
N
ELLERUDSM

– LOKALTIDNINGEN FÖR MELLERUD

ONSDAG 24 JANUARI 2018

YHETER
NR 4 • ÅRG 25
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Januariränta!
Nu 1,95% rörlig ränta

på våra demo, event och begagnatbilar
Välkommen in till oss på

Sapphultsg. 12, Mellerud • Tel: 0530-330 00
Öppettider: Mån-fre 7.00-18.00 Lör 9.00-13.00

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

20% rabatt
på hela Mareld sortimentet!

INTRODUKTIONS-
ERBJUDANDE

på vårt nya sortiment 
av arbetsbelysning

 

Kvarnkullen
Öppet alla dagar 8-22

Med reservation för ev. 
slutförsäljning och  

tryckfel. Priserna gäller 
endast vecka 4.

Räkor
Inkommer torsdag förmiddag

Prisbomb!

Pasta
Barilla, gäller Farfalle, Fusilli, Girandole, Gnoc-

chi, Penne rigate, Risoni, 500 g, jfr-pris 10,00/kg.
Max 10 köp/hushåll /vecka 4.

5:-/st
Fun light
1 lit ger 10 lit färdig-
blandad, jfr-pris 1,50/lit 
färdigblandad + pant.

Högrev
Prime, Irland, färsk, i bit, ca 1,2 kg.
Max 2 köp/hushåll/vecka 4

Torskfilé
Falkenberg, Gadus morhua, Nordostatlanten, 
färsk, skinn & benfri, i tråg, 400 g, jfr-pris 
124,88/kg.

15:-
för Bonuskunder

/st
+ pant

P

Laxfilé
Omega, fryst, 4 x 125 g, jfr-pris 138,00/kg.

Toalettpapper
Edet, Ultra soft, 8-pack, jfr-pris 23,70/kg.

20:-
för Bonuskunder

/st

69:-
för Bonuskunder

/st

4995

för Bonuskunder
/st

4995

för Bonuskunder
/kg

Nya skyltar upp i 
centrala Mellerud

– Sidan 7 –

I lördags arrangerade SK Granan Barnens Vasalopp med hela 32 deltagare. Dagen bjöd på rikligt snöfall, gott glid och glada miner. Det gällde att hålla 
koll på både skidor och stavar när starten gick. Längsta sträckan var 1,5 kilometer och kortaste 400 meter. Foto: Ing-Marie Norrman. 

– Sidan 15 –

En enda kvinnlig 
fotbollstränare

– Sidan 14 –

Barnens Vasalopp i snöfall
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Årsmöte
Centerkvinnorna  

Gunnarsnäs
Tisdag 6/2 kl. 18.00

Hos Christina Andersson
Välkomna!

Spångens 
motorbåtsklubb

Varmt välkomna            Styrelsen

Månd 29/1 kl. 18.00, Föreningshuset, Åsensbruk
Årsmöte

ÅRSMÖTE
Erikstads Bygdegårdsförening
Söndag 4 febr. kl. 15.00 

i bygdegården
Förhandlingar • Servering

Vi visar lokal film       
Välkommen!

Idrottshuset, Mellerud

VSH - JACK 10.000:- – 40 rop  

- Välkommen - 
till en bra Bingo

Buss från Bengtsfors över
Åsensbruk 0706-22 06 00

Torsdag 25/1 kl 19.00

MELLERUDS IF

   

Mini Jack 6.400:- - 53 rop

RÖVARE  23.000:-   -  58 rop

BINGO

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

SOFFI I BOTTEN ”Ett livsöde”
Regi: Jan G Andersson och Sonja Pettersson 

Söndag 4 februari kl. 16.00
Gestad bygdegård

Klengås och kaffe efter filmen ingår. Inträde 100:- 
Arrangör: Gestad Hembygdsförening

ÅRSMÖTE 
Torsdag 22/2 kl 18.00 på Cafe Älvan
Byggnadsnämndens ordf. Karin Hilmér informerar

Handlingar finns på hemsidan www.hrf.se/mellerud

Välkomna! Styrelsen

Hörselskadades förening 
i Mellerud. www.hrf.se/mellerud

DAGS FÖR HÖRSELTEST? 
I morgon torsdag kan du göra ett enkelt  

hörseltest gratis! 
Välkommen till vår torsdagsöppna lokal

Nygatan 1 Kl.16.30 - 18.00

Café Älvan, 
Mellerud

P.D. Lundgrensgatan 10, Mellerud

Idé-gruppen Älvan i 
samarbete med

Vuxenskolan och  
Café Älvan

Torsdag 25/1 kl. 14.00
Ove och Anette Nyström 

sång och musik

 

VÄLKOMNA!
Tel.0530-36200

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

Adress: Kapellgatan 6
Postadress: Box 94, 46422 Mellerud

24 januari-31 januari 2018
Septuagesima
”Nåd och Tjänst”

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

BOLSTADS FÖRSAMLING
Ons 14.30 Eftermiddagskaffe i Grinstads församlingshem, 
  Erica Staaf.
Sön 15.00 Gudstjänst i Grinstads kyrka, Kerstin Öqvist. 
  Gemenskapsfika i församlingshemmet.

HOLMS FÖRSAMLING
Ons 12.00  Andakt i Kyrkans Hus, Irja Lignell. Därefter lunch, 
  anmälan senast tisdag 11.00. Tel. 0530-362 00. 
Tor  10.00  Morgonmässa och Kafé Kom in i Kyrkans Hus, 
  Lena Hildén.
Tor 18.30  Aftonsång i Kyrkans Hus, Pär-Åke Henriksson, 
  Anders Fredriksson och En ensemble ur Järns 
  sångkör
Sön 11.00  Högmässa i Kyrkans Hus, Lena Hildén.
Tis 15.00  Melleruds kyrkliga syförening träffas i Kyrkans 
  Hus.
Ons 31/1 12.00  Andakt i Kyrkans Hus, Daniel Westin. Därefter 
  lunch, anmälan senast tisdag 11.00 
  Tel. 0530-362 00.

SKÅLLERUDS FÖRSAMLING
Tor 16.00  Andakt på Skålleruds hemmet, Irja Lignell.
Sön 11.00  Gudstjänst i kyrkan, Kerstin Öqvist. Kyrkfika. 
Ons 31/1 14.00  Öppet Café i Skålleruds församlingshem, Kerstin 
  Öqvist.

ÖRS FÖRSAMLING
Ons 12.15  Mässa på Karolinen, Lena Hildén.
Fre 17.00  Vardagsgudstjänst i Gunnarsnäs kyrka, Lena 
  Hildén och Pär-Åke Henriksson. I gudstjänsten 
  uppmärksammar vi de barn som är döpta i 
  Melleruds pastorat 2017. 
Sön 18.00  Gudstjänst i Dalskogs kyrka, Lena Hildén.

Dahlstiernska Gymnasiet och 
Vuxenutbildningen informerar

Öppet hus i Åsensbruk
30 januari 17.00-18.30

VVS-utbildningen har öppet hus i det gamla 
pappersbruket i Åsensbruk. Vi kommer att besvara 
frågor om utbildningarna och ni kan även titta på 

elever under pågående arbete.

För mer information
Melleruds kommun

helena.genemo@mellerud.se 
073-427 77 67

kent.palm@mellerud.se 
070-820 27 38

VVS- och Fastighetsprogrammet

Melleruds Jaktvårdskrets bjuder in alla medlemmar till

ÅRSMÖTE
Med sedvanliga mötesförhandlingar

Tisdag 6 Februari 18:30 i Kyrkans hus, Mellerud

Föredrag av Hanna Ståhl
Jakvårdskonsulent Jägareförbundet

VILDSVIN
Kretsen bjuder på smörgåstårta och kaffe 
VARMT VÄLKOMNA!  Styrelsen

Tisdagskaffet 30/1 11.00

Välkomna!

Missionskyrkan 
Mellerud

”Vänskap” sång och dikt 
med Lena & Paul Forsén, 

Dals Rostock

Måndag 29 jan • kl. 19.00
I samarbete med Kultur i Väst/Västra Götalandsregionen

Vägus – Det var en gång ...en orkester! 

Västra Götalands ungdomssymfoniker under ledning 
av dirigenten Simon Phipps är tillbaka i Kulturbruket 
på Dal! Den här gången med målande berättelser och 
en vitamininjektion. 

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

Entré: 170 kr för vuxna; 
120 kr för barn/ungdom t o m 19 år/stud/pensionär. 
Fri entré för barn under 15 år i sällskap med betalande vuxen
när biljetterna köps i entrén en timme före föreställningen.

Arr:  Kulturbruket på Dal

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

Torget, Mellerud • Tisdag 16 januari

Semlor
2-pack 25:- Mariestad • 0501-138 10

Torget, Mellerud • Tisdag 13 februari

Semlor
2-pack 25:- Mariestad • 0501-138 10

Torget, Mellerud • Tisdag 30 januari

Semlor
2-pack 20:- Mariestad • 0501-138 10

Torget, Mellerud • Tisdag 27 februari

Semlor
2-pack 25:- Mariestad • 0501-138 10

Torget, Mellerud • Tisdag 27 mars

Semlor
2-pack 25:- Mariestad • 0501-138 10

Torget, Mellerud • Tisdag 13 mars

Semlor
2-pack 20:- Mariestad • 0501-138 10

Vad har du för synpunkter och idéer? vi lyssnar på alla!
bybor, företagare och föreningar

Dalskog  31 jan. Byskolan
Åsensbruk 7 feb. Föreningshuset

Rostock 22 feb. Klockaregården Grinstad
Rostock 22 feb. Karolinerskolan

Mellerud 28 feb. Tingshuset

Drop-in café! kl. 19 Välkomna! 
Tyck till om din kommundel!

Kommunen         runt

Leif Lindblad berättar om Rotarys 

Läkarbank och ”Mitt Afrika”

   
Rotary
Mellerud

Måndag 29/1 -18

Café Gruzzolo kl. 18.15

Socialdemokraterna  
FRAMTIDSPARTIET

i Mellerud

Nomineringar 
inför 2018 års val av kommunfullmäktige, 
skall vara partiexp. Socialdemokraterna, 
Storgatan 19, 464 31 Mellerud 
tillhanda senast 9 februari

Varje partimedlem äger rätt att nominera 
fullmäktigekandidater 
/Valberedningen
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Alban Faust  
& The Iron Boys med vänner

30 år i Sverige
Lördag 27 januari kl. 19.00

Kulturbruket på Dal
Biljetterna säljs endast i entrén 

till Kulturbruket på Dal 
från kl. 18.00

Arrangör: ABF

Maze Runner The 
Death Cure (3D)

Söndag 28/1 kl. 19.00

Från 15 år. Biljettpris 80:-

2 tim. 20 min

The Square (Repris)
Onsdag 31/1 kl. 19.00

Från 11 år. Biljettpris 80:-

2 tim. 22 min

Kvällens film

MELLERUDS IF
Vi finns på 

centrum-
salongen

Mellerud

Kommande film

Molly’s Game
Onsdag 24/1 kl. 19.00

Från 15 år. Biljettpris 80:-

2 tim. 20 min

Euphoria
Söndag 4/2 kl. 19.00

Onsdag 7/2 kl. 19.00

Från 11 år. Biljettpris 80:-

1 tim. 38 min

Coco (Sv. tal.)
Lördag 3/2 kl. 16.00 (3D)

Söndag 4/2 kl. 16.00(2D)

Från 7 år. Biljettpris 80:-

1 tim. 45 min

  

Håfreströms Bio 
Åsensbruk

The Square
Söndag 28/1 kl. 19.00

Från 11 år    2 tim 22 min 
Pris 60:-

   

Visklubben Korpen  
Kom, sjung, spela, berätta eller bara lyssna
Värdar: Lars Nilsson och Stellan Johansson
Lördagarna 27 jan, 24 feb, 17 mars och 14 april  
kl. 14.00-16.00 på Nyfiket, Storgatan

Fri entré

Sverige-Afrikahjälpen
startar ny butik i Melleruds kommun

Joy’s Second Hand
Storvägen 38c, Åsensbruk

Öppnar söndag 4 februari kl. 12
Telefon: 072-003 24 07

E-post: sverigeafrikahjalpen@gmail.com En konsert som berättar
Vägus, Västra Götalands 
ungdomssymfoniker, är 
ute på vårturné och ger 
konsert i Kulturbruket på 
Dal måndag 29 januari.
Med i den fantastiskt duktiga 
orkestern finns bland andra 
Maria Fredriksson och Edvin 
Dannäs, skolade i Kultursko-
lan Mellerud och ett otal 

ungdomar från estetiska 
programmets spetsutbild-
ning (MUV) i Vänersborg.

Med andra ord många lo-
kala förmågor att lyssna till 
och beundra.

Temat för konserten är 
musik som berättar och vi får 
lyssna till bland andra Sme-
tana, Dukas och Adams. Or-

Film om Soffi i Botten
Söndag 4 februari visas 
filmen ”Soffi i Botten” i 
Gestad Bygdegård.
Filmen är gjord av filmaren 
Jan G Andersson, Troneberg,  
i samarbete med Sonja Pet-
tersson, Korpås. Den beskri-
ver en fem generationer lång 
historia på gården Botten, 
från slutet av 1800-talet fram 
till 1970-talet.

Drängen Karls anteck-

ningar och kartor visar hur 
gården brukades år från år 
och en rundvandring på går-
den som har alla inventarier 
kvar efter Soffi, visar hur det 
såg ut.

Sonja Pettersson berättar 
om de fem generationerna 
Eriksson som verkat på går-
den Botten. Även grannar 
medverkar med berättelser 
om möten och upplevelser.

– Soffi var en bestämd 

kvinna, en av fyra systar i en 
syskonskara på sju. Hon var 
den enda som aldrig var i 
Amerika, säger Jan Anders-
son. 

Han berättar att Soffi blev 
gravid 1911. Som ogift fick 
hon åka till Norge för att föda 
barnet, en dotter som sedan 
blev kvar i Norge. Hur det 
gick sedan och vem pappan 
var avslöjas i filmen.

0555-130 15, www.grums.nu

Bussresor 2018
Costa del Sol, Spanien
30 dagar ..............................24/2
Hollands blommor 
med blomstertåget
7 dagar ................................16/4 
6 dagar ................................21/4

Berlin & Krakow 7 dgr .....29/4

Gardasjön med Venedig
& Verona  10 dgr ...............11/5
Tjeckien med Prag
8 dagar ................................19/5 

Fler resor finns på vår hemsida!

Välkommen!

Samtalskväll om
En skola för alla och en skola för 

Melleruds utveckling 
torsdag 1 feb. kl. 17.30, Älvan

Medverkande: Olof Sand, samtalsledare 
       Underhållning. Vi bjuder på fika

Nu är det dags igen!
Alpin skidskola för 
nybörjare och övriga

Lördag och söndag vecka 5 och 6
Ni får lära er skidåkningens grunder under ledning av 
duktiga instruktörer i backen. Från 4 år.
Kostnad: 900 kr för alla 4 gånger inkl. lån av  
skidutrustning och skipass.

Begränsat antal deltagare först till kvarn gäller
Bindande anmälan på www.amalsskicenter.se
Vid frågor ring skidskoleansvarig tel. 076-796 02 72

Alban firar 30 år i Sverige
Nu på lördag, 27 januari, 
bjuder riksspelmannen 
Alban Faust, med vänner, 
på en personlig jubileums-
konsert på Kulturbruket 
på Dal.
Alban Faust firar 30 år i Sve-
rige. Riksspelmannen och 
instrumentmakaren i Fres-
tersbyn gör det rejält, med 
sina musikaliska vänner och 
med gitarren i fokus.

Han kommer att spela till-
sammans med The Iron 
Boys; järnsborna Mats An-
dersson bas och Peter Sund-

ström, slagverk och med 
flera andra inbjudna musika-
liska gäster. 

Josué Trelles kommer med 
sin panflöjt och didgeridoo. 
Riksspelmanskollegan Tho-
mas Fredriksson dyker upp 
med sin fiol och Sören Blom 
med sin bas.

Naturligtvis finns nyckel-
harpan med på ett hörn och 
det blir en hel del sång i 
programmet också. Hela den 
musikaliska upplevelsen 
kommer dessutom att för-
stärkas av ett bildspel.

På lördag blir det festligt musika-
liskt firande av riksspelmannen 
Alban Faust. ” 30 år i Sverige” 
heter konserten som ges på Kul-
turbruket på Dal. Foto: Charlotte 
Frandell.

kestern spelar också Sergej 
Prokofjevs Symfoni nr 5.

Vägus brukar kalla sig 
”Sveriges roligaste symfoni-
orkester” och vill verkligen 
underhålla med sin musik 
och har den här gången valt 
programmusik som tema, 
som beskrivs som instru-
mental klassisk musik som 
skildrar en berättelse eller 
målar en bild. Musikstilen 
uppkom under den roman-
tiska epoken och är påverkad 
av renässansens tonmåleri.

I första delen av konserten 
spelas en rad exempel, där du 
hör Vägus målande berät-
telser om allt från lärkor som 
sjunger till sportbilar som 
dundrar fram.

Andra delen av konserten 
ägnas helt åt ett mästerverk i 
genren – Sergej Prokofjevs 
Symfoni nr 5.

Den komponerades när 
kriget rasade i Europa och 
vid premiären i Moskva i 
början av 1945 kunde man 
ana krigsslutet och Prokof-
jevs musik blev som en vita-
mininjektion av energi och 
glädje. Om den här symfonin 
har han själv sagt att det är 
en hyllning till den ”fria och 
lyckliga människans genero-
sitet, styrka, och andliga 
renhet”.

Vägus består av ungefär 80 
ungdomar, 14–20 år, från 
Västra Götaland. De är inte 
bara formidabla musiker 
utan behärskar också kon-
sten att spela klassiskt på ett 
sätt som inte lämnar någon 
utanför. Orkestern har fun-
nits sedan år 2000 och drivs 
av Kultur i Väst med Simon 
Phipps som dirigent.

Arrangör är Kulturbruket 
på Dal.

0555-130 15, www.grums.nu

Kielkryss 
23-25/2

Buss Värml-Mellerud-
Gbg t/r, kryssning Gbg-
Kiel t/r, plats i B2-hytt
över bildäck t/r, 2 frukostar,
shopping på Citti Park 1.390:-

Läs mer & boka på vår hemsida!
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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

Dagens lunch
inkl. dryck, salladsbuffé

bröd och kaffe

från 85:-
Helglunch

från 115:-

Vi har även
CATERING
Ring för mer info!

Beställ våra goda
SMÖRGÅSTÅRTOR
2 dagars förbeställning

- Bäckefors -
0530-360 02

Thaibuffé
inkl. sushi

Helgbuffé
135:-

Tel. 0530-124 00

À la carte
Mat för avhämtning

90:-
Vardagar kl. 11-14.30

MATSEDEL
Skolan

      

Vecka 5
Måndag 29/1: Köttbullar med brunsås, 
potatis, skivade morötter och lingonsylt. 
Dessert: Blåbärskräm. 
Tisdag 30/1: Kycklinggryta med thaismak, 
potatis och bukettgrönsaker. 
Dessert: Saftsoppa.

Onsdag 31/1: Hedvigsoppa.  
Dessert: Äppelpaj med vaniljsås.

Torsdag 1/2: Chilibakad sejfilé med potatis 
och gröna ärtor.   
Dessert: Mangokräm.

Fredag 2/2: Ugnsstekt falukorv, stuvade 
rotfrukter och potatis. 
Dessert: Aprikossoppa.

Lördag 3/2: Stekt salt sill med potatis och 
blomkål. 
Dessert: Rulltårtsbakelse.

Söndag 4/2: Rimmad oxbringa med  
pepparrotssås, potatis och brytbönor.
Dessert: Chokladpudding med vispad grädde.
Hemtjänstens alternativ v. 5
Mån-ons: Sprödbakad fisk med potatismos och 
grönsaker. Tors, lör: Ugnspannkaka med stekt 
fläsk och grönsaker. Fre, sön: Sprödbakad fisk 
med potatismos och grönsaker. 

