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Kvarnkullen
Öppet alla dagar 8-22

Med reservation för ev. 
slutförsäljning och  

tryckfel. Priserna gäller 
endast vecka 5.

Räkor
Inkommer torsdag förmiddag

Prisbomb!

Yoghurt
Bärry, flera sorter, 250 g, jfr-pris 20,00/kg.

5:-/st
Ägg 15-pack
Garant, från frigående höns inomhus, stl M, 
jfr-pris 1,33/st.

Färsk laxfilé
Leröy/Falkenberg, Salmo salar, odlad i Norge, 
helsida. Max 1 köp/hushåll/vecka 5

Hel vitkål,
morötter, gul lök
Sverige, Danmark, klass 1. 
Max 10 kg/hushåll/vecka 5

Från  
frigående 

höns  
inomhus

Ribs
Texas Longhorn, kyld, gäller Original, 400 g, 
jfr-pris 75,00/kg. 
Max 1 köp/hushåll/vecka 5 

Baguette
Dafgård, hel, 400 g, 
jfr-pris 18,75/kg.

30:-
för Bonuskunder

/st 20:-
 

/st

295
 

/kg

99:-
för Bonuskunder

/kg

Ny- 
gräddad
i butik!

15:-
2 för

för Bonuskunder

  

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

SUPERKLIPP!
Ombyggnadsrea 

på 
Metallborr

Gängtappar
Gängsnitt
Välkommen!

 

Start torsdag 1/2

REA
REA

Massor av varor
30-50%

The Iron Boys: Mats Andersson och Peter Sundström med Alban Faust. Här spelar de en låt till minne av Förintelsen. Foto: Tanja Mueller.

Hängiven speleman firade 30 år

Kulturbruket på Dal fylldes i lördags kväll av vänner och fans till riksspelemannen Alban Faust 
som med konserten firade sina 30 år i Sverige. Åhörarna bjöds på en personlig kväll med familjär 
stämning, guidade av Alban själv.

– Sidan 7 –

Från topp till tå 
”Hälsa – livsstil, 
stil och trender

– Sidorna 9 till 11 –

Jubileumssidor
Melleruds Nyheter 

firar 25 år
– Sidorna 20 till 25 –
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Föreningsarkivet i Mellerud (FaM)

Årsmöte
Tisdag 13 mars kl.19.00 i Tingshuset 

Föredrag av Kjell Åberg
Varje aktiv förening i Melleruds kommun får bli medlem och sända 
2 ombud, som måste vara anmälda senast 23 feb. till Kjell Åberg.  

Inbjudan har gått ut till medlemsföreningarna.
Arkiv från upphörda föreningar tas emot.

   Frågor besvaras av Kjell Åberg, 0530-126 56, kjell.g.aberg@tele2.se

Idrottshuset, Mellerud

VSH - JACK 11.000:- – 40 rop 

- Välkommen - 
till en bra Bingo

Buss från Bengtsfors över
Åsensbruk 0706-22 06 00

Torsdag 1/2 kl 19.00

MELLERUDS IF

       

Mini Jack 7.200:- - 54 rop

RÖVARE  24.000:-   -  59 rop

BINGO

Lådbingo Jack ca 2.500:- 

Bolstad
Prästgård

Onsdag 7 feb. kl 19. 

Gunilla Karlsson,  
Brålanda (f.d. Bodane)   
Minnen från Rörviks-

gården i Gestad
Entré m. kaffe: 75 kr. 

Arr: Bolstads Prästgårds Vänner i 
samarb.  m. Vuxenskolan. 

