in 
ledningsmålet redan i match-
ens andra minut, vilket också 
blev segermålet för Bäcke-
fors. Kanske borde hemma-
laget haft ytterligare ett par 
fullträffar innan matchklock-

Tidigt mål 
säkrade segern

SLUTRESULTAT
Bäckefors IF – 

Bengtsfors lag 2
1-0 (1-0)

Division 6 Dalsland
Målskyttar:
2’ 1-0 Magnus Andersson

an stod på 15 minuter, men 
missarna avlöste varandra. 
Tre poäng och delad serie-
ledning är statusen på Bäck-
efors.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Tobias Svensson 
åter till Brålanda 

FOTBOLL 
Tobias Svensson återvän-
der till sin moderklubb 
Brålanda efter bara några 
månader i Trollhättans FK, 
innan dess spelade han fle-
ra säsonger i Melleruds IF 
i division 3 och division 4.
– När jag bytte till TFK så 
hade jag ännu inte helt kom-
mit in i studierna och ville 
därför spela i ett lag närmare 
hemmet i Trollhättan. 

Nu känner jag dock att det 
finns tid till att hinna pendla 
till Brålanda och då ville jag 
ge det en chans.

Brålanda är i behov av en 
forward med Tobias kvalite-
ter, speciellt efter de två röda 
korten i derbyt förra helgen.

– Jag hoppas att jag kan 
vara med och bidra till en 

positiv säsong, det finns ing-
et annat lag jag hellre hade 
vunnit med.

Moderklubben är har ett 
ungt och talangfullt lag med 
stor potential, något Svens-
son ser väldigt positivt på.

– Vissa spelare är väldigt 
långt fram för sin ålder och 
det ska bli spännande att få 
spela med dem. Men då det 
är ett ungt lag så hoppas jag 
kunna erbjuda tyngd som lite 
har fattats sedan Albin (An-
dersson) drog på sig en tråkig 
skada. Jag tror att jag kan 
hjälpa till med att få längre 
anfall och på så sätt skapa 
mer utrymme och tid åt våra 
duktiga offensiva spelare, 
berättar han.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Stor förlust på hemmaplan
FOTBOLL 
Åsebro/Brålanda har 
inte rosat marknaden 
på säsongsinledningen. 
Tre förluster, varav den 
senaste mot serieledarna 
Vänersborgs FK med 7-1 
på hemmaplan.
Gästande Vänersborg var 

inte bara en, utan tre storlekar 
för stora för Åsebro/Brålan-
da i solskenet på Rudevi i 
lördags. Hemmalaget höll 
tätt i en halvtimma innan 
orken tröt. 

Då började målen rulla in, 
fyra stycken närmare be-
stämt före pausvilan.

– De har duktiga och snabba 

spelare och gjorde det bra, 
berättar Åsebro/Brålandas 
tränare Morgan Jacobsson.

Efter paus sken dock solen 
lite extra i Åsebro. Unga 
Blerona Avdijaj sköt in en 
reducering till 1- 4.  Därefter 
kom dock Vänersborg tillba-
ka i målprotokollet, bland 
annat genom Åsebro/Brålan-

Blerona Avdijaj blev enda målskytten för Åsebro/Brålanda i storförlusten mot Vänersborg. I bakgrunden 
Dalslands-exporten Josefin Berg. Foto: Johan Lind Wahlén

SLUTRESULTAT
Åsebro/Brålanda - 

Vänersborgs FK
1-7 (0-4)

Div. 2 Nv. Götaland
Målskyttar:
31’ 0-1 Sofia Thorsén
36’ 0-2 Linn Andersson
42’ 0-3 Linn Andersson
43’ 0-4 Sofia Thorsén
54’ 1-4 Blerona Avdijaj
67’ 1-5 Josefin Berg
77’ 1-6 Ellinor Ivehag
84’ 1-7 Sofia Thorsén

Härlig kämpainsats i Zone cup

Spelare och ledare i Melleruds IBK:s 04/06 under cupspelet i Fredrikstad. Foto: Privat.

da-exporten Josefin Berg 
som satte 1-5.

Dalslänningarna har nu tre 
förluster på tre försök, ett 
facit tränaren Morgan inte är 
nöjd med.

– I de två första matcherna 
tycker jag att det där lilla 
sista saknas, speciellt mot 
Skepplanda, där vi tappar en 
poäng i slutminuterna. Vi 
skall jobba vidare, det finns 
ingen genväg, bara att jobba 
på, sedan måste det vända, så 
är det bara, berättar Morgan.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

INNEBANDY 
Den 28-30 april spelade 
Melleruds IBK 04/06 i 
Zone cup i Fredrikstad i 
klassen P 12. 

15 spelare och fyra ledare var 
på plats. Laget gick på lörda-
gen vidare till söndagens 
slutspel efter två oavgjorda 
matcher och en vinst. 

På söndagen väntade svåra 
Tunet Hotshots. Det var otur 
att matchen spelades på den 
plan som hade mycket hal-
kigt golv. Killarna hade svårt 

att vänja sig vid detta och att 
acceptera underlaget. 

De halkade när de skulle 
springa och det blev även en 
spelare skadad. De höll ändå 
jämna steg med motståndar-
na och det var ett lika ända in 
i slutet av matchen. När Tu-
net gjorde 2-1 gick luften ur 
och MIBK kunde inte tagga 
om. 

Tunet segrade till slut i hela 
P 12-klassen, så de var svåra 
motståndare. MIBK gjorde 
ändå en kämpainsats under 
hela turneringen och det var 
en rolig helg för både spelare 
och ledare. 

Laget bodde tillsammans 
med MIBK 01/03 vilket gav 
en god klubbanda. Nu tar vi 
träningsuppehåll och laddar 
inför nästa säsong. 

Ledarna

Svar på Tipspromenaden
43 personer trotsade det 

regniga väder och gick pro-
menaden denna söndag. 
Svar vuxenfrågor: 1. 1 
Småland, 2.2 Eagle Eye 
Cherry, 3. 1 Hippodrom, 4. 2 
Mynt och medaljer, 5. X 
Becquerel, 6. X Brännö, 7. 2 
Gröna bönor, 8) X Curling, 
9. 1 Korsvirke, 10. X, 100 
liter, 11. X Sparvuggla, 12. 1 
Träskor. Svar barnfrågor: 
1. 1 E, 2. X Sälunge (kut), 3. 
2 Gränna, 4. X Pingstlilja, 5. 