Senior
Måndag Falafel och bulgur, tzat-
ziki, tortillabröd och sallad.
Alt: Grekisk sallad.

Tisdag Kycklinggryta med thai-
smak*, ris och bukettgrönsaker.
Alt: Rotsaksgryta.
Onsdag Hedvigsoppa*. Mjukt bröd 
med ostpålägg.
Alt: Grönsakssoppa med quornfärs.

Torsdag Chilibakad sejfilé** med 
kokt potatis och gröna ärtor.
Alt: Kikärtsbiff med gräddfilssås.

Fredag Vegetarisk rotfruktssås 
med pasta. 
Alt: Pastasallad med ost och dressing.

Varje dag serveras: 
 Sallads-/råkostbuffé med dressingar 

samt hårt och mjukt bröd.
* Ursprungsland Sverige.

**Miljömärkt.

Tema om vänskap
På tisdag 30 januari kommer 
Lena och Paul Forsén från 
Dals Rostock till Tisdagskaf-
fet i Missionskyrkan  Mel-
lerud.

Under temat ”Vänskap” 
delar de med sig av dikter, 
tankar och sånger som fötts 
under åren. Lena står för 

dikterna och Paul står för 
sångerna, egna och andras, 
somliga välkända och andra 
nya för den som lyssnar.

Öppenhjärtigt delar de er-
farenheterna de gjort med 
sina allra bästa och trofasta 
vänner. 

Paul och Lena Forsén från Dals Rostock medverkar på Tisdagskaffet i 
Missionskyrkan tisdag 30 januari. Foto: Privat.

Fredagsmusik på Kanalyran
Nytt för i år är att all mu-
sik fredag och lördag kväll 
körs på stora scenen på 
Köpmantorget och inte 
inne på restaurangerna. 
Det ska dock fortfarande 
vara möjligt att sitta på 
någon av serveringarna 
och lyssna.
På fredagskvällen kommer 
det att bli två längre musik-
framträdanden på scenen, ett 
dansband och ett partydito.

Namnkunnigt dansband
För gemene man kanske inte 
namnet Wahlströms säger 
något, men de som ofta går 
ut och dansar vet vilka det är. 
Vi har fått goda referenser 
från både dansare och andra, 
och gruppen har rykte om sig 
att gillas av både de som vill 
dansa och de som bara vill 
lyssna.

Wahlströms bildades 1985 
i Vadstena. Deras stora fram-
gångar kom från 1999 och 
framåt. Under ett par år fick 

de in hela sex låtar på Svensk-
toppen. 2008 var de med i 
Dansbandskampen.

2012 gjorde Wahlströms 
sin sista spelning, bara för att 
återuppstå 2016. Efter åter-
föreningen har det bara pekat 
uppåt för gruppen. 

Trägna kanalyregäster
Det är svårt att tänka sig en 
Kanalyra utan HitsDotCom. 
De senaste åren har de stått 
för partymusik minst en kväll 
under varje Kanalyra. Så vi 
har bokat dem även i år.

HitsDotCom har spelat på 
företagsfester, krogar, pubar, 
föreningsfester, bröllop, pri-
vata kalas, sommarfestiva-
ler och after beach-partyn i 
mer än tio år.

Medlemmarna Erik Tor-
stensson (bas, sång), Lars 
Bruzell (gitarr, sång) och 
Uffe Gustavsson (trummor) 
har alla sina rötter i Mellerud, 
även om de idag bor i Troll-
hättan och Vänersborg. På 

1968-2018
50 år

Wahlströms spelar upp till dans på fredagskvällen.

HitsDotCom har med sig sångerskan Josefin Dahlqvist.

Nyströms till Älvan

Imorgon, torsdag 25 ja-
nuari, inleder Café Älvan 
vårens eftermiddagsun-
derhållning. 
Först ut är Nyströms, Anette 
och Ove Nyström, som bju-
der på sång och musik. De 
plockar fram mer eller min-
dre kända melodier av både 
äldre och nyare datum. Det 
finns en hel del att välja mel-
lan, bandet har funnits i un-
gefär 20 år och de har först 
och främst dansbands- och 
populärmusik på sin reper-
toar. 

Idégruppen Älvan åter-
kommer varannan torsdags-
eftermiddag med olika pro-
grampunkter under våren. 
Det blir en blandning av 
mycket sång och musik, men 
också ett tillfälle när traktens 
mjölnare berättar om sin 
vardag. Frampå vårkanten 
handlar en träff om blommor 
och en gång uppmanas alla 
att komma med sina berät-
telser om olika påsktraditio-
ner. Café Älvan serverar 
goda bakverk i pausen för 
den som är kaffesugen.

Ove och Anette Nyström står för underhållningen imorgon.

Kanalyran kommer de precis 
som 2017 att ha med sig 
sångerskan Josefin Dahl-
qvist. Josefin har också 
sjungit på Kanalyran med 
MejDej och flera år varit 
konferencier under barnakti-
viteterna.

Ny logotyp
För att markera jubileet har 
Kanalyran dessutom fått en 
ny logotype. Den kommer 
snart att finns på hemsidan 
och den ska pryda alla tryck-
saker och annat som görs i 
Kanalyrans namn.

Guldsponsorer sökes
Kanalyran 2018 kommer att 
ha en budget på runt en mil-
jon, mer än fyra gånger det 
vi haft de senaste åren. Även 
om kommunen ställer upp 

med halva beloppet är vi 
beroende av att företag 
sponsrar yran. Förra året 
ställde 65 företag upp med 
totalt drygt 125 000 kronor. 

Det första steget i årets 
sponsorjakt är att vi söker så 
kallade guldsponsorer, det 
vill säga företag som vill 
satsa lite extra på att, förutom 
den vanliga exponering vi 
erbjuder, kopplas till en artist 
eller aktivitet. Vi kommer 
under februari att presentera 
några stora namn som ska 
framträda på lördagskvällen 
och vi vill gärna i samband 
med detta kunna presentera 
namn på de företag som hjäl-
per oss att göra detta möjligt. 
Mer information om detta 
finns på Kanalyrans hemsida.

För Kanalyrekommittén 
Lars Nilsson
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En modul till vid Lunden

Ytterligare en modul kommer att placeras ovanpå den befintliga på Lundens förskola i Mellerud. Det innebär 
totalt 30 förskoleplatser till, ett sätt att minska kön till barnomsorgen i kommunen.

Kommunstyrelsen har 
beslutat att ge fastighets-
chefen Peter Mossberg i 
uppdrag att i samråd med 
kultur- och utbildnings-
chefen Anders Pettersson 
upphandla leasing av en 
modul för två förskoleav-
delningar med placering 
på Lunden, Mellerud. 
Kostnaden hamnar på en 
miljon kronor per år.
I fredags stod 112 barn i kö 
till förskolan och kön växer 
hela tiden. För 36 av dem har 
garantitiden gått ut, här 
handlar det framför allt om 
barn med rätt till 15 timmars 
barnomsorg i veckan. Garan-
titid innebär att man har rätt 
till en plats i barnomsorgen 
inom fyra månader efter an-
sökningsdatumet.

– Nämnden har beslutat att  
prioritera i kön. De som har 
arbetande föräldrar går först, 
sedan kommer de med stude-
rande föräldrar och därefter 
kommer de med föräldrar 
som är arbetssökande eller 
föräldralediga, berättar Jes-

sica Linder, förvaltningsad-
ministratör på kultur- och 
utbildningsförvaltningen.

87 av de sökande vill ha en 
plats innan sommaren, resten 
har sökt plats efter somma-
ren. Det frigörs platser till 
hösten när de barn som är 
födda 2012 går över till för-
skoleplats, i dagsläget hand-
lar det om 85 inskrivna barn.

Den nya modulen, som 
förväntas stå klar så snart 
som möjligt, ska innehålla 
två avdelningar med totalt 30 
platser. Modulen, som ska 
leasas, placeras ovanpå Lun-
dens förskola.

– I början av januari fanns 
det inga platser alls i Melle-
rud. I nuläget är ett barn, som 
sökte till Mellerud,  placerat 
på Tallåsens förskola i 
Åsensbruk. Vi har Tallåsen 
som reserv, berättar Jessica 
Linder.

Många föräldrar är med-
vetna om situationen och 
ansöker om förskoleplats i 
god tid.

– Det påverkar inte köpla-

ceringen, men det är en för-
del eftersom det underlättar 
planeringen för oss. Jag 
uppmuntrar till att ansöka i 
väldigt god tid, förklarar Jes-
sica Linder.

– En förklaring till att kön 
ökat kraftigt under kort tid är 
att när alla nyanlända kom 
till Melleruds kommun så 
ställde de inte sina barn i kö 
till att börja med. De flesta 
var ju då asylsökande och 
asylsökande barn blir inte 
erbjudna förskola förrän bar-
net fyllt tre år. Nu har de 
flesta nyanlända fått person-
nummer och har ställt sina 
barn i kön och föräldrarna 
vill börja  läsa SFI. Place-
ringen av förskolemodulen 
ovanpå den gamla modulen 
var den snabbaste lösningen 
för att akut klara det ökade 
behovet av barnomsorg, sä-
ger Anders Pettersson, kul-
tur- och utbildningschef.
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se

Dalslands kanal firar 150 år

Dalslands kanals vd Benny Ruus med jubileumsmedarbetare från fem 
kanalkommuner. Fr. v: Lena Lindberg Wong, webredaktör Dalsland Tu-
rist, Marie-Louise Ohlers, Vänersborg, Marie Pettersson, Årjäng, Benny 
Ruus, Crister Blüme, Bengtsfors, Ove Lindström, Årjäng, Eva Nilsson Ols-
son, Mellerud, Anna Hjelmberg, Åmål och Sofia Magnusson, Bengtsfors.

Jubileumsprogrammet 
för Dalslands kanals jubi-
leumsfirande är impone-
rande i sitt omfång. Det 
startar i april och sista 
evenemanget är i novem-
ber. Däremellan finns 
massor att se, uppleva 
och lära.
Förberedelserna har pågått i 
snart tre år och Benny Ruus, 
vd för Dalslands kanal, be-
rättar under presskonferen-
sen som hölls i fredags hur 
han gick till kommunalråden 
i de fem kanalkommunerna 
Vänersborg, Mellerud, 
Åmål, Bengtsfors och År-
jäng, för att få till stånd ett 
samarbete för att göra firan-
det så stort och varierat som 
möjligt. 

Folkbildning och nöje
Nu är programmet i stort sett 
klart och den röda tråden är 
att lyfta fram kanalen ur ett 
folkbildningsperspektiv. 
Från övergripande vetenskap 
och forskning till folkligt 
nöje. 

Engagemanget hos kom-
munerna, föreningslivet och 
ideella krafter är starkt, det 
märks i det omfattande pro-
grammet. I Melleruds kom-
mun satsas det extra mycket, 
här firas ju även att Kanal

Andra kanalkommuner
I Bengtsfors rustas slussom-
rådet upp och invigs under 
jubiléet. I konsthallen blir det 
en Camera Obscura-utställ-
ning om kanalen. 

På Stora Lee och Foxen 
körs båtrally för hela famil-
jen.

I Åmål invigs vandringsle-
den till platsen där Otto Hes-
selbom inspirerades till sin 
målning ”Vårt land”. Vand-
ringsleden är en jubileums-
gåva till Dalslands kanal AB. 

I Åmåls konsthall är det 
Otto Hesselbom-utställning.

Årjängs kommun utvidgar 
sitt program Allsköns musik 
med kanalinspirerade inslag 
i kyrkor och båthus.

Vänersborg bjuder på 
stadsvandring med sjöfarts-
tema, föreläsning på muséet 
och under kulturveckan i 
oktober en fotoutställning 
om kvartsbåtarna som läm-
nade Dalslands kanal på 
1970-talet.

Ett sextiotal punkter finns 
det totalt i programmet.

– Man kan inte ta del av 
allt, det finns mycket att 
välja på. Firandet präglas av 
både folklighet och bildning, 
det finns något för alla, säger 
Benny Ruus, vd för Dals-
lands kanal.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

yran fyller femtio år. Kanal-
firandet startar i Upperud på 
Valborgsmässoafton då jubi-
leumsutställningen AKVE-
DUKT 1868, om kanalen 
och Nils Ericson invigs. 

Det blir  bröllop i slussbas-
sängen, musik och mängder 
av aktiviteter sommaren 
lång.

Högtidlig jubileumshelg
Till jubileumshelgen 31 au-
gusti – 1 september har 
kungaparet bjudits in, men 
ännu är det inte klart om de 
kommer. Högtidligt blir det i 
vilket fall som helst med 
historieprofessor Dick Har-
rison som högtidstalare vid 

återinvigningen av slussen. 
Representanter från vänorts-
kanalen Crinan Canal i 
Skottland kommer, det blir 
konsert och invigning av en 
ny ljusinstallation. Detta 
följs av Melleruds kommuns 
kanalkalas för stor och liten 
och den stora 150-årsbalen 
på Baldersnäs.

På Dalslands konstmu-
seum visas från den 18 au-
gusti till i november utställ-
ningen ”Vattenvägen”, där 
teknik, historia, människan 
och båten lyfts fram. Utställ-
ningen baseras på Herman 
Ahlins fotografier och sluss-
vaktaren Elis Svenssons 
konst.

VVS har öppet hus

VVS- och fastighetsprogrammet 
i Åsensbruk har öppet hus den 
30 januari.

VVS- och fastighetspro-
grammet i Åsensbruk har 
öppet hus den 30 januari, 
en uppskattad tradition 
sedan flera år.
Lektioner pågår, några elever 
sköter servering, andra är 
värdar. Besökarna får se 
eleverna jobba med allt som 
är möjligt att visa ur säker-
hetssynpunkt.

Flera av branschens företa-
gare är inbjudna, vilket ger 
möjligheter för alla intres-
serade och nyfikna att skapa 
kontakt och få svar på even-
tuella frågor.

– Vi har också anlägg-
ningar igång som folk kan se, 
till exempel olika typer av 
värmepumpar och vedpan-
nor. Det blir en dag där både 
ung och gammal kan ha ro-
ligt, säger läraren Kent Palm.

Det kommer även att fin-
nas saker till försäljning, 
ljusstakar i industridesign 
utlovas bland annat.

VVS- och fastighetspro-
grammet i Åsensbruk har 
väckt uppmärksamhet i hela 
Sverige för lärarnas sätt att 
samarbeta som kärnämnes- 
och yrkeslärare, med mycket 
gott resultat. 

Fyra år i rad har utbild-
ningen fått utmärkelsen 
”Förstklassig skola” av 
VVS-branschens yrkes-
nämnd.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se
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Ett stort tack
till alla Er som under 14 
somrar skött om min kära 
hustru. En utmärkt vård och 
trevligt bemötande har alltid 
utmärkt Er. Ni är diamanter 
bland pärlorna!

Goda hälsningar 
 från Bo Wilborg

TACK

Ett varmt tack
till alla för deltagande  

vid vår älskade 
Kaj Johannessons
bortgång och begravning 

samt för alla vackra  
blommor och gåvor till 

olika minnesfonder.
Ett särskilt tack till  

Hemtjänsten och Hemsjuk-
vården i Mellerud.  
Ni är fantastiska.

CARINA
Robin 

Ann-Marie 
Dan och Joakim

DÖDSFALL

DÖDSFALL

SORGTACK

 aräk råV

yllE   ztlohierF
* 6 jam  4391   

 sso tanmäl rah
 dankas hco gros rots i

21  iraunaj   8102

tkälS  hco  rennäv

 dirf i aliV

netsnäjtsdugsgninvargeB  
 .tehllits i reks

 aräk råV

yaM   nossraL
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 sso tanmäl rah
 dankas hco gros rots i

31  iraunaj   8102

ennairaM  hco  etnavS
 srednA

nitraM  hco  annahoJ

 dakslÄ
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  akryk srÖ i mur regä

 .00.41 .lk iraunaj 62 gaderf
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floR   nossraL
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 sso tanmäl rah
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 TTIRBALLU
 niraC
 annA

roviE  hco  enrA
tkälS  hco  rennäv

 .gnitnegni redyteb nedöD
gim tigard arab rah gaJ  

 .mur tanna tte llit akabllit
 .in rä in ,gaj rä gaJ

,ardnarav röf rav iv tllA  
 .ednaraftrof iv rä ted

agilnav ttim div gim allaK  
in mos gim llit alaT .nman  

  .trojg ditlla
 .llafnot tre etni ardnÄ
are nårf atrob negros llåH  

 .retsör
dem eradiv åg tevil tåL  

mos dröbenni ammas  
  .eragidit

ted tta röf eradiv råg teD  
rä nedöD .eradiv åg etsåm  
tgilläfllit tte arab ådnä uj  
.paksnemeg råv i ttorbva  

re åp ratnäv gaJ  
.arän tgidläv snatsnogån  

 .läv rä tllA

netsnäjtsdugsgninvargeB  
  akryk smloH i mur regä

  .00.11 .lk 2/61 gaderf
  .nakryk i segat deksvA

-molb mos temmokläv akiL
-recnaC llit avåg ne rä rom

 .95 95 95-020 . let nednof
 es.sunof åp adissennim eS

Hipp Hipp 

HURRA!

Grattis Filippa på 5-årsdagen 
26 januari.

önskar farmor & farfar

Hipp hipp hurra på din födel-
sedag, 26/1 fyller du 5 år 
Grattis Filippa!

önskar mamma och pappa

PREDIKOTURER
MELLERUD

Smyrna: Torsd 15.30 Bi-
belskola. 17 Språkcafé. 19 
Ekumenisk bön i Missions-
kyrkan. Sönd 11 Gudstj. 
nattv. Tommy Pettersson. 
Tisd 19 Bönesamling.

Equmeniakyrkan-
Missionskyrkan: Torsd 
18.30 Stickcafé. Sönd 11 
Gudstj. Emanuel Georgs-
son. Nattv. Kyrkkaffe. Tisd 
10-12 Tisdagskaffe & Rast-
plats. 11 Paul och Lena For-
sén, Dals Rostock sjunger 
och läser dikter. 

HOLM se annons
ÖR se annons 
SKÅLLERUD se annons
BRÅLANDA

Smyrna: Onsd 11 Bön. 
Sönd 11 Gudstj. m årshög-
tid. Predikan David C. ”Var-
för församling?”. Tillbaka-
blick, lunch Ssk.

Equmeniakyrkan: Onsd 
19 Mötesplats info. från 
NTF stf Bilda och barnsä-
kerhet i trafik. Servering. 
Torsd 15 Kongogruppen. 
Sönd 18 Söndagskväll i kyr-
kan, Markus kap 10. Tema 
”Skilsmässor, barn och 
pengar” Sigward K. Serve-
ring.
Brålanda: Fred 15 Gudstj. 
på Servicehuset. Anette J. 
Carlson. Sönd 11 Gudstj. m 
nattv. Anette J. Carlson. Ssk 
och kaffe i kyrkan. Kyrkbil 
308 70. Månd 15.30 Kyrk-

liga syföreningen i fsh. 17-
19 Kulturcafé Brålanda fsh.
Sundals-Ryr: Sönd 17 
Meditationsgudstj. i fsh. 
Anette J. Carlson. Kyrkbil 
308 70.

FRÄNDEFORS
Equmeniakyrkan: Sönd 
11 Gudstj. m nattv. Sigward 
K. Tema ”Skilsmässor, barn 
och pengar”, Kyrkkaffe. 
Frändefors: Torsd 14 Ge-
manskapsträff på Ringhem. 
Håkan Tengberg cello, sång. 
Sönd 10 Gudstj. m nattv. 
Lennart Staaf.

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Brålanda kyrka för 
Åke Jonasson. Som inled-
ning på akten spelade kyrko-
musiker Barbro Magnusson 
”Amazing grace” i ett arrang-
emang av J-O Kullander 
varefter hon sjöng ”Tack min 
Gud för vad som varit” av A. 
L. Storm. Akten förrättades 
av Thomas Holmström och 
tillsammans sjöng man psal-
merna 249, 169 samt 190. 
Solisten sjöng ”I skogens 
stilla djupa ro” av F. Ander-

JORDFÄSTNINGAR

60 000 kronor till 
hembygdsförening

Kommunstyrelsen har beslu-
tat att ge Skålleruds hem-
bygdsförening 60 000 kronor 
i bidrag till driften av Kanal-
muséet och Skans 453 i Hå-
verud under 2018.