öppnar torsdag 

1 februari kl. 10.00
 fd. Sparbankens lokal

Välkommen på invigning 
av caféet/market & services
lördag och söndag 3-4/2 från kl 12.00

Öppningserbjudande
Kaffe & tårtbit 20:-

Välkomna önskar Destiny

Storvägen 38 A | Åsensbruk | 073-878 07 46

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

Dalskog  31 jan. Byskolan
Åsensbruk 7 feb. Föreningshuset

Åsebro 14 feb. Klockaregården Grinstad
Rostock 22 feb. Karolinerskolan

Mellerud 28 feb. Tingshuset

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

Kommunen         runt 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

Melleruds Demensförening 
Måndag 5 februari kl. 18.00, Café Älvan

Jurist Rikard Rolfö 
informerar om framtidsfullmakt
Kaffe till självkostnadspris 

    Alla hjärtligt välkomna! I samarbete med

VÄLKOMNA!
Tel.0530-36200

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

Adress: Kapellgatan 6
Postadress: Box 94, 46422 Mellerud

31 januari-7 februari 2018
Kyndelsmässodagen
”Uppenbarelsens ljus”

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

BOLSTADS FÖRSAMLING
Sön 15.00  Gudstjänst med små och stora i Klöveskogs 
  kyrka, Pär-Åke Henriksson. Bolstads barnkör. 
Ons 7/2 14.30 Eftermiddagskaffe i Grinstads församlingshem, 
  Erica Staaf.

HOLMS FÖRSAMLING
Ons 12.00  Andakt i Kyrkans Hus, Daniel Westin. Därefter 
  lunch, anmälan senast tisdag 11.00 
  Tel. 0530-36200
Tor 8.00  Morgonmässa i Kyrkans Hus, Margareta Olsson.
Sön 18.00  Ljusgudstjänst i Järns kyrka, Pär-Åke Henriksson. 
  Sång: En grupp ur Järns sångkör under ledning av 
  Anders Fredriksson.
Tis 6/2 11.30  Mässa på Fagerlid, Pär-Åke Henriksson.
Tis 6/2 14.30  Mässa på Berg, Pär-Åke Henriksson.
Ons 7/2 10.30  Förmiddagskaffe i Kyrkans Hus. Sång och musik: 
  Sara Kanyinda.

SKÅLLERUDS FÖRSAMLING
Ons 14.00  Öppet Café i Skålleruds församlingshem, Kerstin 
  Öqvist.
Sön 18.00  Ljusgudstjänst i kyrkan, Margareta Olsson. 
  Skålleruds församlingskör under ledning av 
  Elisabette Emanuelsson.

ÖRS FÖRSAMLING
Sön 11.00  Gudstjänst med små och stora i Örs kyrka, 
  Margareta Olsson. Örs barnkör.
Tis 6/2 15.00  Prat och Kakkafé i Stakelunds församlingshem.
Ons 7/2 12.15  Andakt på Karolinen, Erica Staaf.

MELLERUD  

ÅRSMÖTE 
onsdag 14/2 kl. 17.00 i Templargården IOGT-NTO

Sedvanliga årsmötesförhandlingar 
Kaffe        Underhållning         Lotterier

Vid behov av skjuts ring Ingegerd Andersson 073-352 00 72
     Välkomna!                                Styrelsen

Klubbsamråd

   
Rotary
Mellerud

Måndag 5/2 

Café Gruzzolo kl. 18.15

Scout startar
tisdag 6/2 kl. 1800

i Missionskyrkan Mellerud
Från årskurs 2 och uppåt 
Ring Sören Johansson för info 

070-380 73 71
Välkomna!

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

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

LOPPMARKNAD
0520-973 30    www.traffenbaberg.se

Lördag 3/2  
Kl. 1000-1400

Annonsera på
Från A till Ö
Ring eller maila Maggan

0530-125 40
maggan@mellerudsnyheter.se
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The Square (Repris)
Onsdag 31/1 kl. 19.00

Från 11 år. Biljettpris 80:-

2 tim. 22 min

Fifty Shades Freed
Söndag 11/2 kl. 19.00

Onsdag 14/2 kl. 19.00

Från 15 år. Biljettpris 80:-

1 tim. 46 min

Kvällens film

MELLERUDS IF
Vi finns på 

centrum-
salongen

Mellerud

Kommande film

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 Post
Söndag 4/2 kl. 19.00

Från 11 år    1 tim 55 min 
Pris 60:-

   

Fredag 2 feb • kl. 19.00
Cancergala: ”Om du bara visste” 

Jessica Porath är en av många som drabbats av can-
cer. Hon vet att nästan alla känner någon som blivit 
sjuk och vad forskningen betyder! Och till den behövs 
det pengar. Därför började Jessica planera en gala.
Med gott om duktiga artister i trakten har det inte varit 
något problem att få ihop ett program av hög klass.