X Stavhopp, 6. 2 101 dalma-
tiner, 7. 1 Safari, 8. X Kinde-
rägg, 9. X Batman, 10. 2 
Kungälv, 11. 1 Trolldeg, 12. 
1 Delat med (division), Skil-
jefråga: Hur många socker-
bitar i burken? Svar 33 st. 
Vinnare: 1:a pris: Torbjörn 
Aronsson, 12 rätt  43 st 2:a 
pris Peter Vernersson 11 rätt 
39 st. 3:e pris: Ulrik Seppä-
nen 11 rätt 44 st. Extravin-
nare: Jan-Erik Pettersson, 
Kicki Halvarsson

OK KROPPEFJÄLLS TIPSPROMENAD 7/5
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Rudevi Idrottsplats
Division 5 Dalsland Herrar

Fredag 12 maj kl. 19.00

Åsebro IF – Tösse IF

Dagens matchbollar är skänkta av:
Fodermix, Axima, XL Bygg Mellerud, Bröderna Brandt Personbilar AB, 

Grinstads Lanthandel, Nomor Väst.

www.asebroif.se

HUVUD-
SPONSOR:

DAGENS 
MATCHVÄRD:

FOTBOLL!
RÅDAVALLEN MELLERUD

Div. 4. Bohuslän/Dal

Matchbollar:

HUVUDSPONSOR: Dalslands Sparbank

Melleruds IF - Henåns IF
Lördag 13/5 KL. 15.00

Elinsta Nät, Frisyrmakarn, Frändekonsult

Huvudsponsor:

Fredag 12/5 kl. 19.00  
HåvåsenDiv 5

HIF - Fengersfors IK
Matchbollarna skänkta av: 

Melleruds Mäklarna, Fastighetsbyrån

Nordalsgatan 4, 464 31 MELLERUD 0530-123 60
 www.auktioner-mellerud.nu

A
U

KTIONSFIRM
A

N

Leif Landberg & Co
Fastighetsvisning

Dals Rostock - Låttsbyn 7 
Fastighet vid sjön Näsölen. Bostadshus i 1 plan. 4 rok. Boyta 101m2. 
Garage/verkstad/förråd, gäststuga, uthus och jordkällare. Areal 2 ha. 
Öppet anbud.

Visning: Sön 14/5 kl. 12.00 - 13.00
 Tis. 16/5 kl. 17.00 - 18.00

FASTIGHETSMARKNADEN

Barn- och familjefotograf

Åsa Andersson
Ånimskog

www.asasfoto.se

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

KLUBBNYTT

Förlust i premiären
FOTBOLL 
Det var en tight första halv-
lek i premiären för Frände-
fors på hemmaplan. Henåns 
IF tog ledningen och i halv-
lek stod det 1-3. Frändefors 
keeper Viktoria Norén höll 
kvar hemmalaget i matchen.

I början på andra är det ett 
helt annat Frändefors på plan 
och man kommer ikapp till 

3-3 ganska omgående med 
bud på fler mål. Men en straff 
och ett rött kort förstör pre-
miärfesten och laget hamna-
de i underläge som man se-
dan inte kunde vända. 
Matchen slutar 4-8, en tung 
start för damerna i division 4 
Bohuslän/Dal.

Det var en smäll för Åsebro 
att på hemmaplan förlora 
mot en av toppkonkurrenter-
na denna säsong. Efter den 
stabila segern mot Fengers-
fors trodde nog många att det 
skulle bli en jämn drabbning 
på Rudevi, inte ett nederlag.

– Det var lite synd. Vi kom-
mer inte upp i nivå. Inte jag 
heller och många med mig. 
Tycker ändå att vi är bättre 
första halvlek, berättar Åse-
bros spelande tränaren Peter 
Eriksson.

Det var en lugn inledning 
på matchen i sommarvär-
men. Lagen kände på varan-
dra första kvarten med böl-
jande spel fram och tillbaka. 
Sedan fick Håfreström en fin 
chans, men Åsebros målvakt 
Henrik Eriksson gör en bra 
räddning på ett skott från 
nära håll.

Även hemmalaget skapa-
de några chanser i mitten av 
halvleken, men inget som var 
någon större fara för Håfre-
ström. Istället var det gäster-
na som kom till hetaste 
chanserna. I den 20:e minu-
ten borde de kanske haft en 

straff då Victor Ljung blir 
fälld innanför straffområdet 
av en jagande Johan Sylves-
son, men domaren friade. 
Kort därefter kom dock re-
vanschen på en omställning, 
när Abramane Sandgo sköt 
in 0-1 från dålig vinkel, i 
misstänkt offside.

– Det var bra från vår sida, 
ett tätt derby. De hade myck-
et boll men skapade inga di-
rekta lägen, istället hade vi 
flera bra lägen och satte 
bollarna, helt rättvist måste 
jag säga, sade Håfreströms 
tränare Michael ”Svea” Er-
iksson.

Håfreström var giftiga i 
kontringsspelet och precis 
efter paus kom även 2-0 för 
gästerna.

– De är bra på det de gör, 
snabba framåt och i omställ-
ningarna. Kändes ändå i 
halvlek som att vi hade chan-
sen att vända, men i andra är 
vi inte alls bra. Inget stämde 
och vi gör misstag som straf-
fade oss, berättar tränaren 
Eriksson.

Efter en timma kändes 
matchen avgjord när Martin 

Derbysmäll i solskenet – 
Håfreström vann säkert

SLUTRESULTAT
Åsebro IF – 

Håfreströms IF
0-3 (0-1)

Division 5 Dalsland
Målskyttar:
23’ 0-1 Abramane Sandgo
48’ 0-2 Burim Avdijaj
63’ 0-3 Martin Kopp 

FOTBOLL 
Solen sken ikapp med publiken på Rudevi på lördags-
eftermiddagen när det vankades tidigt derby i division 
5. Förra helgen vann både Åsebro och Håfreström i 
division 5, men nu visade gästerna mest i 3-0 segern.

Håfreström var snabba och effektiva i kontringsspelet mot Åsebro i som-
marvärmen, här Victor Ljung som är före Johan Sylvesson i en löpduell. 

Kopp gjorde 3-0 på ännu en 
omställning.

– Vi är stabila bakåt, väl-
digt bra där. Sedan har vi bra 
kontringsspelare och ställde 
om snabbt på dem. Åsebro 
hade boll så länge de orkade, 
men skapade inget, berättar 
”Svea”.

Bäst i Håfreström var mitt-
fältaren Flamur Mollapolci 
som var matchens lirare.

– Flamur var väldigt bra, 
löpte oerhört mycket, gjorde 
en jättebra match, berättar 
hans tränare.

Två matcher är spelade i 
serien, med fördel för Håfre-
ström som tillsammans med 
Frändefors är ensamma på 

sex poäng. Åsebro lär dock 
vara revanschsugna nästa 
helg då Tösse är motståndare 
och Håfreström möter Feng-
ersfors.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

HÄSTSPORT 
Första maj arrangerade 
Dalslands Hästsportklubb 
ponnyhoppning på Nunt-
orp.

Tävlingen var också den 
tredje och sista omgången av 
Gotacupen. 

Första omgången reds hos 
Melleruds Ridklubb under 
påskhelgen, andra omgång-
en gick på Nygård och nu var 
det dags för final.