Hembygdsföreningen an-
modas dessutom att lämna in 
årsredovisning för 2017 samt 
en redovisning av Skans 453 
verksamhet till kommunen.

Föreningen uppmanas 
även att skicka in en särskild 

ansökan om ekonomiskt stöd 
till aktiviteter under muséets 
50-årsjubileum och Dals-
lands kanals 150-årsjubi-
leum. Här ska kostnaderna 
specifieras.

Bakgrund: Den 18 decem-
ber 2017 ansökte Skålleruds 
hembygdsförening om ett 
ekonomiskt stöd på 150 000 
kronor till driften av Kanal-
muséet under 2018.

Vitryggig hackspett
I måndags syntes en vitryg-
gig hackspett vid fågelbordet 
hemma hos Gösta Westman 
på Gärdesgatan i Mellerud.

– Jag har inte sett en sådan 
på många år, konstaterar 
Gösta.

Den är idag klassificerad 
som akut hotad enligt den 

svenska röda listan. Arten 
har minskat drastiskt och 
idag finns sannolikt endast 
ett 20-tal fåglar i landet. På 
Skogsstyrelsens hemsida 
står att det sedan 2005 finns 
ett åtgärdsprogram för arten 
och dess livsmiljö för att 
hjälpa arten att överleva.

Digital anslagstavla
Melleruds kommun har en 
digital anslagstavla på hem-
sidan. På anslagstavlan kan 
du ta del av tillkännagivande 
av kommunfullmäktige och 
nämndernas möten, kallel-
ser, anslag och protokoll. Här 
kan du också ta del av lediga 
jobb och pågående detaljpla-
ner inom kommunen.

Anslagstavlan är ett krav 
enligt den nya kommunalla-

gen från den 1 januari 2018. 
Syftet är att tillgängliggöra 
information om de ärenden 
som behandlas. En annan 
nyhet är att fullmäktiges mö-
ten ska tillkännages, inte 
kungöras som det hette i den 
tidigare kommunallagen. 
Fullmäktiges möten är öppna 
för allmänheten, alla är väl-
kommen att komma och 
lyssna.

Enligt den nya kommunallagen är det ett krav från 1 januari 2018 att alla 
kommuner ska ha en digital anslagstavla.

Enkät som ska 
visa intresset

För att Dinglegymnasiet 
ska få underlag och stöd 
för att starta utbildning 
på Nuntorp har har pro-
jektgruppen för Gröna 
Klustret Dalsland skickat 
ut en enkät till företagare 
och andra som är engage-
rade i landsbygdsutveck-
ling.
Eftersom en naturbruksskola 
är en viktig aktör i ett grönt 
kluster har Naturbruksgym-
nasiet Dingle fått möjlighet 
att utveckla verksamheten 
och undersöka möjligheterna 
att starta en naturbruksut-
bildning på Nuntorp. En ut-

bildning på Nuntorp kommer 
att bli ett bra komplement till 
utbildningen på Dingle. I ett 
första skede är det aktuellt 
med specialiseringar mot 
lantbruk och häst, liksom 
gymnasiesärskola.

Senast första februari 2018 
ska en ansökan om att få 
starta en friskola och frisär-
skola vara inlämnad till Skol-
inspektionen. Med anledning 
av detta ber projektgruppen 
företagarna svara på enkä-
tens frågor. Detta för att 
synliggöra näringens intresse 
och behov av en friskola i 
Dalsland med inriktning mot 
de gröna näringarna. 

 eräk råV

essaH   llejF
* 61  jam  0491   

 sso tanmäl rah
 dankas hco gros i

durelleM  91  iraunaj   8102

 AVE
aneleH  hco  nakåH

 aralK ,adI
nahoJ  hco  accebeR

 dranoeL ,sirI ,tsuguA

 tankcols rah kcilb niD
 tantsyt rah tsör niD

 dirf tinnuf uD

netsnäjtsdugsgninvargeB  
akryK sdurellåkS i mur regä  
.00:31 .lk iraurbef 8 gadsrot  
.nakryk i satulsva netkA  
llit avåg ne åp anräg knäT  

  nednofremiehzlA
 .03 11 03-020 :let

 es.sunof åp adissennim eS

sen och som avslutningsmu-
sik spelades ”Bön” av J. 
Leijon. Vid kistan togs av-
skedet av sambon Ingrid med 
familj, släkt och många vän-
ner. Till minnet av Åke var 
koret vackert dekorerat med 
blommor.

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Skålleruds kyrka för 
Gertrud Johnte. Som inled-
ning på akten spelade Elisa-
bette Emanuelsson ”Air” av 
J. S. Bach. Akten förrättades 
av Lena Hildén och tillsam-
mans sjöng man psalmerna 
297 och 249. Elisabette sjöng 
”Jag har hört om en stad” av 
L. Lithell och som avslut-
ningsmusik spelades ”Ama-
zing grace”. Vid kistan togs 
avskedet av maken Karl-Erik, 
barnen med familjer, släkt 
och vänner. Till minnet av 
Gertrud var koret vackert 
dekorerat med blommor i 
vackra färger. Anhörigas tack 
framfördes och gästerna 
bjöds därefter med till min-
nesstund i församlingshem-
met. Gravsättning kommer 
att äga rum på Skålleruds 
kyrkogård.

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Holms kyrka för 
Evy Petersson. Som inled-
ning på akten framförde 
kyrkomusiker Elisabette 
Emanuelsson ”Amazing 
grace”, en skotsk folkmelodi, 
vartefter barnbarnsbarn 
Samuel Agtorn spelade 
”Lagrima” av Tarrega samt 
ett egenkomponerat stycke, 
på klassisk gitarr. Solist Jose-

fin Dahlqvist sjöng ”Där ro-
sor aldrig dör” av J. Osborn/
J.C. Miller och ”Gabriellas 
sång” av S. Nilsson/P. Bäck-
man. Officiant var Daniel 
Westin och tillsammans 
sjöng man psalmerna 297 och 
249. Vid kistan togs avskedet 
av barnen med familjer. Som 
avslutningsmusik spelades 
”Time to say goodbye” av F. 
Sartori. Till minnet av Evy 
var koret vackert dekorerat 
med blommor.
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Nya skyltarna monteras i centrum
Förra veckan startade 
monteringen av etapp 1 i 
projektet med förbättrad 
skyltning för centrum. 
Etapp 1 innebär ett tiotal 
skyltar på kommunägda 
vägar med förbättrad 
skyltning till parkeringen 
vid Köpmantorget och 
Närhälsan samt skyltning 
för att hitta tillbaka ut 
till E45 från dessa parke-
ringar.
När det gäller kommunens 
egna skyltar handlar det om 
ett tiotal till en kostnad av 
cirka 10 000 kronor. Det sätts 
upp nya upp vid Smycka på 
Köpmantorget med hänvis-
ning parkering rakt fram och 
E45 åt vänster. Hänvisning 
mot Kulturbruket på Dal och 
Resecentrum kommer också 
upp här. Vid Restaurang Vå-
gen har en skylt med hänvis-
ning höger mot E45 kommit 
upp. Nedanför Närhälsan har 
en skylt med hänvisning mot 
E45 (man kör ut vid skolan) 
och mot Kulturbruket på Dal 
samt Resecentrum satts upp.

Vid Cirkusplatsen sätts en 
skylt som visar vägen mot 
Resecentrum. Skylten vid 
Dalslands Bokförningsbyrå 
på P D Lundgrensgatan görs 
mer synlig. 

– Med de nya skyltarna blir 
det tydligare för besökarna 
till Köpmantorget, konstate-
rar näringslivsutvecklaren 
Jenni Hagman.

Statligt ägda vägar
Etapp 2 handlar om skyltar 
på statligt ägda vägar där 

Bengt Karlsson (mitten) skruvar upp en ny skylt vid Köpmantorget som visar vägen ut till E45.  Jenni Hagman 
och Patrik Tellander är nöjda med att arbetet kommit igång.

Skyltprojektet är ett resultat av köpmannaföreningens önskemål och 
förslag. Medlemmarna lämnade förslag vid ett möte den 3 oktober 2017. 
Därefter tog Jenni Hagman och Patrik Tellander fram förslag baserat 
på deras önskemål, som skickades ut till köpmannaföreningen, Mel-
lerudsnavet, Industrigruppen och Företagarna. Inga justeringar gjordes 
av kommunens förslag. Skyltarna till kommunens vägar beställdes i 
slutet av oktober. Ansökan till Trafikverket gjordes samtidigt och möte 
med representanter från Trafikverket gjordes i slutet av december.

BAKGRUND

Planer på bensin-
mack i Grinstad

Agneta Johansson hoppas att pla-
nerna går i lås med en mackcon-
tainer intill Grinstad lanthandel.

Förra veckan skrev Mel-
leruds Nyheter om Green 
Petroleums planer på en 
mackcontainer i Åsens-
bruk. Nu kan vi avslöja att 
det finns liknande planer 
för Grinstad.
Green Petroleum söker till-
stånd och lantbruksstöd för 
att etablera sig utanför Grin-
stad lanthandel. Det handlar 
om en mackcontainer för 
både bensin och diesel, pre-
cis som i Åsensbruk.

 – Fast vi har kommit lite 
längre i Åsensbruk. I Grin-
stad, där det funnits tankmöj-
ligheter tidigare, är det sane-
rat och klart. Mackcontainern 
med kortbetalning är plane-
rad att stå söder om lanthan-
deln, mellan butiken och 
kyrkan, berättar Håkan Pet-
tersson, verksamhetsansva-
rig på Green Petroleum.

Agneta Johansson, som 
driver butiken, tycker det 
vore väldigt roligt om pla-
nerna går i lås.

– Tomten finns, så det gäl-
ler att ordna bygglov och att 
marken grusas upp. Vi slu-
tade med bensin 2015 och 
marken sanerades 2016. 
Men många frågar efter möj-
ligheten att tanka här, konsta-
terar Agneta.

Sedan drygt två år tillbaka 
finns Green Petroleum eta-
blerade i Högsäter. Mack-
containern är placerad utan-
för Högsäters Bygg. 

Bygghandelns vd Thomas 
Ahlbom berättar:

– Det funkar väldigt bra, 
Green Petroleum är lätta att 

ha att göra med. Det tankas 
mellan 1 500 till 2 000 liter 
dagligen här. Bränslet har 
bara tagit slut vid två tillfäl-
len på nästan 2,5 år. Vi är 
väldigt sällan dyrare än andra 
bensinstationer, oftast är vi 
billigare här. Detta är ett klart 
lyft för småorter. Jag vet att 
det fungerar jättebra i Hede-
kas, där Green Petroleum 
också har en mackcontainer.

Närmaste större bensinsta-
tioner finns i Färgelanda och 
Bäckefors.
 Susanne Emanuelsson 

susanne@mellerudsnyheter.se

Lämnade över 
insamlade  pengar

Förra måndagen var Anna 
Forsebo med maken Mar-
tin Nagashima Toft och 
dottern Stina i Linköping 
för att lämna över de 200 
133 kronor från insamling-
en till barndiabetesfon-
den som gjordes i höstas.
Överlämnandet ägde rum på 
Quality Hotel Ekoxen i Lin-
köping där familjen bjöds på 
middag och fick träffa ansva-
riga och grundarna till Barn-
diabetesfonden.

Insamlingen de gjorde ge-
nom sin galakonsert blev 
uppmärksammad av Radio 
väst och Anna och Martin 
blev även kontaktade av ra-
dioprogrammet Karlavag-
nen som hade hört ryktas om 
insamlingen. 

– De ville höra hur vi gått 
tillväga. Inslaget finns online 
på Sveriges Radios hemsida/
Karlavagnen tisdagen den 16 
januari, som första samtal för 
den som är intresserad, berät-
tar Anna Forsebo.

Anna Forsebo och Martin Nagshima Toft, med dotter Stina, tillsammans 
med professorn och diabetesforskaren Johnny Ludwigsson i Linköping.

kommunen har skickat in en 
ansökan som gick ut till alla 
företagarföreningar för över-
syn. Det mesta i det förslaget 
blev inte godkänt av Tra-
fikverket, utan näringslivsut-
vecklaren Jenni Hagman och 
Patrik Tellander, förråd- och 
renhållningschef med ansvar 
för den nya skyltningen,  har 
fått göra om förslaget och 
skickat in en ny ansökan som 
godkänts. 

– Dessa skyltar är nu be-
ställda och vi inväntar besked 
på leverans och montering 
från Trafikverket. Det som 
blev godkänt handlar om att 
uppdatera befintlig skyltning 
från E45 in mot centrum vid 
Tingshuset samt ny skylt-
ning när man kommer över 
viadukten från östra Melle-
rud och ska mot centrum, 
förklarar Jenni Hagman.

Efterfrågat
Den skyltningen är bra för 
besökare på bland annat Vita 
Sandar camping så att de lätt 
hittar till centrum, något som 
efterfrågats av Melleruds 
köpmän.

– Köpmännen ville ha en 
skylt som förvarnade om 
centrum längs E45 en kilo-

meter innan avfarten, men 
det har inte godkänts av Tra-
fikverket. Köpmannafören-
ingen ville även ha med en 
symbol för handel, men en-
ligt Trafikverkets regler för-
utsätts det att det finns butiker 
i centrumkärnor, säger Jenni 
Hagman.

På länsväg 166 från 
Bengtsfors skulle det kunna 
vara aktuellt med en skylt 
mot centrum (sväng höger), 
men i väntan på det plane-
rade köpcentrat inväntar man 
synpunkter vid eventuell 
nyskyltning på Västerråda-
området.

– Nya rondellskyltar med-
för mycket höga kostnader, 
understryker Jenni Hagman.
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se

Ny tobakspolicy för kommunanställda

En ny uppdaterad tobakspolicy tas upp på dagens kommunfullmäktige.

Ett ärende på dagens 
kommunfullmäktige är 
antagandet av en ny to-
bakspolicy för anställda 
och inhyrda inom förvalt-
ningar och bolag samt 
förtroendevalda inom 
politiska organ.
Den nya policyn omfattar 
olika former av tobaksbruk. 
Det vill säga cigaretter (även 
e-cigaretter), cigarrer, pip- 

och rulltobak, råtobak, tobak 
till vattenpipa samt snus och 
tuggtobak.

Arbetstiden som inklude-
rar pauser (även måltidsup-
pehåll eller pedagogisk 
måltid) ska vara tobaks- och 
rökfri. Under kurser, konfe-
renser med mera förväntas 
medarbetaren att följa poli-
cyns riktlinjer – oavsett belä-
genhet. Dock räknas inte 
lunchrasten som arbetstid.

Som tobaksfri zon räknas 
en omkrets om tio meter från 
kommunens lokaler.

När det gäller personal där 
kommunen tillhandahåller 
arbetskläder gäller förbud 
mot tobaksanvändning och 
rökning i de kläderna. Därför 
är det viktigt att byta till pri-
vata kläder för den som vill 
använda tobak på lunchras-
ten. Det är också förbjudet att 
använda tobak eller röka i 
kommunens fordon.

Det är inte tillåtet att ta 
ledigt under arbetsdagen 
(använda flexsystemet) för 
att röka.

Friskvårdsinsats
Kommunen erbjuder ett av-
vänjningsstöd för all tobak 
genom en friskvårdsinsats 
från företagshälsovården. 
Den kostar ingenting för ar-
betstagaren, men ska utnytt-
jas utanför den ordinarie ar-

betstiden. Erbjudandet gäller 
alla anställda i Melleruds 
kommun. Cheferna ansvarar 
för att vidta lämpliga åtgär-
der om reglerna i tobakspo-
licyn inte följs. Vilka åtgär-
der som blir aktuella beror på 
situation och sammanhang.

Bakgrunden är att Sveriges 
kommuner och landsting 
ställt sig bakom regeringens 
mål att mindre än fem pro-
cent av befolkningen ska 
röka år 2025. Kommunens 
rökförbud på arbetstid har 
gällt sedan 2006, men efter-
som användningen av e-ci-
garetter ökat fanns ett behov 
att uppdatera och komplet-
tera kommunens rökpolicy.

Kommunen vill uppfattas 
som en hälsofrämjande kom-
mun med friska och hälso-
samma arbetsplatser.
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se



MELLERUDS NYHETER8 ONSDAG 24 JANUARI 2018

Om maten som slängs
och de som tar hem den

I torsdags kväll föreläste 
Andreas Jakobsson på 
Kulturbruket på Dal, in-
bjuden av Melleruds bib-
liotek. Det handlade om 
alla miljoner ton mat som 
kastas varje år och att det 
faktiskt är möjligt att ha 
ett matkonto på så gott 
som noll och ingenting om 
man uppsöker butikens 
bakgård.
Andreas och hans familj, 
sambo och två barn, lever 
sedan 4,5 år på mat som häm-
tas ur livsmedelsbutikernas 
sopcontainrar. Äckligt? Nej 
lyxigt! Vad sägs om kalixlöj-
rom, gruyereost, öl, choklad 
grönsaker, mjöl, mjölk, fil, 
frukt, godis, tvättmedel, 
bröd, ja allt som förekommer 
i en matvarubutik finns också 
i butikens sopcontainer.

Bäst före styr
Bäst före datumet styr, fast  
produkten är långt ifrån dålig 
slängs den för att ingen köper 
den. Utbudet i affärerna har 
ökat enormt och det ska alltid 

Andreas Jakobsson i aktion i en sopcontainer i Uppsala. En gång i veckan gör han och en kollega en tur till 
flera butiker.

Många var intresserade av att köpa Andreas Jakobsson bok ”Svinnlan-
det” efter föreläsningen. 

40 000 erbjuds 
gratis vaccin

Nu erbjuds utvalda grupper i Väs-
tra Götaland gratis vaccin mot 
mässling, påssjuka och röda hund.

Maria Nykvist är positiv till beslu-
tet om gratis vaccin mot mässling.

Regionstyrelsen beslu-
tade förra veckan att 
utvalda grupper i Västra 
Götaland med osäker 
immunitet erbjuds kost-
nadsfri vaccination mot 
mässling, påssjuka, röda 
hund.
Erbjudandet gäller en dos 
vaccin och regionstyrelsen 
räknar med en kostnad på 
maximalt 8,4 miljoner kro-
nor.

– Olika undersökningar 
uppskattar att det kan finnas 
uppemot 40 000 personer i 
Västra Götaland som inte har 
fullgott skydd. Vi hoppas 
naturligtvis att nå så många 
av dem som möjligt med 
detta erbjudande, säger Ann 
Söderström, hälso- och sjuk-
vårdsdirektör i Västra Göta-
landsregionen.

– Här i området är det fort-
farande lugnt, inga kända fall 
ännu. Man kan höra av sig till 
oss för att få råd eller om man 
vill komma och vaccinera 
sig, säger Maria Nykvist, 
som arbetar med smitt-
skyddsfrågor på Närhälsan i 
Mellerud.

Hon tycker det är ett posi-
tivt beslut.

– Det ökar förutsättning-
arna för oss att hjälpa till att 
uppgradera skyddet hos 
många. Man bör även tänka 
till innan man ska ut och resa, 
många tänker framför allt på 
skydd mot hepatit då och inte 
mässlingen, tillägger Maria.

Öka immuniteten
Syftet med beslutet är att 
långsiktigt öka immuniteten 
bland befolkningen. Vacci-
nationerna sker via vårdcen-

tralerna, både inom Närhäl-
san och de privata 
alternativen. Erbjudandet 
om den kostnadsfria vacci-
nationen gäller från och med 
den 16 januari och under hela 
2018.

– Det nuvarande mäss-
lingsutbrottet är begränsat 
och tanken med erbjudandet 
är att förhindra att liknande 
utbrott sker igen, säger Ann 
Söderström.

Boende i Västra Götaland 
har generellt en god immuni-
tet mot mässling, men det 
senaste utbrottet visar att det 
finns grupper som kan be-
höva vaccineras för att få ett 
fullgott skydd. 