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

Entré: 250 kr. 
Intäkterna tillfaller Cancerfonden och Blodcancerfonden.

Arr:  Jessica Porath/Kulturbruket på Dal
I pausen, snittar och dryck att köpa från Gruzzolo. 20% av 
intäkterna skänkes.

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

Jessica Porath

Lördag 3 feb • kl. 11.00–16.00
Ukuleledagen

Ukuleledagen är efter elva år ”still going strong” och 
ett av de äldsta ukulele arrangemangen i landet.
Som vanligt blir det workshops i olika svårighetsgra-
der, allspel som alla kan delta i, scenframträdanden, 
buskspelsmöjligheter och öppen scen. Vi håller också 
workshops i tin whistle. Försäljare av ukuleler, tillbehör 
och tin whistles finns på plats.

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

Entré: 20 kr för besökare med ukulele, övriga 50 kr.

Biljetter säljs endast i Kulturbruket på Dals entré 
från kl. 10.00.

Arr:  Kulturbruket på Dal

STORA KULTUR- & SAMLARAUKTIONER
Lördagen den 3 feb. och söndagen den 4 feb. kl. 11.00.
Visning fredag 2 feb 9–18 samt 9–11 båda auktionsdagarna.
Plats: Dalsland Center, Håverud.
Vi har fått förtroendet att sälja lösöret efter auktionist och samlarna 
Karin o Henric Svanberg, Ölme, Värmland
Skåp, skrivbord, små byråar, holkstol, serveringsbord, pelarbord, satsbord, 
kistor, pallar, järnstol, 2 vitrinskåp, handknutna mattor, golv- vägg och 
bordsur, cittra, kaggar, rymdmått, svepaskar, näverkontar, träredskap, trä-
fat, träslevar och fina skedar, trätallrikar, trämortlar, stor samling ovanliga 
antika kaffekvarnar, luffararbeten, bjällror, stor samling antika kopparsaker 
därav många signerade, stor samling klockställ, sängvärmare i tenn, myck-
et fina linnedukar och andra textilier, samling hornsaker, samling rakknivar, 
kultänger, ljuster, hillebarder, spjutspetsar, stumpastakar i smide, stor sam-
ling antika och gamla tomtar bla Lisa Larsson och stor antik tomte, stånkor, 
trälyktor, täljsten: stor burk med lock, munkpanna, strykjärn, bleckplåtsam-
ling, mycket antik smidd spik, stor samling järnmortlar 17-1800-talen, stor 
samling besman i trä och järn 16-17-1800-talen, stor samling ljussaxar, 
stor samling snusdosor, gammal radio, lysekäring, tovbräda, alnmått i trä 
och järn, samling kakmått, garn och sytillbehör, käppar bl.a. i glas, kristall, 
ovanliga plåtburkar och reklam, rånjärn, för övrigt mycket antikt järn, 
paraplyställ, stavkärnor, skrivställ, julgransprydnader, antik mässing, spik- 
lyktor, ytterfoder, skrin, glas och porslin, syskrin, brandsprutor, sopp-
terriner, fotogenlampor, takkrona för levande ljus i zink, äggställ, tavlor, 
keramik, matservis Rosenthal, samling saltkar, gamla bestick i horn och 
stål, samling sigillstampar, skrivdon, gamla glasögon, tavlor bl.a Björn-
jägarn, M Fjaestad, blåvita krukor, emailj, tomteträljusstakar, Pic Nick 
porslin, tobaksburkar, gamla ramar, teak, ljuskrona mässing Arvika, antika 
dalahästar, unika gruvlampor och kompasser, tennstakar, unik börs i sam-
earbete, sandströare, kråsstrykjärn, tubkikare, kalenderdosor, flera ovanliga 
åderlåtare, sockenbudstyg, knappar, dragspel Hohner verdi 3-B, kalk i trä, 
vattentunna i koppar, mått i koppar, ljusspöparhink i koppar, brudklänning, 
kryddställ, ovanlig klädhängare i gjutjärn.
Speciellt på söndag: Samling klockkedjor, stor samling fällknivar, samling 
grammofonstiftaskar, stor samling reservoarpennor därav flera Mont Blanc, 
samling fickur och mormorsur, armbandsur bl. a. flera Omegor i stål och 
guld samt mycket, mycket mer kuriosa.
Under lördag/söndag säljer vi direkt textilier för 10:-/st, vintagekläder och 
skor för 20:-/st, bijouterier för 20:-/st.
Se en del bilder på www.auktion.se
Vi tar kontanter, swish och faktura. 20% i slagavgift
Servering. Vi ordnar rum och mat på gångavstånd.
Läs gärna och googla på Henric Svanberg Ölme så får Ni lite begrepp om 
samlandets härkomst.
Nästa auktion efter Svanbergs blir den 10 mars på Conferencecentre i 
Kristinehamn.
Välkomna till årets auktioner hälsar
Sten o Patriks Auktioner, Mellerud 070-328 52 10