Tävling för alla
Gotacupen är en serie hopp-
tävlingar för barn och ungdo-
mar alldeles i början av sin 
tävlingskarriär. Här kan alla 
få vara med och tanken är att 
alla ska ha roligt tillsammans 
och heja på varandra.

I reglerna har man utgått 
från Ridsportförbundets 
idéprogran ”Ridsporten vill” 
och ”Barns tävlande” och 
man vill med detta, undvika 
en laguttagning på den här 
nivån.

I västergötlandsdistriktet 
har i år arrangerats tre serier 
och totalt har 30 klubbar 
deltagit med lag. I den här 
serien har nio lag ingått, från 
Herrljunga i söder till Dals 
Ed i norr.

115 starter
På Nuntorp möttes de tävlan-
de med familjer och klubb-
kompisar av den första rikti-
ga vårdagen.

Det var många glada och 
förväntansfulla tävlande, to-

Dalslands Hästsportklubbs lag, fr.v Selma Hansson, Filippa Karlsson, Jennifer Johansson, Hanna Bäck, Moa 
Härnströmer, Tuva-Lisa Carlsson och sittande systrarna Tilda och Linnea Augustsson samt lagledaren The-
rese Hansson.

Glada tävlande i Gotacupen
talt gjordes runt 115 starter. 
Den första klassen för dagen 
var en Clear Round, härefter 
tog själva lagklassen vid för 
att sedan avslutas med en lätt 
C-hoppning, vilket innebär 
hinderhöjder mellan 70 till 
90 centimeter. 

Hemmalaget trea
Lagklassen reds denna dag 
med bedömningen ”Inver-
kansridning”, vilket enkelt 
beskrivet är att man får po-
äng utifrån hur väl man rider 
sin häst och hur bra samarbe-
tet mellan häst och ryttare är 
på banan. Inför den här sista 
omgången låg hemmalaget 
på en delad tredje plats.

Och det blev också en  tred-
je plats totalt i serien, även 
om man för dagen slutade 
tvåa. Segrade totalt gjorde 
laget från Lilla Edets Rk och 
tvåa blev Allianslaget mellan 
Trollhättans SR och Väners-
borgs Rf. 

I den efterföljande lätt 
C-klassen gick segern bland 
C-ponnierna till hemmaeki-
paget Michelle Petersson på 
Hembys Donatella med 
klubbkamraten Madelen An-
dersson på Ginger på delad 
andraplats. 

Ing-Marie Norrman
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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 

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

Canal Digital, Viasat 
och Boxer

070-328 08 60, 0530-600 66

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

DALSLANDS
VVS AB
DALSLANDS
VVS AB

 

Marcus Johansson

Naturligtvis 
hjälper  

vi dig med  
Rot-avdraget 

Stefan   Christoffer

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

0530-421 64

blends

2 nyanser

1 nyans

gradient1

gradient2

Passa på att
 utnyttja 

ROT-avdraget

www.dprorservice.se

Besök oss på 
sociala medier

0530-400 70

Vi söker ny Fastighetschef

www.steneby.se

FOTHÄLSAN
I MELLERUD

Vårdade fötter
– ett bättre liv!

Tel. 0530-100 23
www.fothalsanimellerud.se

FOTHÄLSAN
I MELLERUD

Köp presentkort
hos oss!

Tel. 0530-100 23
www.fothalsanimellerud.se

FOTHÄLSAN
I MELLERUD

Vi har
stödstrumpor!

Tel. 0530-100 23
www.fothalsanimellerud.se

FOTHÄLSAN
I MELLERUD

Vaxa dina ben 
hos oss!

Tel. 0530-100 23
www.fothalsanimellerud.se

FOTHÄLSAN
I MELLERUD

Vi utför
hembesök!

Tel. 0530-100 23
www.fothalsanimellerud.se

FOTHÄLSAN
I MELLERUD

Prova vår 
fotspa-behandling!

Tel. 0530-100 23
www.fothalsanimellerud.se

Vårdval
Rehabenhet

0530-77 44 80

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

Vårdval
Rehabenhet

0530-77 44 80

Arbetsterapi - Fysioterapi
Ortopedisk Manuell Terapi

Vårdval
Rehabenhet

0530-77 44 80

Behandling, (grupp)träning,
bassängträning, hembesök

Vårdval
Rehabenhet

0530-77 44 80

Även friskvård – utfört av
leg. fysioterapeuter

Vårdval
Rehabenhet

0530-77 44 80

Hjälpmedelsförskrivning
och boendeanpassning

www.grongestaltning.se

Grön Gestaltning
Trädgårdsanläggning
Fredrik Persson
073-691 31 24

Maskiner och lastbilar
Sand, grus, singel, jord 

och täckbark
Rolf: 070-537 34 72

www.vermdal.se

DALVÄRM

LIDBERGS
Mark & Grävtjänst
073-930 21 14

Från gräv &  
schakt till mark  

& anläggning

GÖR DITT
FÖRETAG
DIGITALT
Bokföring, Fakturering,

Leverantörsfakturahantering 
och mycket mer
För mer information, 

ring eller maila
Magnus Gustafsson 0702-19 39 32, 

magnus@gustafssonekonomi.se

På grund av omorganisation hos
M Gustafsson Ekonomi AB finns det

lediga kontorsplatser att hyra hos oss
i Brålanda.

God kundtillströmning, otroligt bra läge
samt erfarna redovisningskollegor.

Vid intresse kontakta
Magnus 0702-19 39 32

magnus@gustafssonekonomi.se

REDOVISNINGSKONSULTER

e-post: benny@mabentho.se
Benny 070-595 61 34
Kerstin 070-603 20 05

Lägenhets-
visning
 Ängenäs  

Sahlinsgatan 17 B 
Onsdag 10/5 
klockan 18-19
mabentho.se

Energiborrning & bergvärme 
Vatten- & brunnsborrning

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

GLASMÄSTERIET
NYA

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

Kläder

förbättra din solbränna
hos oss!

Hem-
inredning

Glasarbete

Inramning
Ramar

Spraytan!

Bilglas, omkittningar, 
persienner

Reparerar även persienner

Smycken

GLASMÄSTERIET
NYA

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

GLASMÄSTERIET
NYA

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

GLASMÄSTERIET
NYA

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

GLASMÄSTERIET
NYA

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

olesensbygg@gmail.com

Peters Golv
Allt inom golv

och kakel

072-341 11 63

Närhälsan söker:

DISTRIKTSSKÖTERSKA/BARNSJUKSKÖTERSKA BVC
Närhälsan Vårdcentralen Mellerud
Referensnummer: 2017/3368
Sista ansökningsdag: 2017-05-31

PSYKIATRISJUKSKÖTERSKA/DISTRIKTSSKÖTERSKA
Närhälsan Vårdcentralen Mellerud
Referensnummer: 2017/3366
Sista ansökningsdag: 2017-05-31

Vill du veta mer? Kontakta:
Eva-Lisa Fröjd Karlsson, tfn 070 - 085 26 24

Mer info och fler lediga tjänster hittar du på:
vgregion.se/jobb

UTVECKLINGEN FINNS I NÄRHETEN
VI BRYR OSS OM DIG SOM GÖR SKILLNAD FÖR ANDRA

VI SKA BLI SVERIGES 
BÄSTA OFFENTLIGA ARBETSGIVARE

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

TJÄNSTER
Hushållstjänster
Under 4 timmar/dag hjäl-
per jag till med gratis hus-
hållstjänster som bekostas 
av arbetsförmedlingen. För 
mer info ring mig. Tel. 070-
286 01 86.