Kostnadsfri vaccination
De som kan få kostnadsfri 
MPR-vaccination är de som 
vistas varaktigt i Västra Gö-
taland, är födda 1960 eller 
senare, och som av någon 
anledning inte har skydd mot 
mässling. Man är skyddad 
mot mässling om man tidi-
gare haft sjukdomen eller är 
vaccinerad. 

Erbjudandet gäller också 
asylsökande vuxna samt per-
soner som vistas i Västra 
Götaland utan nödvändiga 
tillstånd.

Turister på tillfälliga besök 
omfattas inte av erbjudandet, 
inte heller personer som är 
folkbokförda i andra regio-
ner i Sverige utöver Västra 
Götaland.

De inom målgruppen som 
är osäkra på om de är im-
muna mot mässling och vill 
vaccinera sig uppmanas att ta 
kontakt med sin vårdcentral 
för att beställa en tid för vac-
cination.

Barn från tolv månader
erbjuds mässlingvaccin

På grund av mässlingsutbrot-
tet har Smittskydd och Cen-
tral Barnhälsovård i Västra 
Götaland beslutat att barn 
från tolv månaders ålder i 
samband med besök på BVC 
kommer att erbjudas vaccin 
mot mässling-påssjuka-röda 
hund (MPR-vaccin). De som 
hör av sig med frågor kring 
barn mellan 12 och 18 måna-
der kan också erbjudas vac-
cination. I det nationella 
vaccinationsprogrammet 

ges MPR-vaccin vid 18 må-
naders ålder, men kan ges 
från 12 månader inom pro-
grammets ram.

– Undvik att ta med små 
barn till stora offentliga loka-
ler, till exempel och stora 
köpcentra. Utsätt alltså inte i 
onödan barn för miljöer där 
många vistas och där sjuk-
dom kan spridas, säger biträ-
dande smittskyddsläkare 
Leif Dotevall.

inne i affären. Det räcker ju 
med att det är ett litet hål i 
mjölpåsen för att den ska 
slängas, eller att en clemen-
tin i nätet är dålig för att hela 
nätet kastas. Det enda jag och 
min familj köper är olivolja 
ibland. Alla matbutiker 
slänger för tusentals kronor 
varje dag, berättar Andreas 
Jakobsson.

Lagligt att ta slängd mat?
Men är det lagligt att ta det 
som ligger i butikens sopor?  
Det är oklart. Det som slängts 
har ju inget värde. Andreas 
berättade om hur han och 
hans dumpstringskollegor 
under sina turer bland varu-
husens containrar i Uppsala 
blivit kollade av polisen. 

När de föstått att de tar 
hand om mat har de tyckt det 
var okej eller till och med bra. 
Vissa handlare låser inte sina 
containrar, andra gör det. En 

dumpstrare lär sig var det är 
möjligt att fynda och tar vara 
på maten.

Vad ska man göra åt detta?
Det finns ett EU-förslag på 
att matsvinnet ska halveras 
till år 2030. 

– Att nå det målet har 
Frankrike och andra europe-
iska länder kommit mycket 
längre med än Sverige, sade 
Andreas Jakobsson som hop-
pades på politiska styrmedel 
för att styra åt rätt håll.

Innan dess finns prima mat 
att hämta på handlarens bak-
gård. Att lukta och smaka på 
maten och därefter avgöra 
om den är tjänlig eller inte 
bör alla göra, menade An-
dreas Jakobsson och tipsade 
om mer information på blog-
gen Dumpstringslyx.com
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

Släktforskningens dag lockade

På bilden syns Lena Svensson, Lennart Andersson, Monika Andersson, 
Mats Lundin samt systrarna Frida och Linnea Svensson, som alla besökte 
Melleruds museum och släktforskningsarkivet i  lördags.

Under Släktforskningens 
dag i lördags var det öppet 
hus i Melleruds museum 
och släktforskningsarki-
vet. Flera passade på att 
göra ett besök och söka 
antingen bland släktban-
den eller i gamla bilder.
Föreningen Släktforskare på 
Dahl håller till i museet där 
de samarbetar med hem-
bygdsföreningen som driver 
detsamma. I lördags var re-
presentanter för båda fören-
ingarna på plats för att hjälpa 
besökande tillrätta. 

Det kom ett 20-tal intres-
serade och tillsammans med 
föreningarnas egna blev det 
stundtals både lite trångt och 
gemytligt på översta vå-
ningen i muséet. 

– Den här dagen arrangeras 
likadant över hela Sverige  
och i år är temat arkiv, men 
varje förening bestämmer 
dock själv sitt upplägg, be-
rättar Susanne Sambia, som 
är ordförande i släktforskar-
föreningen. 

På plats från föreningen 
fanns även Axel Ljung och 
Håkan Hultman. Axel har 
bland annat scannat in alla 
foton från Malmqvists foto-

salong, som lades ner 2001, 
och håller nu på med glasplå-
tar från K.F. Karlsson fotosa-
long som var verksamt mel-
lan 1919 till 1925. Ett 
mycket omfattande arbete.

Håkan visade och berätta-
de om sitt senaste projekt 
kring alla hemman i Tissel-
skogs socken, också det ett 
gediget arbete. Ofta i släkt-
forskningssammanhang ges 
rådet att man ska börja med 
att fråga de äldre i sin omgiv-
ning. Här förbereder Håkan 
för kommande släktforskare 
i en hel bygd.  

Lyckades med sina  
efterforskningar
Kurt-Åke Sandberg fick 
hjälp med att söka en person 
som växte upp i hans mors 
hem. Man fick fram var och 
när han var född, att han flyt-
tar på 40-talet och nu är 
bortgången sedan 20 år till-
baka. Kurt-Åke har släkt-
forskat ett tag och berättar att 
han vill få fram mer än bara 
ett släktträd att lämna över 
till barn och barnbarn. 

– Jag försöker få fram en 
berättelse, skriver ner hän-
delser, vad som hänt med var 

Susanne Sambia fanns på plats 
under Släktforskningens dag och 
kunde hjälpa många framför da-
torerna.

och en och så vidare. Foton 
är också en viktig bit i det 
hela, säger han.

Monika Andersson besök-
te muséet tillsammans med 
familjen. Barnbarnen Frida 
och Linnea Svensson hade 
skrivit ner vad de hittills hit-
tat. På deras morfars mors 
sida kunde man komma till-
baka så långt som till 1792. 
Monikas berättar också om 
sin mors släkt, där mamman 
är från Kville. När man bör-
jade göra efterforskningar så 
fann man att hennes mors 
förfäder kom från Skälebol i 
Erikstad, där Monika och 

maken Lennart själva äger 
och brukar mark idag.  
 Ing-Marie Norrman

se fullt ut i hyllorna. Moroten 
ska vara rak, potatisen lagom 
stor. Det som inte är perfekt 
sorteras bort.

”Dumpstrare” som An-
dreas Jakobsson har blivit 
uppmärksamma på detta och 
lever sedan flera år på det 
som slängts bort.

– 80-90 procent av det som 
ligger i sopcontainrarna är 
lika bra som det som finns 
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Mellerud 0530-444 40 
roybil.se

Grow up your way
Välkommen till Bilbolaget 27-28 januari

Lördag 10-14 • Söndag 11-14

-16 Mercedes-Benz B 200 d  
4Matic AUT. 790 mil  
Ord. pris 401.400 kr NU 374.000 kr

-18 Mercedes-Benz B 200 d  
4Matic  AUT. 1 mil  
Ord. pris 370.250 kr NU 329.900 kr

-17 Mercedes-Benz CLA 180  
Shooting Brake 1 mil  
Ord. pris 341.500 kr NU 319.900 kr

-16 Mercedes-Benz CLA 220 CDI 
4Matic  Shooting Brake AUT. 1 mil 
Ord. pris 459.400 kr NU 379.000 kr

-16 Mercedes-Benz C 220 d Coupé 
AUT. 5 mil 
Ord. pris 505.500 kr NU 369.900 kr

-18 Mercedes-Benz C 220 d 
4Matic Kombi AUT. 500 mil 
Ord. pris 519.500 kr NU 419.900 kr

-17 Mercedes-Benz E 350 D Sedan 
AUT. 10 mil 
Ord. pris 810.850 kr NU 669.900 kr

-17 Mercedes-Benz E 220 d Kombi 
AUT. 425 mil 
Ord. pris 614.850 kr NU 479.000 kr

-17 Mercedes-Benz E 220 d Kombi 
AUT. 996 mil 
Ord. pris 622.100 kr NU 499.000 kr

-17 Mercedes-Benz E 220 d
 4Matic  Kombi AUT. 1 mil 
Ord. pris 591.550 kr NU 499.900 kr

-17 Mercedes-Benz E 220d 
4Matic  All-Terrain AUT. 1 mil 
Ord. pris 575.750 kr NU 499.900 kr

-17 Mercedes-Benz E 220 d 
4Matic  All-Terrain AUT. 800 mil 
Ord. pris 618.900 kr NU 539.000 kr

-17 Mercedes-Benz GLC 220 d 
4Matic  AUT. 750 mil 
Ord. pris 556.950 kr NU 462.900 kr

-16 Mercedes-Benz GLE 350d 
4Matic  AUT. 2.070 mil 
Ord. pris 864.450 kr NU 569.000 kr

-17 Mercedes-Benz GLE 350 d 
4Matic  Coupé AUT. 1.900 mil
Ord. pris 954.200 kr NU 689.000 kr

-16 Mercedes-Benz GLE 350d 
4Matic AUT. 15 mil 
Ord. pris 885.150 kr NU 699.000 kr

-17 Mercedes-Benz GLE 350 d 
4Matic  AUT. 1 mil 
Ord. pris 887.750 kr NU 739.000 kr

-17 Mercedes-Benz GLE 350 d
4Matic  Coupé AUT. 1 mil 
Ord. pris 924.900 kr NU 749.000 kr

-18 Mercedes-Benz A 180 1 mil  
Ord. pris 280.850 kr NU 259.900 kr

-17 Mercedes-Benz SLC 250 d Roadster 
AUT. 10 Mil Ord. pris 628.950 kr NU 499.000 kr

SPARA 
UPP TILL 

295.450 kr!

Stödkonsert till föreningshuset

Skålleruds församlingskör, under ledning av Elisabette Emanuelsson, 
sjöng ”Stad i ljus” med Niclas Pettersson som solist.

I lördags, den 20 januari, 
var det dags igen för den 
årliga stödkonserten i 
Åsensbruk. Kvällens samt-
liga intäkter går oavkortat 
till ortens föreningshus 
som är en av de viktiga 
mötesplatserna i trakten. 

Samtliga artister, som erbjöd 
publiken en fantastisk show, 
ställde upp helt ideellt.

”Dax igen” förekom redan 
på 1960-talet och återupp-
togs även i år med medver-
kade som bland annat Skål-
leruds församlingskör, duon 

Jonny de Capretz och Lars 
Nilsson, Dalsländers, Gun-
nar Petrone, Pettersson & 
Pensionärerna samt Jimsons 
som ställde upp med det 
bästa ur repertoaren under 
två och en halv timme. 

Populära Dalsländers, som redan spelade på 60-talet i föreningshuset och många andra ställen runt om i 
landskapet, bjöd på låtarna som bland annat ”Hello Josefine”, ”Maria Maruschka” och ”Börja om från början”.

Under pausen erbjöds det till uppskattad fika till självkostnadspris, men den som ville kunde gärna lägga mer 
i burken för föreningshusets bästa. 

Körmusik och fräckisar
Det spelades en fin bland-
ning av folk- och körmusik 
samt musikfestival- och 
dansbandslåtar. Det kändes 
som om en och annan i pu-
bliken med största sannolik-
het hade önskat sig tillgång 
till dansgolv. Dessutom be-
rättades på scenen även en 
del roliga historier från förr 
och en del fräckisar till pu-
blikens glädje, som tackade 
artisterna med välförtjänta 
applåder.

Inte heller få man glömma 
bort kökspersonalens insats i 

bakgrunden. De dukade fram 
ett uppskattat kaffekalas un-
der pausen för kvällens 85 
besökare, där fanns det möj-

lighet till glada samtal och 
mingel.

Tanja Mueller

En kväll för inspiration
I torsdags bjöd Optimera 
i Mellerud in till en in-
spirationskväll. För den 
som kanske går i renove-
ringstankar var detta ett 
utmärkt tillfälle för tips 
och ideér. 
Optimera hade öppet ett par 
timmar längre denna dagen. 
Även om det skett lite för-
ändringar i butiken på nedre 
plan, så ligger själva utställ-
ningen en trappa upp, där 
badrumsdelen är nygjord.

Här träffar vi denna efter-
middag Anna-Carin Lundin 
som representerar Svedbergs 
Bad. Ola Brändh från Elfa 
Lumi, som står för garde-
robsdörrar och inredningar 
finns också på plats. I själva 
köksdelen, där ett Marbodal-
kök är uppbyggt, huserar 
Linda Wahlgren, som är an-
svarig för just kök på Opti-
mera i Mellerud. 

Till sin hjälp har hon en 
kollega från Åmål, Maria 
Johansson. Alla är helt över-
ens om att just torsdag är en 
bra dag för sådana här kund-
träffar.

– Datumet för denna tema-
kväll bestämdes redan i sam-
band med Bygga- Bomässan 
i höstas, berättar Anders 
Emanuelsson, enhetschef på 
Optimera i Mellerud.

– I samband med den här 
kvällen har vi också lite er-

Linda Wahlgren visar Marbodalkökets finesser för Liselott Olsson som 
tillsammans med maken Christer kom till inspirationskvällen och fick 
med sig idéer hem till fritidshusets kök.

Anders Emanuelsson pratar badrum med Anna-Carin Lundin och Ola 
Brändh.

bjudanden här i Mellerud. 
Även om vi tillhör en bygg-
handelskedja, så styr vi lokalt 
vad som ska hända, tillägger 
han. 

Kök i lantlig stil  
efterfrågas
Linda och Maria berättar om 
vad som efterfrågas och vad 
som är populärt just nu. Grå-
toner i skåp och luckor har 
funnits med ett tag, nu börjar 
också träfärgerna komma 
tillbaka.

Den lantliga stilen håller i 
sig och efterfrågas mycket. 
Till knoppar och handtag är 
mässing och läder populärt. 
Nyheterna från Marbodal 
kommer först till våren.

Ikväll, precis som annars 
när kunden kommer på sitt 
första besök, så bokas det in 

en tid där man sedan gör en 
ritning. Då har kunden också 
mått och annat med sig, där-
efter får de en offert.

– Kundens önskemål är a 
och o. Det är viktigt att se till 
kundens behov och hitta 
bästa lösningen för var och 
en, liksom att lyssna av och 
sedan få visa alla olika funk-
tioner och lösningar som 
finns hos Marbodal, säger 
Linda.

En annan fördel är ju också 
att allt – såsom kakel, golv, 
tapeter och färg – finns här 
inom Optimeras väggar, till-
lägger hon innan hon får 
avbryta för att ta hand om 
några av kvällens kunder.

Klockan har hunnit bli fem 
och kunderna strömmar till. 
Peter Magnusson och Clary 
Ljungberg har tittat in.

– Jag köpte mitt hus 1992, 
sedan dess har jag renoverat, 
skrattar Peter.

– Jag har handlat allt här på 
Optimera, säger han och 
menar att de alltid varit hjälp-
samma med tips och ideér.

När han byggde om köket 
fick han mycket god hjälp av 
Linda. Så fort snön släpper 
taget, så kommer nästa pro-
jekt att ta vid, ett altanbygge 
och då kommer han åter till 
Optimera.
 Ing-Marie Norrman
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Bygg & ElTeknik

0530-127 27      LEgruppen.se

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

ElmontageElmontage
på

Dal

Bygger fiber 
i Mellerud

Anmäl dig på
fibertillalla.se

0530-75 98 90
info@dalbonet.se

till fast pris

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

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

FÖNSTER 
monterat och klart

www.sunlike.se

Avkopplande och energi
givande ljusterapi

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

Boka på tel.
0530414 10

Ledig 
annonsplats

Vill du att ditt  
företag ska synas

Ring
0530-125 40

för info och pris

Stort sortiment & 
snabb service

• Däckhotell

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

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

RS Däck & Recond
Alltid lågpris på däck

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

Tel. 070-310 32 84Däckpris
fr. 515:-

ALLT INOM BYGG
Utför även höga lyft

Stig-Åke Lantz
Mob. 0733-54 47 84 

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

 Lokala företag till er tjänst!

Din bilverkstad i Mellerud

Landsvägsgatan 80     Tel. 0530-471 50

Vi utför bland annat...

• Service och reparationer på alla personbilar och 
lätta släp

• Diagnos på bilens elektroniska system t.ex. ABS, 
airbag och motorstyrning

• Hjulinställning – en av våra specialiteter

KVALITET • SÄKERHET • SERVICE

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

Vi arrangerar bussresor efter era önskemål

DAHL
ANDERSEN BYGG

Tel. 076-390 28 05 mail. info@dahlandersenbygg.com

Bygger absolut allt 
och vad du vill!

Bilverkstad Buss

Elinstallation

Fiber FönsterFriskvård

 Bygg

Däck

Bygg

Byggteknik/elteknik

Ledig plats
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till fast pris

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

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

FÖNSTER 
monterat och klart

STÄDNING
Veris kan hjälpa dig med HEMSTÄD, FLYTTSTÄD

och andra hushållsnära tjänster (RUT-avdrag)

Vi utför även KONTORSSTÄD
Allt med kvalitetsgaranti!

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

Tel. 070-330 37 50 • 
mats@paintab.se

Vi utför:
Måleriarbete och 

tapetsering
Ansluten till  

branschgaranti

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

info@sundstromgrav.se   -   www.sundstromgrav.se

Lantbruksavtal
för bekämpning av  

råttor och möss  
fr. 2.000:-  + moms

0521-693 51
Patrick Eriksson

-

Njut av solen - när du vill!

 

 . 

Visas på 
Ute och Inne 

Komplett solskydd både inom- och utomhus

blends

2 nyanser

1 nyans

gradient1

gradient2

www.dprorservice.se

Vi säljer och installerar Nibe värmepumpar 

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

& skogsbruksmaskiner m.m.

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

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

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

0530-307 82
072-341 11 63

petersgolv@telia.comPeter Callh

Peters Golv
Allt inom golv och kakel

petersgolv@telia.competersgolv@telia.com

Marcus Johansson 
 Tel. 073-599 52 24

kontakt@dalslandsvvs.se                   www.dalslandsvvs.se

Vi säljer och 
installerar  

CTC-värmepumpar

Naturligtvis 
hjälper 

vi dig med 
ROT-avdraget

Ledig 
annonsplats

Vill du att ditt  
företag ska synas

Ring
0530-125 40

för info och pris

 Lokala företag till er tjänst!

Fönster

Golv Gräv

Måleri

Städ VVS

VVS

Solskydd

SkadedjursbekämpningByggteknik/elteknik Ledig plats

Ledig plats

Reparation/service

VILL DU SYNAS HÄR

Maggan Lindholm 
0530-125 40

Christina Svensson Callh 
0530-125 40

Kontakta någon av våra säljare



MELLERUDS NYHETER12 ONSDAG 24 JANUARI 2018

Brålanda • Frändefors

0521-313 13 (kl. 10.00-12.00, mån-tors)

Besök gärna vår hemsida:
bralandavantjanst.dinstudio.se

Torsdag 25/1 15.00 
”Glimtar från min livsresa” del 
II med Sture Pettersson
Lördag 27/1 15.00 
Kaffe o mys på Prästkragen

Veckoaktiviteter: 
Måndag 
07.30 o 8.30 
Rör dig frisk (motionsträning) 
Lokal: STC Ledare: Margaretha G 
09.30 Minnesträning (kortspel) 
10.00 Promenader, Sinnenas hus 
Tisdag 
10.00 Minnesträning (Bridge) 
15.00 Akvarellcirkel, start 6/2 
Jämna veckor, Sinnenas hus 
Onsdag 
09.30 På spåret, Elljusspåret
10.00 Stick o Broderi, start 24/1
14.00 Bingo (minnesträning)
18.00 Gymnastik, f.d. sjukhemmet
Torsdag 
07.30 Rör dig frisk, STC
09.30 Minnesträning (kortspel) 
10.00 Sittgympa, Sinnenas hus 
10.00 Gin Rummy, Stationshuset 
15.00 Bokcirkel Sinnenas hus Start 1/2

Julgransskakning
Traditionsenligt ordnade 
Gestad bygdegårdsfören-
ing julgransskakning. 
Många kom och ordnade en 
trevlig lördagseftermiddag 
med film, dans kring granen, 
fika och det efterlängtade 
tomtebesöket med godispåse 
till både små och stora.