Ukulele för alla

Det anordnas åter igen en ukuleledag på Kulturbruket på Dal, i år på 
lördag 3 februari. Det blir försäljning av ukuleler och tillbehör, allspel, 
workshops, scenframträdanden, spontanspel, konsert med Marcus 
Roos samt ett avslutande allspel. Arkivbild.

EUPHORIA är den kritiker-
rosade och prisbelönta Lisa 
Langseths engelskspråkiga 
debutfilm. Systrarna Ines 
och Emelie står inför en stor 
existentiell uppgörelse när 
livet plötsligt ställs på sin 
spets. 

Fullständig främmande för 
varandra och med olika livs-
sanningar möts de och tar 
med oss på en resa i konflikt 
och försoning. Tillsammans 
spenderar de en avgörande 
tid under extraordinära om-
ständigheter, allt på en plats 
som står för något större än 
oss själva. 

Euphoria berör livets yt-
terligheter i en känslomässig 
bergochdalbana. Värme och 
humor blandas med ilska och 
sorg. Filmen bjuder in till en 
kollision på randen av det 
moderna samhället. Den tar 
oss bortom föreställningen 
om vad vi strävar efter att 
vara. Istället konfronteras vi 
med vad vi i själva verket är.

Visas på Centrumsalongen 
i Mellerud söndag den 4 fe-
bruari

Aktuellt
 på bio

Hembygdsbokens Dag
Hembygdsbokens Dag 
arrangeras i Färgelanda 
med kaffe, 100-årstårta 
och bokskrot
Lördagen den 3 februari ar-
rangerar Dalslands Fornmin-
nes- och Hembygdsförbund 
Hembygdsbokens Dag med 
Speakers Corner på Dals-
lands Folkhögskola i Färge-
landa. Det blir extra festligt 
med kaffe och 100-årstårta 
då årsboken Hembygden 
Dalsland fyller 100 år.

En mängd författare till 
lokalhistorisk litteratur be-
rättar och säljer böcker hela 
dagen. 

Kurth-Åke Karlsson, Hat-
tefjäll, berättar om boken 
Valbo-Ryr en socken i Dals-
land. Håkan Bürgermeister, 
Fengersfors med flera visar 
bilder från Tössbo Compag-

Lördagen den 3 februari ar-
rangerar Dalslands Fornmin-
nes- och Hembygdsförbund i 
samarbete med Studieför-
bundet Vuxenskolan Regio-
nen en lokalhistorisk konfe-
rens på Dalslands Folkhög- 
skola i Färgelanda.

Det blir fem föreläsningar. 
Tommy Kuusela, forsknings-
arkivarie vid Dialekt- och 
Folkminnesarkivet i Uppsala, 
håller föredrag om Tage Hei-
mers och andra uppteck-
ningar om Dalsland i Folk-
minnesarkivet i Uppsala. 