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

Rengör grävda och
djupborrade

dricksvattenbrunnar

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

Leverans av
dricksvatten till pooler

och vattenbrunnar

Trycker för att öka
vattenmängden i

djupborrade brunnar

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

Vi använder
en separat bil

till dricksvatten

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

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

Ny torrsugningsbil

kommer i aug 2017

Öppettider: 
Mån - fre 

7.00 - 16.00

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

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.

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:                                                

LEDIGA PLATSER

Butikspersonal
sökes till nystartad skönhetsbutik  
i centrala Mellerud
Vi säljer makeup, hudvård och parfym.
Flera tjänster tillgängliga, butiksvana och erfa-
renhet från makeup och skönhet meriterande.
Kontakt: 070-303 33 91
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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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Melodikrysset v.19 - 13 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. 19 – 13 maj

21.00 Vem bor här - tecken-
 språkstolkat
22.00 Frikänd
22.45 Poldark
23.45 Djursjukhuset - tecken-
 språkstolkat
00.45 Skitlycklig - tecken-
 språkstolkat
00.55 Skitlycklig - tecken-
 språkstolkat
01.10 Eurovision Song Contest 
 2017 - syntolkat

15.00 UR Samtiden
18.00 Gerillaodlarna
18.3 0Time scanners
19.25 Nyckeln till naturkrafterna
20.15 Det vilda Nordamerika
21.00 Perus extrema natur
21.55 Big bang - universums 
 födelse
22.45 Smugglarna
23.25 Historien om Kina

05.05 Våra värsta år
06.00 Community
06.20 Jims värld
06.45 Stargate SG-1
07.35 Kung av Queens
08.30 Våra värsta år
09.30 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 Click
23.10 Family guy
00.10 American dad
00.40 Scrubs
01.40 My name is Earl
02.10 Family guy
03.05 American dad
03.30 Seinfeld
04.20 Fear factor USA

05.15 Go'kväll
06.00 SVT Nyheter
06.05 Gomorron Sverige
10.00 Engelska Antikrundan
11.00 Go'kväll
11.45 Eurovision Song Contest 
	 2017:	Semifinal	1
14.05 Fomo sapiens
14.15 Matiné: Efter regn kommer
  solsken
16.30 Strömsö
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 Dokument inifrån: Fallet 
 Kevin
21.00 Kulturfrågan Kontrapunkt
22.00 Seriestart: Forskning pågår
22.20 Seriestart: Forskare för 
 framtiden
22.30 Lärlabbet
23.00 SVT Nyheter
23.05 Nattsändningar

05.00 SVT Nyheter
05.05 Sändningsuppehåll
08.30 Hundra procent bonde
09.0016.15 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 junior
19.30 Där ingen skulle tro att 
 någon kunde bo
20.00 Kultur i farozonen
20.30 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 Kiss och gitarristen som 
 försvann
00.15 Vid lägerelden
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
15.00 Bygglov
16.00 Ishockey-VM: Studio
16.15 Ishockey: USA–Italien
18.35 Ishockey-VM: Studio
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 Kalla fakta
00.00 Brottskod: Försvunnen
00.55 Gotham
01.55 Chasing shadows
02.50 Nattsändningar

21.00 Eurovision Song Contest 
 2017 - syntolkat
23.00 Jamalas kamp
23.30 Djursjukhuset - tecken-
 språkstolkat
00.30 Vem bor här - tecken-
 språkstolkat
01.30 Mästarnas mästare 
 - syntolkat
02.30 Skitlycklig - syntolkat
02.40 Skitlycklig - syntolkat

15.00 UR Samtiden
18.00 Örtskolan
18.05 Gerillaodlarna
18.35	Mekongfloden	-	en	resa	
 genom Asien
19.25 Världens natur: Kanarie-
 öarna
20.20 80-talets USA
21.00 Träden berättar
21.55 Historien om Kina
22.55 Big bang - universums 
 födelse
23.45 Språk och verklighet

05.10 Våra värsta år
06.00 Community
06.20 Jims värld
06.45 Stargate SG-1
07.35 Kung av Queens
08.30 Våra värsta år
09.30 Simpsons
10.00 My name is Earl
10.30 NCIS: Los Angeles
11.3 0Stargate 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 tourist
23.05 Family guy
00.05 American dad
01.05 Scrubs
01.35 My name is Earl
02.05 Family guy
03.00 American dad
03.25 Seinfeld
04.15 Fear factor USA

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: Ryssland–
 Danmark
18.35 Ishockey-VM: Studio
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: Sverige–Lettland
22.35 Ishockey-VM: Studio
23.00	 Hawaii	five-0
23.55 Brottskod: Försvunnen
00.50 Gotham
01.50 Chasing shadows
02.50 Law & order: Special 
 victims unit
04.40 The following

05.00 SVT Nyheter
05.05 Sändningsuppehåll
08.30 Vid lägerelden
09.00 SVT Forum
12.00 SVT Nyheter
12.05 SVT Forum
14.00 SVT Forum: Riksdagens 
 frågestund
15.15 SVT Forum
16.00 SVT Nyheter
16.05 SVT Forum
16.15 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 junior
19.30 Där ingen skulle tro att 
 någon kunde bo
20.00 Sverige idag - debatten
21.00 Aktuellt
21.39 Kulturnyheterna
21.46 Lokala nyheter
21.55 Nyhetssammanfattning
22.00 Sportnytt
22.15 Babel
23.15 Nattsändningar

05.15 Go'kväll
06.00 SVT Nyheter
06.05 Gomorron Sverige
10.00 Engelska Antikrundan
11.00 Go'kväll
11.45 Förrättningen
12.05 Kulturfrågan Kontrapunkt
13.05 Mästarnas mästare
14.05 Trädgårdstider
15.05 Gift vid första ögonkastet
15.50 Gomorron Sverige
16.10 Vårt bröllop
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 Djursjukhuset
21.00 Eurovision Song Contest 
	 2017:	Semifinal	2
23.00 Biljett till kärleken
23.30 SVT Nyheter
23.35 Follow the money
00.35 Sändningsuppehåll
04.45 Sverige idag

21.00 Fallet - syntolkat
21.30 Gift första ögonkastet 
 - syntolkat
22.15 Djursjukhuset - syntolkat
23.15 Gisslan
23.55 Game of thrones
00.55 Vem bor här - syntolkat
01.55 Eurovision Song Contest 
 2017 - syntolkat