Johnny Sandelin spelade 

och Richard Håkansson led-
de dansen kring granen.

– Det är en bra och rolig 
julgransskakning, sade Ella 
Abelsson, Frändefors.

Hon kom i sällskap med 
mamma Anna, som varit med 
här som barn.

 Marianne Karlsson

Förväntansfulla barn väntar på att tomten ska ge dem en godispåse.

Temadag som engagerade

Förra lördagen var det 
litteraturtema i Brålanda. 
Både på biblioteket och i 
Brålanda Galleria disku-
terades böcker, bilder och 
gamla tider.
Den första man mötte innan-
för dörren på biblioteket var 
Bernt Johansson som visade  
en hel mängd av sina alster, 
bland annat en cd-skiva med 
tillbakablick på 1900-talets 
små och stora händelser.

Strax intill stod Brålanda 
Sundals-Ryrs hembygdsför-
ening med sina böcker och 
vid borden hos Gull-May 
Lindström och Eva Sarge 
diskuterades det och lästes. 

Även Sundals Släktfors-
kare Brålanda fanns på plats 
och gjorde pr för kommande 
arrangemang och Sture Pet-
tersson hade tagit med sig 
sina fotoalbum. Runt dessa 
flockades besökarna för att 
känna igen folk från förr.

Bernt Johansson visade bland 
annat sin cd-skiva om 1900-talet 
under temadagen i Brålanda.

Sture Pettersson har dokumenterat händelser i Brålanda under många år. Detta tilldrog sig stort intresse.

FÖRENINGSREFERAT
Södra Dals SPF höll decem-
bers månadsmöte, som var 
luciafest, på Solrosens 
Restaurang i Brålanda. Orfö-
rande Uno Löfgren hälsade 
medlemmarna välkomna.

Det blev underhållning av 
SPF-kören under ledning av 
Märta Eriksson som spelade 
piano till sången. Luciavisan 
inledde deras program och 

sedan följde fler kära jul-
sånger. 

Så följde kaffeservering 
med lussekatt och tårta. Där-
efter blev det information 
från KPR-mötet (kommu-
nens pensionärsråd) av Tage 
Severinsson. Att kunna inta 
måltid på kommunens serve-
ringar för äldre och andra är 
möjligt i Vänersborgs, Brå-
landas och Frändefors äldre-
serveringar, men ännu ej i 
Vargön.

En önskan om hörslinga i 
kommunens lokaler på både 
Solrosen och Prästkragens 
lokaler i Brålanda har fram-
förts av vår representant 
Tage.

Birgitta Sahlbom refere-
rade från en kursdag om fri-
tid och hälsa. Där betonades 
åtgärder som främjar psykisk 
hälsa hos äldre, som utevis-
telse, kontakt med husdjur 
och social gemenskap. Det 
motverkar ensamhet och 
isolering.

Så följde lotteridragning 
med fina vinster. SPF:s sång-
kör fortsatte med några 
sånger och avslutade med 
Jul, jul, strålande jul. 

Ordförande pålyste en tyst 
minut för en medlem och 
körsångare som nyligen has-
tigt lämnat oss. Samlingen 
avslutades av ordföranden 
och nationalsången sjöngs 
gemensamt.

Doris Severinsson,  
pressombud

Inne i gallerian på andra 
sidan gatan stod Ritva Kah-
rila Utter och Kristin Sigur-
dadottir alias Kristin H Ric-
hards och visade vad de 
skapat. Ritva visade, förutom 
sina böcker, ett smakprov på  
den animerade film hon just 
nu arbetar med.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

Mellerud har 
heta lantisar

Agneta Johansson driver Grin-
stads lanthandel sedan drygt 30 år.

För tionde året i rad utser 
tidningen Land de 100 he-
taste lantisarna. Hetast 
av dem alla är Marie och 
Gustaf Mandelmann, som 
lyckats inspirera hela Sve-
rige genom sitt TV4-sända 
program ”Mandelmanns 
gård”. Men även två mel-
lerudsbor finns med på 
lisan.
Årets nomineringar var 
många, och bestod av såväl 
riksbekanta ansikten som 
lokala namn. För Lands jury 
rådde inga som helst tvivel 
att Marie och Gustaf Man-
delmann, som med sitt bety-
delsefulla arbete för lands-
bygden, skulle kamma hem 
utmärkelsen.

– Det har rått Mandelman-
nafeber över hela landet. 
Helt plötsligt vill alla leva 
som Marie och Gustaf. De 
har även gjutit nytt liv i byn 
Rörum på Österlen. Somma-
rens besöksantal slog alla 
former av rekord och gav ett 
uppsving åt småföretagarna i 
byn. Det blev ett självklart 

Freddy Alm gjorde om släktgården 
utanför Mellerud till camping.

Grov olovlig körning
En man i 30-årsåldern står 
åtalad för brott mot vägtra-
fikregisterlagen, brott mot 
fordonsförordningen, bilbäl-
tesförseelse och grov olovlig 
körning. Han körde ett for-
don i Brålanda den 11 sep-
tember 2017 som var avställt 
och hade dubbdäck trots att 

det inte var tillåtet vid tiden 
för körningen. Mannen körde 
personbilen utan att ha rätt 
till det och använde heller 
inte bilbälte vid tillfället. 
Mannen erkänner brotten. 
Åklagaren yrkar på 4 000 
kronor i dagsböter.

val, säger Lands chefredak-
tör Carina Löfgren.

Viktigt dagligt arbete
Land har under året djupdykt 
och belyst det viktiga arbete 
som dagligdags utförs på den 
svenska landsbygden. Med 
dessa insatser kan den lokala 
matkulturen frodas, kultur-, 
natur- och idrottslivet 
blomstra och det nedlägg-
ningshotade leva vidare. 

Agneta Johansson har dri-
vit Grinstads lanthandel i 
omkring 30 år. Med generösa 
öppettider sju  dagar i veckan 
har den nu totalrenoverade 
butiken blivit en viktig mö-
tesplats i bygden och även 
för mer långväga besökare. I 
slutet av året tilldelades hon 
hedersutmärkelsen Gröna 
hjärtat från den lokala LRF-
avdelningen. Nu är hon även 
en av de heta lantisarna.

Freddy Alm i Hålsungebyn 
är också bland de utvalda. 
När det blev omöjligt att leva 
på lantbruket fick Freddy en 
idé. Han gjorde om släktgår-
den i Dalsland till en cam-
pingplats. Den är nu så popu-
lär att ännu en åker kan 
behöva tas i anspråk. 

Sprututbyte 
startar i höst

Västra Götalandsregionen 
inför i höst sprututbyte 
för drogmissbrukare över 
18 år. 
Verksamheten kommer att 
vara placerad vid infektions-
klinikerna på Sahlgrenska 
Universitetssjukhuset/Östra, 
NU-sjukvården/NÄL, Ska-
raborgs Sjukhus Skövde och 
Södra Älvsborgs Sjukhus/
Borås (start 2019).

Syftet med sprututbytes-
programmet är att minska 
spridningen av blodsmitta, 
främja hälsa, förbättra livs-
kvaliteten och att erbjuda 
motiverade personer en in-
gång till beroendevård.

Förutom möjlighet till ut-
byte av sprutor, kanyler och 
annan utrustning kommer 

verksamheten att erbjuda 
provtagning, vaccination, 
kuratorsstöd, barnmorske-
vård och lättare sjukvård för 
att förebygga infektioner och 
bemannas med läkare, sjuk-
sköterskor, barnmorskor, 
psykiatrisjuksköterskor och 
kuratorer.

Verksamheten kommer att 
vara öppen fem dagar i 
veckan och ha drop-in-mot-
tagning. Ingen tidsbokning 
eller remiss behövs. Hälso- 
och sjukvårdsstyrelsen före-
slår att regionfullmäktige 
beslutar att besöken blir 
gratis.

I år beräknas verksamhe-
ten kosta drygt tio miljoner 
kronor och för 2019 drygt 21 
miljoner kronor.
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HELGÖPPET 
Lördag 10-14
Söndag 11-14

SPORT
FCM får kvala till SFL

FUTSAL 
Bara oavgjort hade räckt 
för FC Mellerud för att 
vinna serien och bli klara 
för SFL-kval. Trots un-
derläge i hela matchen 
lyckades man dock vända  
och vinna med uddamålet 
på bortaplan mot Vara SK.
FC Mellerud hade allt i egna 
händer efter att FC Lidkö-
ping United ”bara” vunnit 
med uddamålet på hemmap-
lan mot Afghanska FC.

En stor målskillnad hade 
behövts för att hålla hoppet 
uppe hos västgötarna. Men 
trots underläge från start för 
Mellerud växte inte hoppet 
för United, då Mellerud 

FC Mellerud är seriesegrare och 
klara för kval till SFL Här Simon 
Schullström som kramar om 
lagkamraten Alexander Karlsson. 
Foto: Marcus Ek/Arkivbild

SLUTRESULTAT
Vara SK – 

FC Mellerud
4-5(1-1)

Div. 1 Norra Götaland
Målskyttar:
10’ 1-0 Gustav Ejdestig
14’ 1-1 Simon Schullström Jansson
27’ 2-1 Kristoffer Ejdestig
27’ 2-2 Vedat Mehmeti
30’ 3-2 Uno Gunterberg
32’ 3-3 Pajtim Beka
37’ 4-3 Gustav Ejdestig
38’ 4-4 Pajtim Beka
39’ 4-5 Nerkez Berisa

kunde hålla jämna steg och 
knipa segern tillslut. 

– Det var en bra match, jag 
tycker att de förtjänade sina 
mål. Men så fort de gjorde ett 
mål växlade vi upp och kvit-
terade, berättade ansvarige 
Valon Gashi, dock avstängd 
i denna match.

FC Mellerud såg till att 
rotera i truppen och låta de 
spelare som inte fått så 
mycket speltid under sä-
songen, lira matchen. 

– De som fick speltid 
gjorde det jättebra, bland an-
nat Pajtim Beka och Halid 
Zekovic gjorde en hel match. 
Vi lät de som inte fått spela 
så mycket få speltid. Alla är 
ju bra, så det spelar ingen roll 
vem som spelar, alla har bra 
kvaliteter, så det är gott att se 
att oavsett vem man spelar 
med så kan laget prestera och 
killarna visar att de förtjänar 
speltid, berättade Gashi efter 
matchen.

Nu väntar ett spännande 
kval där man ännu inte vet 
vilket lag Mellerud ställs 
emot.

– Det spelar ingen roll för 
oss. Vi ska försöka slå vilka 
vi än möter. Det kan bli något 
av lagen i närheten, Gais, 
Diaspora eller kanske Halm-
stad. Förra året gick de geo-

grafiskt, borde kanske vara 
så nu, det är en stor kostnad 
med resorna, men det kom-
mer bli ännu längre resor om 
vi går upp, berättar Gashi.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Avsiktsförklaring från Cen-
terpartiet och Socialdemo-
kraterna i Mellerud.
1. Bakgrund:

Västtågsutredningen i 
VGR och den har identifierat 
42 möjliga orter längs exis-
terande banor med person-
trafik idag. 13 förespråkades 
och remissbehandling pågår. 
En av de 13 orterna är Dals 
Rostock, den här chansen 
kommer aldrig att återkom-
ma, det gäller att agera posi-
tivt från Melleruds kommuns 
sida.

Man räknar med minst fem 
regionala tåg mellan Göte-
borg/Trollhättan och Halden 
i varje riktning från början 
och målet är tio. Det blir det 
möjligt att arbets-/studie-
pendla pendla åt båda håll 
från Dals Rostock. I Halden, 
som nås på cirka 50 minuter, 
avgår minst ett tåg i timman 
mot Oslo, med stopp i alla 
större orter i Östfold.   

Utöver regiontågen kom-
mer ett ökande antal fjärrtåg 
mellan Oslo och Göteborg 
passera Dals Rostock, men 
sannolikt inte stanna.

2. Nyttor med en tågsta-
tion i Dals Rostock:

a) Resecentrum i Mellerud 
är idag en myllrande plats 
med 100-tals pendlare i alla 
åldrar. Pendelparkeringen 
har byggts ut flera gånger. Vi 
når Trollhättan/Göteborg 
och Karlstad för daglig pend-
ling. En enorm skillnad på 
fem år. Detta visar att intres-
set för tåg är högt och effek-
tiva kommunikationsmöjlig-

heter med Halden  (Oslo) 
– Thn (Gbg) kommer öka 
kommunens attraktivitet än 
mer!

b) Invånarna i Melleruds 
kommun kan med station i 
Dals-Rostock få tillgång till 
arbetsmarknaden i Östfold, 
liksom högskolan och uni-
versiteten i Halden och 
Fredrikstad.

c) Melleruds tätort ligger 
endast sju kilometer från 
Dals Rostock. Från Åsens-
bruk tar det cirka 15 minuter 
med bil. Totalt kan cirka  
6 000 personer nå en ny sta-
tion på en kvart. Dessutom 
kommer snart ännu bättre 
cykelväg mellan Mellerud 
och Dals Rostock. Det är helt 
realistiskt för många som 
kombinerar träning med 
pendling.

d) Dals Rostock är redan 
en attraktiv ort med tillgäng-
liga tomter, en järnvägssta-
tion kan bli det som verkligen 
får igång inflyttning. Melle-
ruds kommun genomför för 
tillfället en översyn av beho-
ven i en framtida kommunal 
översiktsplan vilket även 
berör eventuella behov i Ro-
stock. Allmänheten har bju-
dits in att delta. Det finns ett 
förslag för hur etableringen 
ska finansieras ekonomiskt.

e) Det finns en stor grupp 
norrmän som äger fastighe-
ter i Melleruds kommun, 
deltidsboende såväl som 
hitflyttade. Överhuvudtaget 
är utbytet med Norge/Öst-
fold mycket stort även i 
handel och transporter, Nor-

ge är ju Sveriges största 
handelspartner. Utan station 
i Dals Rostock kan de bara 
resa till Öxnered eller Ed.

f) Många behöver även 
resa till sina arbeten eller 
skola hos oss, allra viktigast 
är högkompetent, arbetskraft 
till företag och kommunala 
verksamheter. Inpendlande 
från Östfold och orter längs 
banan blir möjligt med sta-
tionen i Dals Rostock.

3. Befolkningsutveck-
lingen måste vända till 
stabil tillväxt:

Befolkningen i Mellerud 
och Dalsland har minskat 
stadigt i 20 år, bara förbätt-
rats på senare år av ovanligt 
många nyanlända. Befolk-
ningen behöver öka under 
många år, särskilt i de aktiva 
åldrarna, få en bättre balans 
mellan äldre och yngre invå-
nare. Samma sak med och 
fastighetspriser, de måste 
upp och vi vet att bra pend-
lingsmöjligheter leder till 
det.

Erfarenheter i Trollhättan, 
Vänersborg, Lilla Edet och 
Ale är entydiga; med nya 
möjligheter att pendla ökar 
befolkning och fastighets-
värden.

Mellerud måste ta varje 
chans att förbättra kollektiv-
trafiken och järnvägen är 
viktigast, med den kan man 
pendla mycket längre än med 
buss eller bil.

Marianne Sand-Wallin, 
         ordf. Socialdemokraterna 
 Karin Nodin,  

kretsordf. Centerpartiet

Varför ska man satsa på ny 
tågstation i Dals Rostock?

Debatt
Maila din insändare till:
redaktion@mellerudsnyheter.se

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

Mellerud brister idag i sitt 
ansvar att ge barnomsorg 
inom fyra månader. Det är ett 
angenämt problem, vi är 
glada att Melleruds befolk-
ning fortsätter öka. Men det 
kräver att Mellerud tar kraft-
tag mot de långa köerna till 
barnomsorgen. Det håller 
inte att lösa problemet med 
långa köer till förskolan med 
ytterligare baracker i anslut-
ning till Lundens förskola. 
Det måste till en mer långsik-
tig lösning. 

Idag saknas platser till 100 
barn i Melleruds kommun, 
många av familjerna har stått 
i kö i mer än fyra månader 
vilket är gränsen för hur 
länge en familj ska behöva 
vänta på att få barnomsorg. 
De senaste åren har förskolan 
byggts ut med flera avdel-
ningar och fler baracker sätts 
in för att möta de akuta pro-
blemen.  

De nya lokalerna kommer 
att byggas på höjden med allt 

Mellerud behöver nya skolor

vad det innebär av försämrad 
arbetsmiljö för barn och per-
sonal. Dessutom ger det bara 
en tredjedel av de barn som 
står i kö plats i den utbyggda 
förskolan under våren. Res-
ten får vänta till hösten eller 
hoppas på att någon lämnar 
sin plats. 

Det är hög tid att ta fram en 
långsiktig lösning, att bygge 
en ny skola kräver planering, 
se bara på hur lång tid det nya 
Äldreboendet på Ängenäs tar 
att få fram. Mellerud behöver 
både ny förskola och ny 
grundskola.  För det är ju så 
att barn växer och samma 
trångboddhet som vi idag 

upplever inom förskoleverk-
samheten kommer om några 
år att förflyttas upp till grund-
skolan.  Redan nu ser vi att 
det är för trångt i grundsko-
lan och med den glädjande 
ökningen av antalet barn 
behövs nya lokaler för sko-
lan.

Det är ett angenämt pro-
blem. Melleruds invånare 
ökar och vi behöver möta den 
befolkningsökningen. Vi 
behöver snarast ta beslut om 
att bygga en ny förskola och 
grundskola. 

Elin Segerlind (V) 
Pål Magnussen (V)
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Domaren kom inte  
– spelade match ändå

INNEBANDY 
Den ena av de två domarna 
till fredagens match i Rå-
dahallen, där Melleruds 
IBK Giants skulle möta 
Herrestads AIF, dök inte 
upp till matchstart. Efter 
en stunds diskuterande 
lagen emellan valde man 
att spela matchen ändå, 
som en träningsmatch.
Det är ovanligt att en domare 
inte dyker upp till match, 
oftast har det naturliga för-
klaringar som sjukdom, 
transportproblem eller dy-
likt. Men i detta fallet så 
valde domaren helt enkelt att 
spela match på annat håll, än 
att döma innebandy i Råda-
hallen.

– Han hade egen match och 
valde att inte dyka upp. Det 
är väldigt dålig stil, motstån-
darna var ju lite chockade 
över agerandet. Börjar det 
ruckas på sånt här, då blir det 
svårt att bedriva sport, sade 
Giants tränare Christian 
Ragnevi, själv domare i både 
fotboll och innebandy.

Ragnevi svidade om till 
domardressen och assiste-
rande den domaren som 
faktiskt dök upp i hallen, så 
att lagen kunde spela trä-
ningsmatch istället, något 
Giants var tacksamma över.

– Det blev väldigt bra, med 
en träningsmatch efter julup-
pehållet, bra motstånd att 
träna mot, sade Ragnevi.

Själva matchen blev för-
lust för Giants, som stod upp 
bra mot Herrestad. Men båda 
lagen kunde nöjt konstatera 
att det var skönt att få en 
match i benen efter uppehål-
let.