Mats Hellgren, arkeolog 
vid Västarvet i Lödöse, före-
läser om fornlämningar i 
Valbo härad. 

Monika Åhlund, sekrete-
rare i Dalslands Fornminnes- 
och Hembygdsförbund, be-
rättar om Hembygden 
Dalsland 100 år. I samband 
med detta föredrag bjuder 
DFH på kaffe och 100 års-
tårta i aulan. 

Daniel Sjöberg, arkivarie 
vid Landsarkivet i Göteborg, 
föreläser om Riksarkivet 400 
år och källor till Dalslands 
historia. Margareta Nilars, 
kommunarkivarie i Åmål, 
berättar om Åmåls historia i 
rådstugeprotokollen 1646 – 
1699 med anledning av 
Åmåls 375 årsjubileum.

Lokalhistorisk konferens

Imagine
Sweden

Lördagen 17 februari anord-
nas musiktävlingen ”Imagi-
ne Sweden” i Kulturbruket 
på Dal. Det är en riksomfat-
tande tävling som tidigare 
hette ”Musik Direkt”. Ar-
rangör i Västra Götaland är 
KulturUngdom.

Tävlingen är öppen för 
musiker i åldern 13-21 år 
oavsett genre. Den går i flera 
steg, lokal tävling, regionfi-
nal och riksfinal. Tävlingen i 
Mellerud är en av fem lokala 
deltävlingar i Västra Göta-
landsregionen. Regionfina-
len går i Uddevalla 7 april.

nies vänortsutbyte mellan 
Åmåls karoliner och deras 
tyska motsvarighet i Gade-
busch. 

Bengt Hällgren, Karlstad 
berättar om sin bok ”Cajsa 
Andersdotters värld – en 
närbild av Sverige på 1700- 
och 1800-talet” vilken hand-
lar om gårdar och människor 
i Bolstad, Gestad, Onsjö sä-
teri och Trollhättan. 

Monika Åhlund, Steneby 
berättar om Dalslands Hem-
bygdsförbund och Hembyg-
den Dalslands 100 år varvid 
alla bjuds på 100-års tårta. 

Lena Grönlund, Dals-
Långed berättar om sitt ny-
startade antikvariat Steneby 
Antikvariat och Bokskrot. 
Hon inför ett nytt begrepp 
inom antikvariatsvärlden 
och berättar om hur man kan 
återanvända osäljbara böck-
er. 

Gudrun Rydberg informe-
rar om Ny dalslandslitteratur 
och Hembygden 2018. 

Göte Almgren, Dals-
Långed berättar om boken 
”Vi satte färg på tillvaron – 
om servettillverkningen i 
Skåpafors. 
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Veckans lunch
MATSEDEL

Skolan

      

Vecka 6
Måndag 5/2: Fläskköttgryta smaksatt med 
äpple, potatis och skivade morötter. 
Dessert: Konserverade päron. 
Tisdag 6/2: Kålpudding, brunsås, potatis, 
broccoli och lingonsylt. 
Dessert: Fruktsoppa.

Onsdag 7/2: Fiskbullar i dillsås, potatis och 
gröna ärtor.  
Dessert: Aprikoskräm.

Torsdag 8/2: Ärtsoppa.   
Dessert: Pannkakor med sylt.

Fredag 9/2: Chili con carne med potatis 
och bukettgrönsaker. 
Dessert: Nyponsoppa.

Lördag 10/2: Stekt kyckling med gräddsås, 
potatis, herrgårdsgrönsaker och gelé. 
Dessert: Körsbärskräm.

Söndag 11/2: Fisk- och skaldjursgratäng, 
potatis och skivade morötter.
Dessert: Cheesecake.
Hemtjänstens alternativ v. 6
Mån, ons-tors, lör-sön: Pannbiff med pota-
tismos och grönsaker. Tis: Potatisbullar 
med bacon, lingonsylt och grönsaker. Fre:  
Potatisbullar med bacon, lingonsylt och grönsaker. 