15.00 UR Samtiden
18.00 Världens natur: 
 Kanarieöarna
18.50 Seriestart: Historiska 
 trädgårdar
19.20 Träden berättar
20.10 Katedralen i Florens 
 - mästerverket
21.00 Länge leve äkta mat
21.55	Mekongfloden	-	en	resa	
 genom Asien
22.45 Gift med en diktator
23.40 Mäns våld är en ledar-
 skapsfråga

05.05 Våra värsta år
06.00 Community
06.20 Jims värld
06.45 Stargate SG-1
07.35 Kung av Queens
08.30 Våra värsta år
09.30 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 Abraham Lincoln: Vampire
  hunter
23.10 Family guy
00.10 American dad
00.40 24: Legacy
01.40 Scrubs
02.40 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: Sverige–Italien
18.35 Ishockey-VM: Studio
18.50 Keno
19.00 Nyheterna
19.15 Sporten
19.20 Väder
19.30 Postkodmiljonären
20.00 Let's dance
22.00 Nyheterna och sport
22.15 Väder
22.25 Let's dance – röstnings-
 program
22.55 Unknown
01.15 Vanilla sky
04.00 Birth

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 Sverige idag - debatten
17.15 Nyheter på lätt svenska
17.20 Nyhetstecken
17.30 Oddasat
17.45 Uutiset
18.00 Engelska Antikrundan
19.00 Seriestart: Skavlan junior
19.30 Matens resa
20.00 Att smycka en vision – FN 
 och konsten
21.00 Aktuellt
21.18 Kulturnyheterna
21.23 Väder
21.25 Lokala nyheter
21.30 Sportnytt
21.45 Charlotte Gray
23.45 Dold
00.15 Plus
00.45 24 Vision
01.00 Nattsändningar

05.15 Go'kväll
06.00 SVT Nyheter
06.05 Gomorron Sverige
10.00 Engelska Antikrundan
11.00 Go'kväll
11.45 Eurovision Song Contest 
	 2017:	Semifinal	2
14.05 Älskade unge
14.20 Djursjukhuset
15.20 Petra dejtar hela världen
15.50 Gomorron Sverige
16.10 Karl för sin kilt
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 Upp till bevis
21.00 Fallet
21.30 Unge kommissarie Morse
23.00 Skitlycklig
23.30 SVT Nyheter
23.35 Ditte och Louise
00.05 Line of duty
04.35 Sverige idag

21.00 Eurovision Song Contest 
 2017 - syntolkat
00.30 Gift vid första ögonkastet
01.15 The Island
02.00 Follow the money
03.00 Unge kommissarie Morse

09.00 UR Samtiden
15.00 Island runt
15.45 Världen under 
 våra fötter
16.35 Time scanners
17.30 Katedralen i Florens
  - mästerverket
18.20 Perus extrema natur
19.15 Big bang - universums 
 födelse
20.05	Mekongfloden	-	en	resa	
 genom Asien
21.00 Historien om Kina
22.00 Det vilda Nordamerika
22.45 Dokument utifrån: Att 
 skapa en Putin
23.45 Duong Thu Huong och 
 Ebba Witt Brattström

05.10 Fear factor USA
06.00 Franklin & Bash
06.45 Frasier
07.10 Jims värld
09.00 Community
09.30 99 nya saker med Erik & 
 Mackan
10.30 Ink master USA
11.30 Cops
12.00 Cops
12.30 Grimm
13.25 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 Spy game
23.40 Alien: the director's cut
02.00 Deuce Bigalow: European 
 gigolo
03.30 Morlocks

05.55 112 – på liv och död
06.55 Äntligen hemma
07.55 Nyhetsmorgon
11.30 Hur svårt kan det va?
12.10 Ishockey: Norge–Finland
12.50 Ishockey-VM: Studio
14.30 Sveriges yngsta mäster-
 kock
15.25 Solsidan
16.00 Ishockey-VM: Studio
16.15 Ishockey: Ryssland–
 Slovakien
18.30 Trav
19.00 Nyheterna
19.10 Sporten
19.20 Väder
19.30 En ska bort
19.55 Lotto, joker och dröm-
 vinsten
20.00 Talang
21.35 När Harry träffade Sally
22.00 Nyheterna
22.05 Väder
22.15 När Harry träffade Sally, 
 forts
23.50 Freedom writers
02.15 Nattsändningar

05.00 SVT Nyheter
08.30 Där ingen skulle tro att 
 någon kunde bo
09.05 Sametingsvalet 2017
09.35 Grön glädje
10.00 Vem vet mest junior
12.05 Skavlan junior
12.35 Babel
13.35 Sverige idag - debatten
14.35 Vetenskapens värld
15.35 Sametingsvalet 2017
16.05 Sverige idag på romani
16.10 SVT Nyheter
16.15 Sverige idag på romani
16.20 Händelse vid bank
16.35 Plus
17.05 Världens natur: Kanarie-
 öarna
18.00 Vid lägerelden
18.30 Studio Sápmi
19.00 Kulturstudion
19.02 Alive inside - musiken och 
 minnet
20.15 Kulturstudion
20.20 Money for nothing
21.40 Kulturstudion
21.45 Gisslan
22.25 Game of thrones
23.25 Nattsändningar

05.05 Go'kväll
05.50 Fråga doktorn
06.35 Trädgårdstider
07.35 Smartare än en femte-
 klassare
08.35 Biljett till kärleken
09.05 Gift vid första ögonkastet
09.50 Go'kväll
10.35 Tror du jag ljuger?
11.05 Karl för sin kilt
12.00 Mästarnas mästare
13.00 Diamond League Shanghai
15.00 Handboll: Elitseriens
 slutspel
17.00 De magiska skorna
17.20 Jamalas kamp
17.50 Helgmålsringning
17.55 Sportnytt
18.00 Rapport
18.15 Go'kväll
19.00 Sverige!
19.30 Rapport
19.45 Sportnytt
20.00 Smartare än en femte-
 klassare
21.00 Eurovision Song Contest 
 2017: Final
00.30 SVT Nyheter
00.35	 Nattfilm:	Heartbreaker
04.55 Sverige!

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
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Söndag

Måndag

Tisdag

Söndag Måndag Tisdag

21.00 Skam
21.20 Tova testar vuxenlivet
21.40 Skitlycklig - teckenspråkstolkat
22.00 Ditte och Louise
22.30 Studio Sápmi
23.00 Trädgårdstider - syntolkat
00.00 Djursjukhuset - syntolkat
01.00 Eurovision Song Contest 2017
  - syntolkat

09.00 UR Samtiden
15.00 Vildmark runt hörnet
15.15 Låter jag gay?
16.10 Gift med en diktator
17.05 Historiska trädgårdar
17.35 Länge leve äkta mat
18.30	Mekongfloden	-	en	resa	genom	
 Asien
19.20 80-talets USA
20.05 Time scanners
21.00 Det vilda Nordamerika
21.45 Mamma behöver mig
22.45 Why poverty?