– Jag tycker vi gjorde det 
bra, mot ett väldigt bra lag. 
Vi slarvade ibland och gjorde 
lite misstag som leder till 
baklängesmål. Släpper bland 
annat två baklängesmål i eget 
powerplay-spel, vilket är 
väldigt slarvigt, sade Chris-
tian Ragnevi.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

En kvinnlig fotbollstränare 
i hela Dalsland på seniornivå 

FOTBOLL 
I Dalsland finns det i nu-
läget bara en kvinnlig 
fotbollstränare på senior-
nivå. I vårt område finns 
det dock ingen, en utveck-
ling Dalslands fotbollsför-
bund länge brottats med.
Veronica Gustavsson heter 
Dalslands enda kvinnliga 
tränare. Hon är tränare för 
LDB Dalsland i damernas 
division 4. I övrigt finns det 
inget lag i dagsläget som 
tränas av en kvinna.

I vårt bevakningsområde, 
med elva seniorlag, finns det 
inte ens någon i rollen som 
assisterande tränare. Mikael 
Israelsson, utvecklingsan-
svarig på Dalslands fotbolls-
förbund, är bekymrad över 
utvecklingen.

– Detta är något jag också 
funderat på. Tjejer kan ju lika 
mycket fotboll som killar, 
men om jag får tänka fritt så 
tror jag det beror på att kil-
larna tar lite mer plats.

Det har alltid varit så att om 
det är en son eller dotter som 
spelar fotboll, så är det en 
pappa som tränar det laget 
Även om mamman har spelat 
fotboll, så är det pappan som 
tar tränaransvaret, av ren 
tradition.

Fotbollsexpert Marika Ar-
vidsson, tidigare fotbollsspe-

Det är alarmerande lågt antal damtränare i vårt område och i hela Dalsland, inget av våra lokala lag har en 
kvinna vid rodret. Foto: Peter Glaser on Unsplash.

lare och tränare, tror även 
hon att mycket av detta beror 
på att traditionen är så pass 
stark. 

– Det finns ingen riktigt bra 
förklaring, utan det är lite av 
samma problematik som att 
det är många tjejer som slutar 
spela fotboll. Ofta tar man ett 
större ansvar i hemmet, vil-
ket är helt naturligt. För mig 
var det däremot inget pro-
blem, jag älskade fotbollen 
så mycket så jag kunde inte 
sluta. Men det är en mansdo-
minerad värld och de styr 
mycket, säger Marika. 

Vid en jämförelse med en 
annan sport, handbollen, så 

finns det där en mycket 
större del kvinnliga tränare, 
men frågan är vad de gör, 
som fotbollen inte lyckas 
med.

– I handbollen styr traditio-
nen att det kanske är fler 
tjejer som spelar. Ser man på 
de tjejerna som går hela vä-
gen i fotboll, till landslaget 
eller toppklubbar, så blir de 
ofta tränare också och fort-
sätter med fotbollen, berättar 
Arvidsson.

Tillbaka till Mikael Isra-
elsson på DFF.

– Vissa distrikt har haft 
utbildningar bara för tjejer  
och i vissa fall har det varit 

jättebra. Jag vet att Eds FF 
har många tjejer som tränar 
ungdomslagen, så det är inte 
nattsvart på något sätt. De 
försöker även utbilda sig och 
vi ska ha en utbildning nästa 
helg på B-nivå. Den är gan-
ska avancerad och kräver en 
del, där är hälften tjejer, så 
det är inte helt dåligt, berättar 
Israelsson.

– För tjejer och damfotbol-
lens skull så skulle det vara 
bra med fler kvinnliga trä-
nare, avslutar han.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Brålanda IF – Div. 5 
10/2 Brålanda IF - Halvårstorps IS
17/2 Brålanda IF – Kroppefjälls IF
24/2 Brålanda IF - Oddevold U19
28/2 Frändefors – Brålanda IF - DSC
3/3 IF Viken - Brålanda IF
10/3 Högsäters GF – Brålanda IF
17/3 Brålanda IF -Melleruds IF - DSC
28/3 Brålanda IF - Ödsmål
30/3 Brålanda IF - Håfreström - DSC
2/4 Brålanda IF - Wargön
4/4 Brålanda IF - Eds FF
14/4 Trollhättans FK – Brålanda IF
29/4 Seriestart

Bäckefors IF – Div. 5 
24/2 Tanums IF – Bäckefors IF 
4/3 Bäckefors IF - Ellenö IK - DSC  
10/3 Åsebro IF – Bäckefors IF - DSC 
23/3 IFK Strömstad – Bäckefors IF 
29/3 IFK Åmål – Bäckefors IF - DSC  
7/4 Bengtsfors IF U – Bäckefors IF 
14/4 Bäckefors IF - Eds FF 
19/4 Ärtemark/Billingsfors – Bäckefors IF
29/4 Ev. Seriestart

Frändefors IF damer – Div. 4 
10/3 Frändefors IF – Ljungskile SK
30/3 Ev. match – motståndare ej klart
8/4 Frändefors IF - Sjuntorp IS
15/4 Frändefors IF - Halvorstorp 
20-22/4 Träningsläger Göteborg
28/29/4 Ev. Seriestart

Håfreströms IF – Div. 5 
24/2 Wargöns IK – Håfreströms IF
4/3 Melleruds IF - Håfreströms IF - DSC
10/3 Herrestads AIF - Håfreströms IF 
18/3 Håfreströms IF - Frändefors IF - DSC
24/3 Håfreströms IF - Eds FF
1/4 Brålanda IF - Håfreströms IF - DSC
7/4 Håfreströms IF  - Svarteborgs FK
14/4 IFK Lane - Håfreströms IF
21/4 Motstånd ej klart
29/4 Seriestart

Kroppefjälls IF – Div. 6 
17/2 Brålanda IF – Kroppefjälls IF
7/3 IF Viken - Kroppefjälls IF - DSC
18/3 Kroppefjälls IF - Bengtsfors IF - DSC
25/3 Ärtemark/Billingsfors - Kroppefjälls IF
30/3 Högsäters GF - Kroppefjälls IF - DSC
8/4 Kroppefjälls IF - Trollhättans FF
21/4 Kroppefjälls IF - Åsebro IF
28/4 Ev. seriestart

Melleruds IF – Div. 3 
10/2 Vänersborgs FK – Melleruds IF
17/2 Skoftebyns IF – Melleruds IF
24/2 Herrestads AIF – Melleruds IF
3/3 Vänersborgs IF – Melleruds IF
4/3 Melleruds IF – Håfreström - DSC
17 /3 Brålanda – Melleruds IF - DSC
22-25/3 Ev. Träningsläger
30/3 SK Sifhälla – Melleruds IF
2/4 Frändefors – Melleruds IF - DSC
7/4 Säffle – Melleruds IF
14/15/4 Seriestart

Åsebro/Brålanda – Div. 2 
10/3 Vänersborgs IF – Åsebro/Brålanda
19/4 Ev. seriestart

Frändefors IF - Div. 5 
28/1 ICA Kvantum Cup 
18/2 Wargöns IK - Frändefors IF
25/2 Frändefors IF - Trollhättans FF
28/2 Frändefors IF - Brålanda IF - DSC
18/3 Håfreströms IF -Frändefors IF - DSC
24/3 Halvorstorps IS - Frändefors IF
2/4 Melleruds IF - Frändefors IF - DSC
15/4 Trollhättans IF - Frändefors IF

Åsebro IF – Div. 5 
10/3 Åsebro IF - Bäckefors IF - DSC
24/3  IFK Åmål - Åsebro IF - DSC
2/4 Ellenö - Åsebro IF - DSC
8/4  Trollhättans IF - Åsebro IF
14/4 Åsebro IF - Grums
29/4 Ev. seriestart

FOTBOLL 
Nu när helgerna är förbi 
och futsalsäsongen bör-
jar lida mot sitt slut, har 
fotbollslagen börjat träna 
fotboll igen.
Som sig bör i dessa kalla och 
snöiga tider, innebär det även 
att försäsongsmatcher skall 
spelas. Några lag har en halv-
säsong att spela innan den 
riktiga säsongen drar igång i 
april, andra lag är mer spar-
samma med matchandet av 
olika anledningar.

Men vi har sammanställt 
lagens träningsmatcher och 
eventuella träningsläger, för 
att du skall kunna följa ditt 
lags uppladdning inför sä-
songen. Observera att datum 
kan ändras.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Åsebro/Brålanda har bara en inplanerad match inför säsongen i divi-
sion 2, men borde ha några till under bältet för att stå rustade. 
Foto: Johan Lind Walen

Tösse IF damer – Div. 4 
10/3 Tösse IF - Nor IK
18/3 Frändefors IF – Tösse IF
21/4 Halvorstorp – Tösse IF

Tösse IF herrar – Div. 5 
3/3 Färgelanda IF – Tösse IF
17/3 Grums IK – Tösse IF
18/3 Tösse IF – Eds FF
24/3 Tösse IF – Fengersfors IK

Fotbollssäsongen är på gång

Arvid satsar på 
orientering

Arvid Aronsson har fram-
gångar i orientering, både 
på skidor och till fots. Nu 
har han blivit antagen 
till riksidrottsgymnasiet 
i Eksjö där han börjar i 
augusti.
För ett par veckor sedan var 
Arvid Aronsson, 16, från 
Dals Rostock, på riksläger i 
skidorientering på Orsa 
Grönklitt. Avslutningen var 
två dagars tävlingar i Skid-
OL i Hemusområdet i Mora. 
Det var bästa motstånd med 
åkare från hela landet och 
han placerade sig på andra 
plats i söndagens långdistans 
och en fjärde plats i lörda-
gens medeldistans i sin klass 
H 16.

Arvid har under hösten 
siktat på att komma in på 
något av de riksidrottsgym-
nasier som finns i landet. Han 
har varit på tester och inter-
vjuer i Eksjö för RIG i orien-

tering och RIG i Mora för 
skidorientering. Med fina 
resultat i grunden, bra testre-
sultat och bra intervjuer blev 
han antagen till båda utbild-
ningarna i stenhård konkur-
rens. Valet föll efter en tids 
funderande på Riksidrotts-
gymnasiet orientering i Ek-
sjö. 

– Jag valde det dels för att 
jag har kompisar som går där 
och de trivs bra, dels för att 
det är fotorientering det 
handlar om, säger Arvid.

I Eksjö kommer han att 
tillbringa fyra år för att ut-
vecklas i sin favoritsport 
orientering, och glädjen är 
stor.

– Vi startar med ett upp-
taktsläger i augusti. Det 
känns kul, väldigt roligt, sä-
ger Arvid Aronsson.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

16-årige Arvid Aronsson från Dals Rostock under en tävling i Borås i 
helgen. I augusti börjar han på riksidrottsgymnasiet i orientering i Eksjö. 
Foto: Privat.
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Distriktskampen 
i Uddevalla

FRIIDROTT 
Bohuslän-Dals Friidrotts-
förbund var den 13 ja-
nuari arrangör för årets 
distriktskamp i Uddevalla. 
Totalsegern gick till Akers-
hus med 695,5 poäng, följt av 
Oslo 682 poäng, Västergöt-
land 653 poäng, Bohuslän-
Dal 583 poäng, Värmland 
571,5 och Vestfold 405 po-
äng. 

Håfreströms IF:s fem del-
tagare bidrog med hela 52 
poäng för sina insatser. Bästa 
individuella placering nådde 
Kim Rodén med en delad 
förstaplats i höjd. Vahid Has-
sani var meste deltagaren 
som bland annat ställde upp 
i för honom nya grenen 60 
meter häck och i den avslu-
tande stafetten. 

Eftermiddagens höjdpunkt 
var höjdhoppsduellen mel-
lan Bohuslän-Dals Augustin 
Hilmersson, 15 år, och Mel-
vin Holm, 14 år. Augustin 
utmanade och ledde en stund 
tävlingen då han gjort färre 

rivningar. Melvin (son till 
Stefan Holm) vann till slut på 
1.93 med Augustins på en 
andraplats med nya person-
liga rekordet 1.89

Resultat
P-17: 
60 m: 12) Vahid Hassani 
7,83
200 m: 10) Rohullah Qasemi 
26,20
60 m häck: 10) Vahid Has-
sani 10,56 
Längd: 6) Vahid Hassani 
5,64, 12) Rohullah Qasemi 
5,01
Höjd: 10) Rohullah Qasemi 
1,37 (nytt pers)
P-13:
Höjd: 8) Calle Gustavsson 
1,29
F-15:
60 m: 6) Minna Geerts 8,20
200 m: 7) Minna Geerts 
28,05
Längd: 7) Minna Geerts 
4,84 (nytt pers)
Höjd: 1) Kim Rodén 1,53

Ny seger för Melleruds HK
äng före Redbergslids IK.
Även tvåan går starkt i serien, 
vilket gör att Mellerud måste 
fortsätta hålla en hög nivå för 
att säkra en eventuell upp-
flyttning.

– RIK fortsätter att vinna, 
så vi kan inte slappna av, de 
är precis i ”röva” på oss. Vi 
spelade ju lika mot dem, så 
det bästa är om de har en 
förlust till, det blir spännande 
in i slutet. Tror det bara är ett 
lag som går upp, så det gäller 
att hålla motivationen uppe, 
för den här serien kan vi inte 
stanna i en säsong till, sade 
tränaren Johan Eriksson efter 
matchen mot Stenungssunds 
HK.

Första halvlek inleddes 
bra, men inte perfekt av gäs-
tande Mellerud. Laget tog sig 
igenom den och ledde i paus, 
men hade en del att jobba på 
inför andra halvlek.

– Det var ganska lugnt, i 
första var vi inte världsmäs-
tare. Vi tog oss igenom den, 
men sedan släppte det i an-
dra, berättar Eriksson.

I andra halvlek fick man 
igång ett otroligt försvars-
spel och släppte bara in två 

mål på hela halvleken. Sam-
tidigt fick laget igång både 
kantspel och kontringar, vil-
ket bäddade för ännu en 
storseger.

– Jag sade inför matchen 
att vi skulle skjuta mer baki-
från, men det blev inte riktigt 
så, så i paus sade jag att vi 
skulle skärpa oss och ta till-
vara på kontringarna. Alla 
steppade upp och gjorde en 
bra match. Ella Regeskog 
gjorde en riktigt bra match, 
hon har dispens för att spela 
då hon är för ung egentligen. 
Hon gjorde två mål från sin 
högerkant och var grym i 
försvaret. Ju starkare försvar 
desto bättre målvakt, och 
Jessika Wänerlöv var en mur 
i mål. Hon spelade futsal i 
Ed, åkte sedan till våran 
match och åkte sedan tillbaka 
till Ed, hon har ett stort 
hjärta, sade tränaren stolt 
efter matchen.

I matchen var även Aman-
da Andersson tillbaka och 
gjorde säsongsdebut efter 
mammaledigheten, och hon 
gjorde det med bravur.
 Tobias Coster 

tobias@mellerudsnyheter.se

Jessica Wänerlöv var en mur i hemmamatchen mot Stenungssunds 
HK och släppte bara två bollar bakom sig i den andra halvleken. Foto: 
Marcus Ek

SLUTRESULTAT
Melleruds HK - 

Stenungsunds HK
20-8

Div. 5 Västsvenska V
Målskyttar: 
Drenusche Bytyqi, 7
Frida Andersson, 4
Amanda Andersson, 4
Ella Regeskog, 2
Malin Jansson, 2
Emma Mjörnestål, 1

KIF satsar på de 
yngsta barnen

FOTBOLL 
Kroppefjälls IF har se-
dan flera år tillbaka fot-
bollsträningar för barn 
från sex år. Nu börjar man 
med samlingar för barn 
från tre år, som ska leka 
och ha skoj med boll till-
sammans.
KIF börjar i slutet av januari 
med samlingar man kallar 
”skoj med boll”. Det är Fred-
rika Edvardsson som, till-
sammans med KIF:s huvud-
tränare Mikael Eriksson, är 
initiativtagare.

– Jag ställde frågan till 
Mikael och det slutade med 
att jag själv fick huvudansva-
ret för den här gruppen, be-
rättar Fredrika, som själv har 
två barn i åldern.

Barnen kommer till en 
början att samlas i Karoliner-
skolans gymnastiksal, fram 
tills det går att vara utomhus. 
Detta är den första gruppen 
av sitt slag, i alla fall inom 
Kroppefjälls klubbverksam-
het.

– Detta är väldigt nytt och 
jag har inte så stor koll än hur 
jag skall lägga upp det. Det 
är elva barn som är anmälda 
i dagsläget, men vi har dub-
belt så många intresserade, 
så det kan bli en hel hög med 
barn, berättar Fredrika glatt.

I dagsläget är hon ensam, 
men hoppas få ett par föräld-
rar som kan hjälpa till för att 
hålla igång samlingarna, 
speciellt om det blir mycket 
barn.

– Vi kommer att köra en 
gång i veckan. Jag kommer 

Fredrika Edvardsson och hennes 
två barn kommer vara med på 
samlingarna i Karolinerskolan och 
hoppas på att många fler sluter 
upp och har skoj med boll.

HANDBOLL 
Melleruds Handbolls-
klubb har minst sagt 
en otrolig debutsäsong 
som klubb. Förutom en 
blomstrande ungdoms-
verksamhet går även 
damlaget strålande i divi-
sion 5 västra, efter ännu 
en storseger. Denna gång 
mot Stenungssunds HK.
MHK vann ytterligare en 
match och är fortsatt obeseg-
rade i sin serie samtidigt som 
man toppar tabellen, två po-

att lägga upp det med en 
enkel uppvärmning och lite 
stretching, så att de får känna 
på det. Men sedan kommer 
det att bli mycket lekar med 
boll. Jag ser på mina egna 
barn att det är roligt att ha 
boll, även om det inte alltid 
är med fötterna det sker.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Barnens Vasalopp på Granan
SKIDOR 
Det snöade rejält när alla 
barn i lördags ställde upp 
i första, andra och tredje 
led inför starten av Bar-
nens Vasalopp, arrangerat 
av SK Granan. Här var det 
gott glid och glada miner.
Efter att alla anmält sig, hela 
32 stycken kom, var det bara 
att sätta på sig skidorna. För 
den som eventuellt inte hade 
egna skidor fanns möjlighet 
att låna och prova på det här 
med skidåkning.

Anders Broberg ledde 
uppvärmningen och man 
förklarade också hur spåren 
gick.  Precis som i Vasalop-
pet startade man i olika led, 
här dock beroende på ålder. 

Längsta sträckan var 1,5 
kilometer, den kortaste cirka 
400 meter och däremellan 
fanns en på 800 meter och 
givetvis var det även här lite 
trångt i starten innan alla 
kom på rätt spår.

Väl i mål fick alla medalj, 
diplom och varmt att dricka. 
Här syntes idel nöjda barn.
 Ing-Marie Norrman
 

Systrarna Alma och Elina Malmstråle samt Anna Andersson väntar på start.

Så har startskottet gått och första ledet är iväg.

Susanne Broberg  var speaker vid 
målet och peppade ända fram till 
medalj.
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Allt inom bygg
Våtrumscertifikat

073-503 84 27 • info@ak-e.se

Åkermark i Grinstad

Mellerud, 20 ha            

Prima täckdikad åkermark i

sammanhållet skifte.

Reg Fastighetsmäklare

Lars Bäckström 

Åmål | 0532-209 00

Hönsfoder
Björkved

Tel. 0521-360 48

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

Halmpellets
Kutterspån

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

Torvströ
Pappersströ

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

Hösilage
Hästfoder

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

Ensilageplast 
Sträckfilm

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

Rundbalsnät 
Balsnöre

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

Hästfoder
Tillbehör häst

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

Bränslepellets
Pallpris 1.950:-

Vi tar hand om bilen

BILTILLBEHÖR
BILDELSSHOPEN

0530�730 740

Vi tar hand om bilen

RESERVDELAR
BILDELSSHOPEN

0530�730 740

Vi tar hand om bilen

BILVÅRD
BILDELSSHOPEN

0530�730 740

Vi tar hand om bilen

BILBATTERIER
BILDELSSHOPEN

0530�730 740

Golv i offentlig och privat miljö
0521-72 37 32

bjorklundsgolv.se

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

Stefan   Christoffer

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

0530-421 64

blends

2 nyanser

1 nyans

gradient1

gradient2

www.dprorservice.se
0530-400 70

Nu är kylan
här!

Har du ordning på ditt 
värmesystem?