05.00 Dads
06.00	 Defiance
06.45 Frasier
07.10 Anger management
07.35 Jims värld
07.55 The Goldbergs
08.40 Grimm
10.30 The vampire diaries
11.30 NCIS: Los Angeles
14.30 The hunger games: Mockingjay 
 – part 1
16.55 Simpsons
18.00 Ink master USA
19.00	 Tattoo	fixers
20.00 Kevin can wait
20.30 How I met your mother
21.00 2 1/2 män
22.00 American pie presents: The naked 
 mile
00.05 Grimm
01.05 2 1/2 män
02.05 How I met your mother
02.35	 Tattoo	fixers
03.35 Crossbones
04.15 Cops
04.55 Frasier

05.25 Barnens sjukhus
05.55 112 – på liv och död
06.55 Äntligen hemma
07.55 Nyhetsmorgon
11.30 Talang
12.55 Det största äventyret
13.55 Linda och djurens hjältar
14.55 Familjen Annorlunda
15.55 Ernst i Toscana
16.55 Grillmästarna
17.55 Keno
18.00 Bingolotto
19.00 Nyheterna
19.10 Sporten
19.25 Väder
19.30 Bingolotto, forts
20.00 Ishockey-VM: Studio
20.15 Ishockey: Danmark–Sverige
20.5 0Ishockey-VM: Studio
21.00 Ishockey: Danmark–Sverige
21.40 Ishockey-VM: Studio
21.45 Ishockey: Danmark–Sverige
22.35 Ishockey-VM: Studio
23.00 GW:s mord
00.00 Broadchurch
01.00 Kalla fakta
02.00 Chernobyl diaries
03.55 Brynolf & Ljung – Street magic

05.00 SVT Nyheter
08.30 Studio Sápmi
09.00 SVT Nyheter
09.05	 Världens	Sofia	Jannok
09.35 Kultur i farozonen
10.05 Gudstjänst
10.50 Sverige idag på romani chib
11.00 Att smycka en vision – FN och 
 konsten
12.07 Alive inside - musiken och minnet
13.20 Kulturstudion
13.25 Money for nothing
14.55 Korrespondenterna
15.25 Extrema hotell
15.55 Sverige idag, 16.10 Vågen
16.30 Matens resa, 17.00 Popreel
17.15 ¡Habla ya!, 17.26 Alors parle!
17.37 Los, frag!
17.47 #lovemilla
18.00 Sametingsvalet 2017
19.00 Seriestart: Världens natur: Djurens 
 mäktiga vandringar
19.50 Rävar och grävlingar
20.00 Agenda: Partiledardebatt
21.00 Aktuellt
21.10 Agenda: Partiledardebatt
22.10 Babel
23.10 Nattsändningar

05.25 Go'kväll
06.10 Strömsö
06.40 Djursjukhuset
07.40 Vårt bröllop
08.30 Dokument inifrån: Fallet Kevin
09.30 Kulturfrågan Kontrapunkt
10.30 Eurovision Song Contest 2017: 
 Final
14.00 Motor: VM rallycross
16.00 Handboll: Elitseriens slutspel
18.00 Rapport
18.10 Lokala nyheter
18.15 Landet runt
19.00 Sportspegeln
19.30 Rapport
19.55 Lokala nyheter
20.00 Seriestart: Barnmorskan i East End
21.00 Frikänd
21.45 Gift vid första ögonkastet
22.30 The Island
23.20 Historien om Eurovision Song 
 Contest
00.20 SVT Nyheter
00.25 Fallet
00.55 Dox: Döden på K2
02.35 Sändningsuppehåll
04.45 Sportspegeln

21.00 Skitlycklig - syntolkat
21.20 Vem bor här - syntolkat
22.20 Sportspegeln - teckenspråkstolkat
22.50 Biljett till kärleken
23.20 Vårt bröllop
00.10 Sverige idag - debatten
01.10 Världens fakta: Egyptens 
 försvunna stad
02.05 Extrema hotell
02.35 Dold

15.00 UR Samtiden
18.00 Island runt
18.45 Historiska trädgårdar
19.15 Perus extrema natur
20.05 Gift med en diktator
21.00 Världens natur: Djurens mäktiga 
 vandringar
21.50 Why poverty?
22.50 Mamma behöver mig

05.20 Frasier
06.00 Community
06.20 Jims värld
06.45 Stargate SG-1
07.35 Kung av Queens
08.30 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 American dad
03.20 Nattsändningar

05.10 Leilas supermat
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: Kanada–Norge
18.35 Ishockey-VM: Studio
18.50 Keno
19.00 Nyheterna
19.15 Sporten
19.20 Väder
19.30 Halv åtta hos mig
20.00 Hela kändis-Sverige bakar
21.00 Äntligen hemma
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 Chasing shadows
02.50 Law & order: Special victims unit
04.40 The following

05.00 SVT Nyheter
07.50 Sverige idag
08.00 Popreel
08.15 ¡Habla ya!
08.26 Alors parle!
08.37 Los, frag!
08.47 #lovemilla
09.00-16.15 SVT Forum
12.00 SVT Nyheter
16.00 SVT Nyheter
16.15 Gudstjänst
17.00 Där ingen längre kan bo
17.15 Nyheter på lätt svenska
17.20 Nyhetstecken
17.30 Oddasat
17.45 Uutiset
18.00 Världens fakta: Egyptens 
 försvunna stad
18.55 Tropisk trädgård i Stavanger
19.00 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

05.15 Landet runt
06.00 SVT Nyheter
06.05 Gomorron Sverige sammandrag
06.25 Gomorron Sverige
10.00 Engelska Antikrundan
11.00 Landet runt
11.45 Sportspegeln
12.15 Fantasia
12.25 Upp till bevis
13.25 Smartare än en femteklassare
14.25 Matiné: Hem från Babylon
16.10 Gomorron Sverige sammandrag
16.30 Gammalt, nytt och bytt
17.00 Under klubban
17.30 Sverige idag
18.00 Rapport
18.13 Kulturnyheterna
18.25 Sportnytt
18.30 Lokala nyheter
18.45 Seriestart: Diagnoskampen
19.25 Jag följer dig
19.30 Rapport
19.55 Lokala nyheter
20.00 Vem bor här?
21.00 Follow the money
22.00 Line of duty
23.00 SVT Nyheter
23.05 Frikänd
04.50 Sverige idag

05.20 Diagnoskampen
06.05 Gomorron Sverige
10.00 Diagnoskampen
10.40 Gammalt, nytt och bytt
11.10 Under klubban
11.40 Forskare för framtiden
11.50 Lärlabbet
12.20 Historien om Eurovision Song 
 Contest
13.20 Vem bor här?
14.20 Matiné: Supé för två
15.50 Gomorron Sverige sammandrag
16.10 Seriestart: Jakten på Norge
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 Seriestart: Molanders
19.30 Rapport
19.55 Lokala nyheter
20.00 Trädgårdstider
21.00 Seriestart: Berlin - under samma 
 himmel
21.50 Radiohjälpen i Senegal: En väg till 
 framtiden
22.00 Kobra
22.30 Nattsändningar

05.00 SVT Nyheter
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 Seriestart: Världens fakta: 
 Sanningen om vikingarna
18.55 Vikingaskeppet Saga Oseberg
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 Att rädda ett barn
23.45 Sametingsvalet 2017
00.45 Nattsändningar

21.00 Trädgårdstider - syntolkat
22.00 Agenda: Partiledardebatt 
 - teckenspråkstolkat
23.00 Agenda: Partiledardebatt
  - teckenspråkstolkat
00.00 Line of duty
01.00 Världens fakta: Sanningen om 
 vikingarna
01.55 Gammalt, nytt och bytt
02.25 Under klubban
02.55 Gift första ögonkastet - syntolkat

15.00 UR Samtiden
18.00 Övergivna rum
18.20 Elefanternas hjältinna
19.10 Träden berättar
20.00 Historien om Kina
21.00 Smugglarna
21.40 Dokument utifrån: Irak efter ISIS
22.30 80-talets USA
23.10 Träna för din hjärna

05.50 Nyhetsmorgon
10.00 Malou efter tio
12.00 Ishockey-VM: Studio
12.15 Ishockey: Sverige–Slovakien
14.35 Ishockey-VM: Studio
15.00 Bygglov
16.00 Ishockey-VM: Studio
16.15 Ishockey: Ryssland–USA
18.35 Ishockey-VM: Studio
18.50 Keno
19.00 Nyheterna
19.15 Sporten
19.20 Väder
19.30 Halv åtta hos mig
20.00 Det största äventyret
21.00 GW:s mord
22.00 Nyheterna
22.30 Ekonominyheterna
22.35 Sporten
22.50 Väder
23.00	 Hawaii	five-0
23.55 Brottskod: Försvunnen
00.55 Gotham
01.50 Chasing shadows
02.50 Law & order: Special victims unit
03.45 Law & order: Special victims unit
04.45 The following

05.00 Våra värsta år
06.00 Community
06.20 Jims värld
06.45 Stargate SG-1
07.35 Kung av Queens
08.30 Våra värsta år
09.30 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 Armored
23.05 Superstore
23.35 Brooklyn nine nine
23.50 American dad
00.15 Nattsändningar

FÖLJ OSS PÅ
FACEBOOK

Tel. 0530-470 50
0730-48 42 00

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

Visning torsdag 11/5 kl. 18-19

Visning lörd 20/5 kl. 11

00

-12

00

NYINKOMMET!

NYINKOMMET!

NYINKOMMET!

Visning torsd 18/5 kl. 17-18

ÅSENSBRUK - Klippvägen 4 I 
Boende med mycket låg månadskostnad! Välvårdad 
lägenhet på 81 kvm fördelat 3 rum + kök och badrum, 
egen terrass med soligt och vindskyddat läge. Närhet 
till vacker natur och till fin badplats. Avg. 2.451:- 

Pris 275.000:-

MELLERUD - Hjortens Fyrväg 34 
Drömläge vid Vänerns strand! En mycket tilltalande 
stuga på solig och vacker tomt ute på Hjortens Udde 
med dess långa stråk ut i Vänern. Natursköna om-
givningar och fantastiska bad- och fiskemöjligheter.

Pris 2.195.000:-

MELLERUD - Hjortens Fyrväg 16 A o B 
Sommaroas vid Vänern! Stor naturtomt bestående 
av två fastigheter med ca. 50 meter ned till stranden. 
Vackra omgivningar. Välplanerad stuga med öppen 
planlösning och mysig braskamin. 

Pris 1.195.000:-

MELLERUD - Frejagatan 16 
Rymlig villa på 237 kvm. 6-7 sovrum, luftigt vardags-
rum och kök, samt 2 badrum. Här finns utrymme för 
den stora familjen. Hörntomt som angränsar mot 
grönområde och nära till cykelväg mot Vita Sannar. 

Pris 1.700.000:-

NYINKOMMET!

Visning lörd 20/5 kl. 12

00

-13

00

NYINKOMMET!

MELLERUD-Gerdsrud Skräcklan 6
Charmig mindre gård nära Mellerud Gerdsrud Skräck-
lan 6 (ca 2km) med 2,4 ha öppen åker. Renoverat 
1½-plans hus, 4 rok varav 2 sovrum, på 100 kvm. 
Ekonomibyggnader med förvaring/stall/verkstad.

Pris 950.000:-

 
Varför inte ringa Sveriges största mäklare?

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

Visning: Söndag 14/5 kl. 13.30-14.30

Nyinkommet!

Mellerud / Hjorten Udde / Svartebäck 10
I den dalsländska naturen ligger detta fritidshus, nära bad och 
småbåtshamn. 3 rok 89 kvm Tomt:: 2 000 kvm. Pris: 1 750 000:-

Mellerud / Ed / Ed11
Sommarstuga med vacker utsikt samt närhet till sjö för svalkande 
dopp. 2 rok Boyta: 40 kvm tomtareal: 4 027 kvm. Pris: 290 000:-

Mellerud / Vita Sannar / Strandvägen 26
Vid Vänern med sandstrand ligger denna välvårdade sommarstu-
ga. 2 rok Boyta: 48 kvm Tomtareal: 349 kvm. Pris: 1 995 000:-

Mellerud / Dals Rostock / Brunnsvägen 71
Charmig 2-plansvilla med trevlig trädgård och uthus/förråd.
4 rok Boyta: 74 kvm Tomtareal: 1 311 kvm. Pris: 420 000:-

Nyinkommet!

Visning: Onsdag 17/5 kl. 17.00-18.00

Nyinkommet! Nyinkommet!

Visning: Torsdag 11/5 kl. 17.00-18.00 Visning: Söndag 14/5 kl. 12.00-13.00
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Alla dagar 7–22 Priser gäller v. 19. Reservation för slutförsäljning och ev. tryckfel.

Kronan Mellerud
Tel. butik 105 04

Flintastek
Ursprung Sverige. Ca 800 g.
Färdigkryddade. Av gris. 
 Jfr pris 49:90/kg. 

Väl mött i butiken!
Magnus med  

personal

Rädisor i knippe
Nederländerna. Ca 330 g. 
Klass 1. Jfr pris ca 15:15/kg.

Äpple Royal Gala
ICA. Chile, Aargentina. Klass 1. 
Jfr pris 15:00/kg.

Klassikerlåda
GB. 20-pack. Jfr pris 4:45/st.

Halloumi
ICA. 200 g.  
Jfr pris 100:00/kg.