Martin
073-99 21 446

Badrumsrenoveringar

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
Lägenheter
i centrala Mellerud 

& Åsensbruk

joacim@lundgrensbygg.se
070-585 67 09

Melleruds Hyres AB

Mellerudsmarknad
Öppet lördagar 

10-15
www.mellerudsmarknad.se

Idungatan 4 (Följ skyltning Ö. Industriområdet)

olesensbygg@gmail.com

STORGATAN 10, MELLERUD

PELLETS
Energivärde >4,9 kwh/kg

2.149:-/pall 

 45:-/säck

Ditt självklara val 

av mattläggare

Allt inom golv 

och mattor

Stort sortiment 

av golvmattor

Flyttstäd
Veckostäd
Fönsterputs

Rullande sy 
& hemservice

070-649 32 86

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

BRÅLANDA
Tommy Håkansson  Tel: 0521-57 73 81
Peter Karlsson        Tel: 0521-57 73 82

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

EN MASKINHANDLARE 
ATT LITA PÅ

Reparationer, tillverkning 
och omklädning av 

dynor och stolssitsar

Öppettider:
Mån - fre
7.00 - 16.00

Under 130hk

Från 269 000:- + moms

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

Kampanjtraktorer 

OBS!!! Gäller januari ut

fast 5-årsränta

MellerudsFyndet
Annonsera för bara 75:-

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

SÄLJES SKÄNKESBYTESKÖPES

Namn:                             

Adress:                                                   Tel:

Postadress:                                                

FASTIGHETSMARKNADEN

LEDIGA PLATSER

UTHYRES

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

PRO Mellerud: Datacirkel 
startar måndag 29/1 kl. 10 i 
PRO-lokalen. Ledare: Lars 
Andersson.

FÖRENINGSNYTT

Friskvårdsbidrag 
för dyrare sporter

Efter en dom i Högsta 
förvaltningsdomstolen 
står det nu klart att också 
dyrare sporter som exem-
pelvis golf och ridning ska 
omfattas av friskvårdsbi-
draget, så har inte tidigare 
varit fallet.
En arbetsgivare kan erbjuda 
sina anställda skattefria för-
måner i form av motions- och 
friskvårdsaktiviteter förut-
satt att aktiviteten erbjuds 
hela personalen. Tidigare har 
inte golf och ridning ingått i 
friskvårdsbidraget eftersom 
det inte har klassats som 
enklare form av motion då 
det bland annat krävt dyrare 
utrustning.

– Så länge en förmån i form 
av friskvårdsbidrag är av ett 
mindre värde, 5 000 kronor, 
ska det betraktas som en 

skattefri personalförmån. 
Det här innebär till exempel 
att den som spelar golf eller 
tar lektioner på ridskola kan 
använda friskvårdsbidrag till 
det, säger Pia Blank Thörn-
roos, jurist vid Skatteverket.

Tjänsten innefattar fokus på försäljning av lätta 
transportbilar mot i huvudsak företag samt be-
gagnade bilar. I rollen som säljare kommer du att 
jobba med proaktiv försäljning så väl som med 
befintliga kunder.

Läs mer om tjänsten på brandtbil.se/jobb 

Vi vill utöka vår verksamhet i Mellerud.

Säljare sökes
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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/dackarna-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 AB
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

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

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

BILAR/HUSBILAR

Oscarssons Bil AB
VI KÖPER FORDON KONTANT 
Personbilar 2010-2017
Lätta lastbilar 2010-2017
HUSBILAR 2005-2017
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 Proffessional och Iveco 
auktorisation
Husbilsservice Fiat och Iveco. 
Alla storlekar.
www.lastvagnscenter.se
Tel: 0522-172 00

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

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

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

DÖDSBO/FLYTTSTÄD
Vi tömmer och städar snabbt, 
billigt och effektivt.  
Endast helger. Tfn/SMS; 
Ingrid 072-303 12 88,  
Malin 070-759 56 02

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 

Skadedjurskontroll
0521-693 51

Patrick Eriksson

Canal Digital, Viasat 
och Boxer

070-328 08 60, 0530-600 66

Da l s l ands

Antenn-
Service
Da l s l ands

Antenn-
Service

Grundig Tv
070-328 08 60, 0530-600 66

Da l s l ands

Antenn-
Service
Da l s l ands

Antenn-
Service

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

DALSLANDS
VVS AB
DALSLANDS
VVS AB

 

Marcus Johansson

Naturligtvis 
hjälper  

vi dig med  
Rot-avdraget 

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

LIDBERGS
Mark & Grävtjänst
073-930 21 14

Från gräv &  
schakt till mark  

& anläggning
Energiborrning & bergvärme 

Vatten- & brunnsborrning

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

GLASMÄSTERIET
NYA

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

Kläder

förbättra din solbränna
hos oss!

Hem- 
inredning

Glasarbete

Inramning
Ramar

Spraytan!

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

Skrotbilar 
köpes

Har du någon skrotbil
Ring så hämtar jag!
Betalar från 100- 500:-
Tel. 070-063 40 73

ST BYGGSERVICE
ST

Det  mesta inom bygg
Tel. 073-582 48 26

stbyggservice79@gmail.com

Sunnanå
Restaurang & Konferens

Lunchbuffé
à la carte  •  Café  •  B&B

0530 - 135 70

Mån-fre 9-16
Lunch 11-14
Lör-sön  9-17
Helgbuffé 12-16

Tel. 0530-135 70

IT-Specialisten

Viconia

0530-745045 
 www.viconia.se

Viconia

0530-745045 
 www.viconia.se

IT-Support

Viconia

0530-745045 
 www.viconia.se

Effektivare IT

Viconia

0530-745045 
 www.viconia.se

IT-Drift
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Melodikrysset v.1 - 6 januari

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. 4 – 27 januari

05.00 Sverige idag
05.15 Go'kväll
06.00 Morgonstudion
09.10 Go'kväll
09.55 Sågverket som blev konst-
 hall
10.05 Auktionssommar
11.05 Landet runt
11.50 Stjärnorna på slottet
12.50 Guldbaggen 2018
14.50 Matiné: Strid på havets 
 botten
16.30 Strömsö
17.00 Vem vet mest?
17.30 Sverige idag
18.00 Rapport
18.13 Kulturnyheterna
18.25 Sportnytt
18.30 Lokala nyheter
18.45 Go'kväll
19.30 Rapport
19.55 Lokala nyheter
20.00 Uppdrag granskning
21.00 Lerins lärlingar
22.00 Moderland
23.00 Bella loggar in
23.15 Rapport
23.20 Bron
00.20 Sändningsuppehåll
04.45 Sverige idag

09.00 Forum
12.00 Rapport
12.03 Forum
16.00 Rapport
16.05 Forum
16.15 Vetenskapens värld
17.15 Nyheter på lätt svenska
17.20 Nyhetstecken
17.30 Oddasat
17.45 Uutiset
18.00 Barnsjukhuset
18.50 Det söta livet
19.00 Vem vet mest?
19.30 Förväxlingen
20.00 Konsthistorier: Landskap
20.30 Hundra procent bonde
21.00 Aktuellt
21.39 Kulturnyheterna
21.46 Lokala nyheter
21.55 Nyhetssammanfattning
22.00 Sportnytt
22.15 True Blood
23.05 Inifrån: Intimkirurgi
23.45 Treme
00.45 Nyhetstecken
00.55 Sportnytt
01.10 Sverige idag
01.40 Barnsjukhuset

14.00 UR Samtiden
17.00 Agnete från Skår-
 vågen
17.10 I alla slags väder
17.40 Djurvärldens tappra ungar
18.35 Omöjlig ingenjörskonst
19.25 Nationalskattens hemlig-
 heter
20.10 Kate Humble lever med 
 nomader
21.00 Mars
21.50 Slummens kör
22.50 Det vilda Colombia
23.40 The Vietnam war

21.00 Lerins lärlingar - syntolkat
22.00 Akuten
22.45 Antikrundan
23.45 Bates Motel
00.30 Leonora Carrington  
 – den glömda surrealisten
01.25 Strömsö
01.55 Renskötare i Jotunheimen

05.10 Halv åtta hos mig
05.45 Nyhetsmorgon
10.00 Dr Phil
12.00 Hem till gården
13.00 Mord och inga visor
14.00 Antiques roadshow
14.55 Att bygga sitt drömhus
15.55 En plats i solen: Vintersol
16.55 Fixer upper
17.50 Veterinärerna
18.25 Lotto, Joker och Dröm-
 vinsten
18.30 Veterinärerna
18.50 Keno
19.00 Nyheterna
19.15 Sporten
19.20 Väder
19.30 Farmen
20.00 Sveriges mästerkock
21.00 Renées brygga
22.00 Nyheterna
22.30 Ekonominyheterna
22.35 Sporten
22.50 Väder
23.00 CSI
23.55 Law & order
00.55 Nattsändningar

05.10 Våra värsta år
06.00 Jims värld
06.25 Community
06.45 Stargate SG-1
07.35 Våra värsta år
08.30 Cops
09.30 My name is Earl
10.00 Brooklyn nine nine
10.30 NCIS: Los Angeles
11.30 Stargate SG-1
12.30 Cops
13.30 How I met your mother
14.30 2 1/2 män
15.00 Simpsons
16.00 Scrubs
17.00 Seinfeld
18.00 How I met your mother
19.00 Brooklyn nine nine
19.30 2 1/2 män
20.00 Simpsons
21.00 3 days to kill
23.15 Seinfeld
00.10 Family guy
01.10 American dad
01.40 Cops
02.30 Scrubs
03.15 My name is Earl
03.40 Family guy
04.25 American dad
04.50 Community

05.15 Go'kväll
06.00 Morgonstudion
09.10 Go'kväll
09.55 Lerins lärlingar
10.55 Bella loggar in
11.10 Uppdrag granskning
12.10 Så ska det låta
13.10 På spåret
14.10 Skavlan
15.10 Dox: The Road movie
16.20 Min natur
17.00 Vem vet mest?
17.30 Sverige idag
18.00 Rapport
18.13 Kulturnyheterna
18.25 Sportnytt
18.30 Lokala nyheter
18.45 Go'kväll
19.30 Rapport
19.55 Lokala nyheter
20.00 Antikrundan
21.00 Den svenska välfärden
22.00 Opinion live
22.45 Rapport
22.50 Lawless oceans
23.40 Hard sun
00.35 Sändningsuppehåll
04.45 Sverige idag

09.00 Forum
12.00 Rapport
12.03 Forum
14.00 Forum: Riksdagens fråge-
 stund
15.15 Forum
16.00 Rapport
16.05 Forum
16.15 Kulturveckan
17.15 Nyheter på lätt svenska
17.20 Nyhetstecken
17.30 Oddasat
17.45 Uutiset
18.00 Barnsjukhuset
18.50 Det söta livet
19.00 Vem vet mest?
19.30 Förväxlingen
20.00 Hédi Fried: Min oro
20.40 Mina 19 876 steg i Ausch-
 witz / Birkenau
20.45 Mamma vet bäst
21.00 Aktuellt
21.39 Kulturnyheterna
21.46 Lokala nyheter
21.55 Nyhetssammanfattning
22.00 Sportnytt
22.20 Gryningsfeber
00.10 Inifrån: Intimkirurgi
00.50 Nattsändningar

14.00 UR Samtiden
17.00 En bild berättar
17.05 Vårt vilda liv 
 - familjeäventyr i Kenya
17.35 Colombia med Simon 
 Reeve
18.25 Flyg till världens ände
19.15 Världens natur: Yellow-
 stone
20.15 USA från svartvitt till färg
21.00 Antikmagasinet
21.30 Det vilda Colombia
22.20 Framtidens öar
23.10 Slummens kör

21.00 Den svenska välfärden
22.00 Veckans brott
23.00 Hundra procent bonde
23.30 Konsthistorier: Landskap
00.00 I terrängbil genom 
 Indokina
00.30 Lerins lärlingar - syntolkat
01.30 Auktionssommar 
 - syntolkat

05.10 Halv åtta hos mig
05.45 Nyhetsmorgon
10.00 Dr Phil
12.00 Hem till gården
13.00 Mord och inga visor
14.00 Antiques roadshow
14.55 Att bygga sitt drömhus
15.55 En plats i solen: Vintersol
16.55 Fixer upper
17.55 Veterinärerna
18.50 Keno
19.00 Nyheterna
19.15 Sporten
19.20 Väder
19.30 Farmen
20.00 Torpet
21.00 Bygglov
22.00 Nyheterna
22.30 Ekonominyheterna
22.35 Sporten
22.50 Väder
23.00 CSI
23.55 Law & order
00.55 112 – på liv och död
01.55 Elementary
02.55 CSI
03.55 En plats i solen: Vintersol

05.10 Våra värsta år
06.00 Jims värld
06.25 Community
06.45 Stargate SG-1
07.35 Våra värsta år
08.30 Cops
09.30 My name is Earl
10.00 Brooklyn nine nine
10.30 NCIS: Los Angeles
11.30 Stargate SG-1
12.30 Cops
13.30 How I met your mother
14.30 2 1/2 män
15.00 Simpsons
16.00 Scrubs
17.00 Seinfeld
18.00 How I met your mother
19.00 Brooklyn nine nine
19.30 2 1/2 män
20.00 Simpsons
21.00 A million ways to die in 
 the west
23.25 Seinfeld
00.25 Family guy
01.25 American dad
01.55 Cops
02.45 Scrubs
03.35 Nattsändningar

05.15 Go'kväll
06.00 Morgonstudion
09.10 Min natur
09.50 Alpint: Världscupen
11.10 Den svenska välfärden
12.10 Anslagstavlan
12.15 Såna är föräldrar
12.35 Alpint: Världscupen
13.45 Hitlåtens historia på två 
 minuter
13.50 Strömsö
14.20 Opinion live
15.05 Stjärnorna på slottet
16.05 Karl för sin kilt
17.00 Vem vet mest?
17.30 Sverige idag
18.00 Rapport
18.13 Kulturnyheterna
18.25 Sportnytt
18.30 Lokala nyheter
18.45 Go'kväll
19.30 Rapport
19.55 Lokala nyheter
20.00 På spåret
21.00 Skavlan
22.00 Scott & Bailey
22.50 Leif & Billy
23.05 Rapport
23.10 Suits
23.55 Nattsändningar

09.00 Forum
12.00 Rapport
12.03 Forum
16.00 Rapport
16.05 Forum
16.15 Idévärlden
17.15 Nyheter på lätt svenska
17.20 Nyhetstecken
17.30 Oddasat
17.45 Uutiset
18.00 Barnsjukhuset
18.50 Det söta livet
19.00 Vem vet mest?
19.30 Förväxlingen
20.00 Magnumfotograferna och 
	 filmens	värld
20.55 Nya traditioner i Senegal
21.00 Aktuellt
21.18 Kulturnyheterna
21.23 Väder
21.25 Lokala nyheter
21.30 Sportnytt
21.45 Shadow dancer
23.30 Bates Motel
00.15 True Blood
01.05 Sportnytt
01.20 Nyhetstecken
01.30 Sverige idag

14.00 UR Samtiden
17.00 En bild berättar
17.05 Genialt eller galet
17.25 Kate Humble lever med 
 nomader
18.15 Guld på godset
19.15 I alla slags väder
19.45 Vårt vilda liv - familje-
 äventyr i Kenya
20.15 Mirakelpojken utan hjärna
21.00 Historiska hemligheter: 
 Eldorados guld
21.50 Nationalskattens hemlig-
 heter
22.35 Omöjlig ingenjörskonst
23.25 Världens natur: Yellow-
 stone

21.00 På spåret - syntolkat
22.00 Så ska det låta
23.00 Hédi Fried: Min oro
23.40 Studio Sápmi
00.10 Inifrån: Intimkirurgi
00.50 Stjärnorna på slottet
01.50 Den svenska välfärden

05.10 Halv åtta hos mig
05.45 Nyhetsmorgon
10.00 Dr Phil
12.00 Hem till gården
13.00 Mord och inga visor
14.00 Antiques roadshow
14.55 Att bygga sitt drömhus
15.55 En plats i solen: Vintersol
16.50 Fixer upper
17.50 V75-klubben
17.55 Veterinärerna
18.50 Keno
19.00 Nyheterna
19.15 Sporten
19.20 Väder
19.30 Postkodmiljonären
20.00 Talang
21.30 The incredible Burt Won-
 derstone
22.00 Nyheterna och Sporten
22.05 Väder
22.15 The incredible Burt 
 Wonderstone
23.45 Proof
01.50 Into the wild

05.15 Community
05.35 Våra värsta år
06.00 Jims värld
06.25 Community
06.45 Stargate SG-1
07.35 Våra värsta år
08.30 Cops
09.30 My name is Earl
10.00 Brooklyn nine nine
10.30 NCIS: Los Angeles
11.30 Stargate SG-1
12.30 Cops
13.30 How I met your mother
14.30 2 1/2 män
15.00 Simpsons
16.00 Scrubs
17.00 Seinfeld
18.00 How I met your mother
19.00 Brooklyn nine nine
19.30 2 1/2 män
20.00 Simpsons
21.00 Van Helsing
23.40 Daybreakers
01.40 Seinfeld
02.40 Cops
03.30 Salem
04.20 Scrubs

05.15 Go'kväll
06.00 Strömsö
06.30 Fråga doktorn
07.15 Opinion live
08.00 Uppdrag granskning
09.00 Vintermagasin
10.00 Vinterstudion
10.15 Alpint: Världscupen
11.05 Vinterstudion
11.45 Alpint: Världscupen
12.50 Vinterstudion
13.15 Alpint: Världscupen
14.05 Längdskidor: Världscupen
15.25 Vinterstudion
15.50 Skavlan
16.50 På spåret
17.50 Helgmålsringning
17.55 Sportnytt
18.00 Rapport
18.15 Go'kväll
19.00 Sverige!
19.30 Rapport
19.45 Sportnytt
20.00 Stjärnorna på slottet
21.00 Lördagsbio: Cockpit
22.35 Rapport
22.40	 Nattfilm:	Mumien
00.45 Sändningsuppehåll
04.55 Go'kväll

08.30 Förväxlingen
11.00 Vem vet mest?
13.30 Hédi Fried: Min oro
14.10 Mina 19 876 steg i Ausch-
 witz / Birkenau
14.20 Vetenskapens värld
15.20 Konsthistorier: Landskap
15.50 Sverige idag
16.15 Här är mitt museum
16.30 Studio Sápmi
17.00 Världens natur: Yellow-
 stone
18.00 Hundra procent bonde
18.30 Studio Sápmi
19.00 Kulturstudion
19.05 Musiken i Theresienstadt 
	 med	Anne	Sofie	von	Otter
20.05 Kulturstudion
20.10 Zuzana - musik är livet
21.30 Kulturstudion
21.35 Birgit-almanackan
21.40 Treme
22.40 Kulturveckan
23.40 Idévärlden
00.40 Barnsjukhuset
01.30 Sportnytt

09.00 UR Samtiden
15.00 Genialt eller galet
15.20 Vårt vilda liv 
 - familjeäventyr i Kenya
15.50 Omöjlig ingenjörskonst
16.40 Nationalskattens hemlig-
 heter
17.25 Historiska hemligheter: 
 Eldorados guld
18.10 Kate Humble lever med 
 nomader
19.00 Antikmagasinet
19.30 Mars
20.15 Flyg till världens ände
21.00 Seriestart: Kreativa rovdjur
21.55 The Vietnam war
22.50 Dokument utifrån
23.50 USA från svartvitt till färg

21.00 Leif & Billy
21.15 Scott & Bailey
22.00 Auktionssommar
23.00 Skavlan
00.00 Bron - syntolkat
01.00 På spåret - syntolkat
02.00 Hundra procent bonde

05.00 Att bygga sitt drömhus
06.00 Veterinärerna
07.00 Bygglov
07.55 Nyhetsmorgon
11.30 Talang
13.00 Bygglov
14.00 Brynolf & Ljung – Street 
 magic
14.30 Ishockey: Skellefteå
 –Frölunda
17.55 Keno
18.00 V75 Direkt
19.00 Nyheterna
19.10 Sporten
19.20 Väder
19.30 En ska bort
19.55 Lotto, Joker och Dröm-
 vinsten
20.00 Gladiatorerna
21.30 Man of steel
22.00 Nyheterna
22.05 Väder
22.15 Man of steel
00.30 World War Z
02.55 Assumed Killer

05.10 My name is Earl
05.30 Våra värsta år
06.00 Wizard wars
06.45 Grimm
07.35 Jims värld
08.55 Anger management
09.50 Shrek
11.50 Amazing race: All-stars
12.45 Ink master USA
13.45 NCIS: Los Angeles
15.40 The Goldbergs
16.50 Man with a plan
17.20 Hot shots – höjdarna!
19.00 Nitro circus crazy train
20.00 Simpsons
21.00 Unstoppable
23.00 Utlämnad
01.25 Season of the witch
03.10 The possession
04.40 Deadbeat

Boka nu!
Christina eller Maggan

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

Hälsa, livsstil, stil och 
trender

Onsdag 31 januari
Manusstopp:

Torsdag 25 januari

Topp 
till tå
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FÖLJ OSS PÅ
FACEBOOK

Tel. 0530-470 50
0730-48 42 00

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

Vill du sälja?  
Vi har köpklara kunder!