Smakrika korvar
ICA. 180-300 g. Jfr pris 58:33-97:22/kg.
Max 2 köp/hushåll.

         

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

4990
/kg

Mellanlagrad ost
ICA. Ca 750 g. Grevé® Herrgård® 28%. 
Präst® 31%. Lagrad 5-7 månader.  
Jfr pris 59:90/kg.

5:-
/st5990

/kg

KORT 
PRIS

Var medmbraå

20:-
/st

KORT 
PRIS

89:-
/st

35:-
2 för

KORT 
PRIS

15:-
/kg

Månadens vara:

skottkärra

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-

Anläggningen såld – golfbanan räddad
Onsdag 3 maj 2017. Det 
kommer alltid att vara en 
dag att minnas för med-
lemmarna i Melleruds 
golfklubb. Då blev affären 
klar och hela anläggning-
en med mark och fastighe-
ter gick över till nya ägare. 
Därmed ser det ut som om 
framtiden är räddad för 
klubben.
Efter några månaders för
handlingar med Marcus 

Engebretsen, Tricona AB, 
blev det äntligen klart i förra 
veckan. Vänersborgaren 
Leif Bengtsson äger genom 
eget fastighetsbolag huvud
delen i det nystartade Golf
fastigheter i Mellerud AB 
som sedan i onsdags har tagit 
över anläggningen.

– Det borgar för en trygg 
framtid och definitivt en 
långsiktighet. Nu hoppas jag 
vi kan locka både nya och 
gamla medlemmar, säger 
Joacim Bergqvist, ordföran
de i Melleruds GK nöjt.

– Jätteroligt! Vi ser väldigt 
positivt på detta från styrel
sen, säger Gunilla Andersson 
suppleant i styrelsen.

– Det var en uppdelad affär, 
vi har köpt mark och fastig
heter från tre olika bolag. 
Båda parter är nöjda, konsta
terar Bengtsson, som inte vill 
avslöja köpeskillingen.

Skapa trygghet
Leif Bengtsson understryker 
vikten av att skapa en enhet 
och trygghet nu när allt ägs 
av samma bolag.

Anledningen till köpet?
– Som i alla affärer är det 

tillfälligheter som dyker upp. 
Vi tror på en mycket god 
framtid för golfklubben och 
en fin bana. Inledningsvis 
tjänar vi inga pengar, men det 
är roligt att hjälpa en idrotts
förening där medlemmarna 
kämpar så hårt för sin klubb, 
säger Bengtsson.

Det var när samarbetet 
mellan golfklubben, förra 
markägaren och banskötaren 
bröts som det fanns risk för 
att golfbanan inte skulle få 
finnas kvar. Det var då Leif 

Bengtsson kom in i bilden.
– För varje resa till Melle

rud när jag fick träffa dessa 
otroligt engagerade klubb
medlemmar blev det allt 
lättare att ta beslutet. Jag har 
sett hur alla krigat och käm
pat för att utveckla klubben 
på alla plan. Det är ovanligt 
att så många engagerar sig i 
en golfklubb. Det gjorde det 
utan tvekan enklare att inves
tera, säger Bengtsson.

Stötta golfklubben
Steg ett är att stötta golfklub
ben med goda avtal för att 

skapa en god ekonomi samt 
att bygga upp en välskött 
bana. Klubben arrenderar 
banan förmånligt av den nya 
ägaren. Klubben får dessut
om alla greenfeeintäkter.

På rangen planeras arbetet 
starta i dagarna med sex ut
slagsplatser under tak. De 
kommer att ha liggande gul 
panel och glaserat svart te
geltak – precis som övriga 
fastigheter på området. Ny 
bollautomat, nya bollar och 
möjlighet att betala med kort 
är andra nyheter.

Klubben skriver avtal om 
banskötseln med en av Sve
riges bästa banskötare, 
Magnus Barth, Golfbaneser
vice AB. Han har 26 års er
farenhet av att sköta golfba
nor.

– Magnus startar upp i 
dagarna. Det ska bli en topp
bana igen, men det tar förstås 
tid. Men Magnus kan göra 
underverk på bara en månad, 
det vet jag, säger Bengtsson.

Tolv parhus ingick
Det finns 16 parhus på områ
det, tolv av dem ingick i 
köpet. Fyra är privatägda.

– De ska ses över och re
noveras. När tiden är mogen 
ska vi ha in boende, men det 
är inte klart ännu om det blir 
hyresrätter eller bostadsrät
ter. Fokus för vår del är gol
fbanan och golfklubben. Vi 
känner ingen stress med 
fastigheterna. Det måste bli 
rätt från början, konstaterar 
Bengtsson.

Utsidan av fastigheterna 
ska snyggas upp och det ut
lovas ett fint parkområde 
framöver. Det finns en god
känd detaljplan som omfat
tar ett seniorboende på den 
plats som maskinhallen/la

dugården stod innan den 
brann ner för ett antal år se
dan. Dessutom finns planer 
på 17 villor, 18 parhus som 
en fortsättning av den ”häst
sko” man börjat bygga samt 
en större villa.

– Det är med fastigheterna 
vi kan få uppsidan av affären. 
Vårt mål är att skapa en ljus 
framtid och bra förutsätt
ningar för golfklubben. Vi 
hjälper till att finansiera 
förbättringarna på rangen, 
säger Bengtsson.

Klubbhus
Den gamla pay and playba
nan får dock stå orörd ett tag 
till. Bengtsson nämner beho
vet av klubbhus med toalet
ter och omklädningsrum. 
Men det ligger i steg två.

Spelar du golf själv?
– Ja, men jag får väl se till 

att bli bättre. Jag ska absolut 
komma hit och spela, hoppas 
på att få hjälp här. Mitt hcp 
är  cirka 18, men nu spelar 
jag på 25 så jag har mycket 
att ta igen.

Leif Bengtsson är född 
1963 och bor i Vänersborg. 
Han driver flera olika bolag, 
men började sin karriär med 
att starta Hemköp Torpahal
len i Vänersborg. Ena sonen 
tog över butiken för två år 
sedan. Leif Bengtsson test
körde sin företagsidé Pica
delli salladsbar i Hemköp 
Torpahallen 2010. Detta slog 
väl ut och bolaget växte 
enormt. Idag har Picadelli 
omkring 1 000 anställda. 
Leif Bengtsson har dock sålt 
största delen av företaget, 
men finns kvar som en liten 
delägare.
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se

Klart med t.f 
kommunchef
Björn Lindqvist, ekonomi
chef i Melleruds kommun, 
utsågs till tillförordnad kom
munchef efter Ingmar Jo
hansson, vid gårdagens 

KSAU-möte. Idag onsdag 
har man uppstartsmöte angå
ende rekryteringen av en ny 
kommunchef.

Marken och fastigheterna vid golfbanan är nu såld. Framtiden är säkrad eftersom den nya ägaren borgar för långsiktighet och trygghet.


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10-11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