DALS ROSTOCK - Rosenvägen 2 
Välvårdad 1-plansvilla med 4 rok varav 3 sovrum. Nytt kök i björk. Luft/luftvärme. 
Boa 100 kvm. Garage. Inglasad altan samt altan utan tak. Vackert anlagd trädgård 
på 764 kvm med exotiska växter och damm.

Pris 795.000:-

Nu erbjuder  

vi homestyling

Mer info på Facebook

Boka visning!

Söndag

Måndag

Tisdag

Söndag Måndag Tisdag
05.40 Min natur
06.20 Auktionssommar
07.20 Antikrundan
08.20 Karl för sin kilt
09.15 Vinterstudion
09.30 Alpint: Världscupen
11.20 Längdskidor: Världscupen
11.55 Vinterstudion
12.15 Alpint: Världscupen
14.20 Vinterstudion
14.30 Längdskidor: Världscupen
15.00 Vinterstudion
15.30 Ridsport: Världscupen hoppning
17.00 Motor: Rally-VM
17.55 Sportnytt
18.00 Rapport
18.10 Lokala nyheter
18.15 Landet runt
19.00 Sportspegeln
19.30 Rapport
19.55 Lokala nyheter
20.00 Så ska det låta
21.00 Bron
22.00 Hard sun
23.00 Akuten
23.50 Rapport
23.55 Lerins lärlingar

08.40 Sverige idag på romani chib
09.00 Kulturveckan
10.00 Gudstjänst
10.45 Det söta livet
11.05	Magnumfotograferna	och	filmens	
 värld
12.00 Birgit-almanackan
12.05 Musiken i Theresienstadt med 
	 Anne	Sofie	von	Otter
13.05 Zuzana - musik är livet
14.30 Kamera
14.40 Studio Sápmi
15.10 Hédi Fried: Min oro
15.50 Sverige idag
16.15 Här är mitt museum
16.30 Renskötare i Jotunheimen
17.00 Popreel
17.15 Sprich los!
17.25¡ Habla ya!
17.37 Alors demande!
17.48	 Kortfilmsklubben	-	franska
18.00 Brevet till farmor
18.30 Seriestart: Villes kök
19.00 Världens natur: Yellowstone
19.50 Mötesplatsen
20.00 Idévärlden
21.00 Aktuellt
21.15 Nattsändningar

09.00 UR Samtiden
15.00 En bild berättar
15.05 Antikmagasinet
15.35 Mirakelpojken utan
 hjärna
16.20 Guld på godset
17.20 Kate Humble lever med nomader
18.10 Dox: The Road movie
19.20	 Omöjlig	ingenjörskonst
20.10 Det vilda Colombia
21.00 Seriestart: Vår mänskliga hjärna
21.45 Flyg till världens ände
22.30 Slummens kör
23.30 Framtidens öar

21.00 Bron - syntolkat
22.00 Lawless oceans
22.45 Sverige!
23.15 True Blood
00.05 Studio Sápmi
00.35 Auktionssommar - syntolkat
01.35 Lerins lärlingar - syntolkat

05.00 Att bygga sitt drömhus
06.00 Veterinärerna
07.00 Bygglov
07.55 Nyhetsmorgon
11.30 Gladiatorerna
13.00 Sveriges mästerkock
14.00 Torpet
14.55 Anders knackar på
15.55 Renées brygga
16.55 Mandelmanns gård
17.55 Keno
18.00 Bingolotto
19.00 Nyheterna
19.10 Sporten
19.25 Väder
19.30 Bingolotto, forts
20.00 Farmen
21.00 Göta kanal eller vem drog ur 
 proppen?
22.00 Nyheterna
22.05 Väder
22.15 Göta kanal eller vem drog ur 
 proppen?, forts
23.20 Riviera
00.20 17 again
02.25 Chocolate city
04.25 Paul Hollywood bakar jorden runt

05.05 Anger management
06.00 Wizard wars
06.45 Grimm
07.35 Ink master USA
08.30 Nitro circus crazy train
09.30 The Goldbergs
10.30 Simpsons
11.30 Hot shots – höjdarna!
13.10 NCIS: Los Angeles
16.05 Shrek
18.00 Amazing race
19.00 Ink master USA
20.00 Man with a plan
20.30 How I met your mother
21.00 2 1/2 män
22.00 Red lights
00.20 3 days to kill
02.30 24: Live another day
04.10 Amazing race

05.15 Landet runt
06.00 Morgonstudion
09.10 Landet runt
09.55 Korta tv-historier
10.00 Strömsö
10.30 Sportspegeln
11.00 Antikrundan
12.00 Så ska det låta
13.00 På spåret
14.00 Skavlan
15.00 Matiné: Försök inte med mej
16.30 I terrängbil genom Indokina
17.00 Vem vet mest?
17.30 Sverige idag
18.00 Rapport
18.13 Kulturnyheterna
18.25 Sportnytt
18.30 Lokala nyheter
18.45 Fråga doktorn
19.30 Rapport
19.55 Lokala nyheter
20.00 Seriestart: Husdrömmar
21.00 Seriestart: Bonusfamiljen
21.45 Seriestart: Fallande legend
23.20 Rapport
23.25	 Nattfilm:	What	to	expect
01.10 Sändningsuppehåll
04.45 Sverige idag

07.40 Sverige idag
08.00 Popreel
08.15 Sprich los!
08.25 ¡Habla ya!
08.37 Alors demande!
08.48	 Kortfilmsklubben	-	franska
09.00-16-15 Forum
12.00 Rapport
16.00 Rapport
16.15 Gudstjänst
17.00 Här är mitt museum
17.15 Nyheter på lätt svenska
17.20 Nyhetstecken
17.30	 Oddasat
17.45 Uutiset
18.00 Barnsjukhuset
18.50 Det söta livet
19.00 Vem vet mest?
19.30 Förväxlingen
20.00 Vetenskapens värld
21.00 Aktuellt
21.39 Kulturnyheterna
21.46 Lokala nyheter
21.55 Nyhetssammanfattning
22.00 Sportnytt
22.15 Renskötare i Jotunheimen
22.45 Att rädda ett barn
23.45 Nattsändningar

14.00 UR Samtiden
17.00 Kate Humble lever med 
 nomader
17.50 Mirakelpojken utan
 hjärna
18.35 Mars
19.20 Historiska hemligheter: 
 Eldorados guld
20.05 Framtidens öar
21.00 Världens natur: Yellowstone
21.50 I alla slags väder
22.20 Vår mänskliga hjärna
23.05 The Vietnam war

21.00 Bonusfamijen - syntolkat
21.45 Stjärnorna på slottet
22.45 Treme
23.45 Agenda
00.30 Sportspegeln - teckenspråkstolkat
01.00 Den svenska välfärden
02.00 Uppdrag granskning

05.10 Vad blir det för mat
05.45 Nyhetsmorgon
10.00 Dr Phil
12.00 Hem till gården
13.00 Mord och inga visor
14.00 Antiques roadshow
14.55 Att bygga sitt drömhus
15.55 En plats i solen: Vintersol
16.55 Fixer upper
17.55 Veterinärerna
18.50 Keno
19.00 Nyheterna
19.15 Sporten
19.20 Väder
19.30 Farmen
20.00 Anders knackar på
21.00 Kalla fakta
22.00 Nyheterna
22.30 Ekonominyheterna
22.35 Sporten
22.50 Väder
23.00 CSI
23.55 Law & order: Special victims unit
00.55 112 – på liv och död
01.55 Elementary
02.55 CSI
03.55 En plats i solen: Vintersol

05.00 Deadbeat
06.00 Jims värld
06.25 Community
06.45 Stargate SG-1
07.35 Våra värsta år
08.30 Cops
09.30 My name is Earl
10.00 Brooklyn nine nine
10.30 NCIS: Los Angeles
11.30 Stargate SG-1
12.30 Cops
13.30 How I met your mother
14.30 2 1/2 män
15.00 Simpsons
16.00 Scrubs
17.05 Seinfeld
18.00 How I met your mother
19.00 Brooklyn nine nine
19.30 2 1/2 män
20.00 Simpsons
21.30 Family guy
22.00 Ink master USA
23.00 Seinfeld
00.00 Family guy
01.00 American dad
01.30 Cops
02.25 Scrubs
03.15 My name is Earl
03.40 Nattsändningar

05.15 Fråga doktorn
06.00 Morgonstudion
09.10 Fråga doktorn
09.55 Korta tv-historier
10.00 I terrängbil genom Indokina
10.30 Sverige!
11.00 Bonusfamiljen
11.45 Moderland
12.45 Bella loggar in
13.00 Lerins lärlingar
14.00 Husdrömmar
15.00 Matiné: Kvinnohuset
16.30 Seriestart: Skattjägarna
17.00 Vem vet mest?
17.30 Alpint: Världscupen
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 Auktionssommar
21.00 Veckans brott
22.00 Dox: Elian – pojken mellan två 
 världar
23.50 Rapport
23.55 Nattsändningar

09.00 Forum
12.00 Rapport
12.03 Forum
16.00 Rapport
16.05 Forum
16.15 Agenda
17.00 Här är mitt museum
17.15 Nyheter på lätt svenska
17.20 Nyhetstecken
17.30	 Oddasat
17.45 Uutiset
18.00 Alpint: Världscupen
20.00 Kulturveckan
21.00 Aktuellt
21.39 Kulturnyheterna
21.46 Lokala nyheter
21.55 Nyhetssammanfattning
22.00 Sportnytt
22.15 Vem vet mest?
22.45 Bates Motel
23.30	Magnumfotograferna	och	filmens	
 värld
00.25 Konsthistorier: Landskap
00.55 Renskötare i Jotunheimen
01.25 Hundra procent bonde
01.55 Nyhetstecken
02.05 Sportnytt
02.20 Sverige idag

14.00 UR Samtiden
17.00 En dansk chefskock i New
  York
17.20 Guld på godset
18.20 Vår mänskliga hjärna
19.05 Vårt vilda liv - familjeäventyr i 
 Kenya
19.35 Antikmagasinet
20.05 Kreativa rovdjur
21.00 Dokument utifrån: Exodus 2 - 
 resan fortsätter
22.00 Nationalskattens hemligheter
22.45 Mirakelpojken utan hjärna
23.30 USA från svartvitt till färg

21.00 Auktionssommar - syntolkat
22.00 Min natur
22.40 Suits
23.25 Skavlan
00.25 Bron - syntolkat
01.25 På spåret - syntolkat

05.10 Halv åtta hos mig
05.45 Nyhetsmorgon
10.00 Dr Phil
11.45 Köket
12.00 Hem till gården
13.00 Mord och inga visor
14.00 Antiques roadshow
14.55 Att bygga sitt drömhus
15.55 En plats i solen: Vintersol
16.55 Fixer upper
17.55 Veterinärerna
18.50 Keno
19.00 Nyheterna
19.15 Sporten
19.20 Väder
19.30 Farmen
20.00 Mandelmanns gård
21.00 Riviera
22.00 Nyheterna
22.30 Ekonominyheterna
22.35 Sporten
22.50 Väder
23.00 CSI
23.55 Law & order: Special victims unit
00.55 112 – på liv och död
01.55 Elementary
02.55 CSI
03.55 En plats i solen: Vintersol

05.10 Våra värsta år
06.00 Jims värld
06.25 Community
06.45 Stargate SG-1
07.35 Våra värsta år
08.30 Cops
09.30 My name is Earl
10.00 Brooklyn nine nine
10.30 NCIS: Los Angeles
11.30 Stargate SG-1
12.30 Cops
13.30 How I met your mother
14.30 2 1/2 män
15.00 Simpsons
16.00 Scrubs
17.00 Seinfeld
18.00 How I met your mother
19.00 Brooklyn nine nine
19.30 2 1/2 män
20.00 Simpsons
21.00 Stolen
23.00 Seinfeld
00.00 Simpsons
00.35 Family guy
01.05 American dad
01.35 Nattsändningar

Varför inte ringa Sveriges största mäklare?

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

Visning: Torsdag 25/1 kl. 17.00-18.00

Mellerud / Dals Rostock / Syrenvägen 21
Förvärva en vacker 40-talsvilla i centrala Dals-Rostock som är tillbyggd och renoverad av hög klass. Villan är på totalt 165 kvm fördelad 
på 7 rum varav 4 sovrum. Härlig uteplats i söderläge samt redskapsbod. Tomtareal: 1 165 kvm. Pris: 2 190 000:-

Nyinkommet!

Jaha, det var ju glasklart.
Vi vet hur det ligger till med bostadsmarknaden i Mellerud. 
Det är en anledning att kontakta Sveriges största mäklare.
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Mellerud • Tel. 0530-133 01
Vår kunskap Er trygghet

RÖJSÅG 
FS 460 C-EM K
Kort riggrör.
Rek. pris 9.390:-KAMPANJPRIS 

8.190:-

Mellerud • Tel. 0530-133 01
Vår kunskap Er trygghet

Motorsåg 
MS 261 C-M
Ord. pris 8.490:-

KAMPANJPRIS 

6.990:-

    

Öppettider
Vard. 10-19
Lörd. 10-17
Sönd. 11-17

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

Följ oss på

Herrjeans
”Westside” 
”Little Italy”

Tulpaner

100:-
/par

100:-
/st

Från

100:-
/st

Barnjacka 
”Kille”

Herrjackor

150:-
/st

Barnjacka ”Tjej”

Med reservation för slutförsäljning

3990
/10-pack

Ella – en fena på handmålade tomtar

Fina handmålade hus framför kaklet i köket som är fyllda av självhäftande 
julfigurer. De har Ella haft sedan 1960-1970-talet.

Julen betyder väldigt 
mycket för snart 94-åriga 
Ella Stefansson i Mellerud. 
Hon ställer fram bortåt 
110 egenhändigt handmå-
lade tomtar varje år redan 
innan första advent. De 
plockas in efter Tjugon-
dedag jul.
Ella bor i en mysig lägenhet 
i centrala Mellerud. Hon 

möter upp i dörren med ett 
pillemariskt leende och bju-
der in för att visa sina fina 
handmålade tomtar som fyl-
ler rummen.

– Jag började måla porslin-
stomtar i mitten av 1980-ta-
let. De senaste är från 2008. 
Jag har skrivit årtal i botten 
på samtliga, berättar Ella.

Själv har hon knappt 110 

tomtar i mängder av olika 
former, storlekar och färger 
uppe, dessutom har Ella 
skänkt bort ett antal tomtar i 
julklapp till sina närmaste.

– Jag har nog ett tiotal 
hemma, säger Ellas brors-
dotter Ingegerd Andersson.

Figurerna är otroligt väl-
gjorda, de flesta tomtarna är 
olika och har personliga an-

Ella Stefansson, 94 år i februari, har bortåt 110 handmålade tomtar.

Figurerna är mycket noggrant målade med fina detaljer och personliga ansiktsuttryck.

siktsuttryck. Från början är 
de vita, sedan  blandar Ella 
ihop ett färgpulver med olja. 
Avslutningsvis bränns figu-
rerna i en ugn. Guldfärg 
måste brännas tre gånger.

– Jag har gått kurser för 
Mette Åhs, som brände tom-
tarna hemma i sin egen ugn. 
Efter ett tag behövdes fler 
figurer att måla, då beställde 
jag och Yvonne Karlsson 
från Kosta Boda porslinsfa-
brik.  Beställde man för 
minst 4 000 kronor ingick 
hemleverans, minns Ella.

Tomtarna förvaras i plast-
backar där de ligger inrullade 
i papper. Veckan innan första 
advent tar Ella fram dem.

Vill dra ut på julen
– Jag vill dra ut på julen så 
länge det är möjligt. Har man 
väl fått fram dem kan de ju 
stå en stund, konstaterar Ella.

I köket är det vita kaklet  
fyllt av självhäftande plastfi-
gurer med julmotiv. De har 
Ella haft i 40-50 år. Upp-
skattningsvis handlar det om 
cirka 200 figurer.

– Det tog tre timmar att 
sätta upp dem, det sista fick 
jag lite ont i ryggen. Men det 
är så roligt när de kommit 
upp, säger Ella, som är väl-
digt pigg och rörlig för sin 
ålder. 

Det ställs höga krav på att 
vara stadig på handen när 
tomtarna ska målas. Ella var 
84 år när hon målade de se-
naste.

– Jag är nog rätt stadig på 
handen, det är extra viktigt 
när man målar dit ögonen.

Ella är född i Grinstad, 
men bodde i Åsensbruk mel-
lan 1951 – 2004 då flytten 
gick till Mellerud. Under 30 
år arbetade hon på pappers-
bruket i Åsensbruk.

Susanne Emanuelsson
susanne@mellerudsnyheter.se

Brott mot vapenlagen
I måndags em kl. 15.36 inkom larm om en beväpnad man i 
centrala Mellerud. Ett vittne uppgav för polisen att en man 
med ett vapen i handen, som såg ut som en pistol, hotade en 
jämnårig man på Österrådaplan. Vittnet varnade personer 
som var i närheten att gå dit. Mannen, som är i 50-årsåldern, 
avvek ifrån platsen. Polispatruller från Östra Fyrbodal an-
lände till platsen. Efter en stund återkom mannen och vittnet 
pekade då ut honom. Mannen, som var kraftigt berusad, greps 
och polisen gjorde en husrannsakan, i bostaden hittas en re-
volver. Mannen är anhållen och misstänkt för grovt vapen-
brott och grovt olaga hot. Männen var bekanta med varandra 
sedan tidigare. Den misstänkte mannen nekar till brott. 

Övrigt
P-skada på PD Lundgrensgatan natten mellan 14-15/1. An-
mälan om bluffaktura från estländska företaget Supershop-
ping. Skadegörelse på personbil på Storgatan 20/1. Någon 
har kört i grus och då sprutat grus på den andra bilen. I lördags 
kväll stod två personer och mekade vid en bil på Österråda-
plan, de visade tydliga tecken på att vara narkotikapåverkade. 
De greps och fick lämna prov, de hördes och släpptes i väntan 
på provresultaten. Bostadsinbrott i centrala Mellerud natten 
mellan lördag-söndag. Sten har kastats in genom ett fönster. 
Stor oreda inomhus, oklart vad som saknas. Stöld av mobil-
telefon på ICA 21/1. Personalen ska kolla på övervaknings-
filmen. Skadegörelse på Storgatan, Mellerud lördag morgon. 
Någon har sprutat in fogskum i avgasröret på en annan bil. 
Inbrott på Westbike, Mellerud natten mellan söndag-måndag. 
Förövarna har tagit sig in genom en grind på baksidan mot 
järnvägen och stulit tre stycken fyrhjulingar. Polisen efterly-
ser vittnen som sett en parkerad bil, då fyrhjulingarna lastats 
i närheten. Reg.skylt stulen i måndags på Järnvägsgatan; 
WFD 654. Kollision älg och tåg i Mellerud 19/1 och 20/1. 

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