Senior
Måndag Fläskköttgryta smaksatt 
med äpple* med bulgur och skivad 
morot.
Alt: Linsgryta.

Tisdag Kålpudding* med brunsås, 
kokt potatis, kokt broccoli och 
lingonsylt.
Alt: Vegetarisk ugnsfärs.
Onsdag Fiskbullar i dillsås** med 
kokt potatis och gröna ärtor.
Alt: Selleristick med dressing.

Torsdag Pannkakor med sylt och 
keso, morotssallad.
Alt: Vegetarisk ärtsoppa.

Fredag Chili con carne med ris 
och vitkålssallad. 
Alt: Kikärtsbiff med dressing.

Varje dag serveras: 
 Sallads-/råkostbuffé med dressingar 

samt hårt och mjukt bröd.
* Ursprungsland Sverige.

**Miljömärkt.

Dagens 
Lunch
Månd-fred 
kl. 11-14

Pizza  
Á la carte

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

lör 12-23, sön 12-22

Ska ni ha fest? 
Vi har catering

Ring oss för
prisinformation

Tel. 0530-101 32

Thaibuffé
inkl. sushi

Helgbuffé
135:-

Tel. 0530-124 00

À la carte
Mat för avhämtning

90:-
Vardagar kl. 11-14.30

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

Smakfest, musik och Sille-Måns

Lalita heter egentligen Amelia 
Skogfält och är uppväxt i Skåpa-
fors.

Nytt för årets Kanalyra 
är att vi på lördagen även 
kommer att ha aktiviteter 
på parkeringen mitt emot 
Närhälsan. Där ordnar 
vi något som döpts till 
Smakfesten. Dessutom 
kommer vi att ha en scen 
med ”mjuk” musik där.
Smakfesten är en ny aktivi-
tet. Tanken är en matmark-
nad med lokal profil där 
producenter visar upp och 
säljer sina varor. Inbjudan 
kommer att gå till matprodu-
center i Dalsland med om-
nejd.

Vår förhoppning är att be-
sökarna ska få möjlighet att 
stifta bekantskap med många 
av de mindre företag som 

1968-2018
50 år

Under många år spelades Sille-
Måns på Kanalyran av Georg Har-
nell.

Annather Seamon består av Simon Andersson och hans flickvän Anna. 
Foto: Elin Niklasson.

Cancergala:
Om du bara visste

Jessica Porath står bakom ar-
rangemanget med cancergalan i 
Mellerud.

Lokal anknytning är den 
gemensamma röda trå-
den i det stora artistupp-
båd som intar scenen i 
Kulturbruket på Dal när 
det är dags för den lokala 
cancergalan ”Om du bara 
visste” den 2 februari.
Initiativtagare till galan är 
Jessica Porath och ambitio-
nen är att samla in så mycket 
pengar som möjligt till can-
cerforskningen.

Jessica fick idén till en lo-
kal cancergala när hon såg 
TV:s stora insamlingsgala 
förra året och gick raskt från 
tanke till handling:

– Många är drabbade själva 
och de allra flesta känner 
någon som har eller har haft 

cancer, säger hon och beto-
nar hur viktigt det är med 
pengar till forskningen för att 
fler ska kunna botas.

Att få ihop ett bra och un-
derhållande program till 
själva galan var inget som 
helst problem.

– Det finns gott om duktiga 
artister i Mellerud med om-
nejd. Artister som dessutom 
gärna ställde upp, berättar 
Jessica Porath.

– Det kommer att bli en 
helkväll med mycket glädje, 
hopp och framtid.

I startfältet av lokala artis-
ter återfinns Caroline Ander-
berg, Göran Blues Karlsson, 
Josefin Dahlqvist, Agnes 
Palm tillsammans med Emi-
lia Stigell, Elin Persson och 
Anna Karlsson, Zandra & 
Emil Ernebro samt Järns 
sångkör. Konferencierer är 
Mia och Kent Palm.

Titeln på galan, ”Om du 
bara visste”, kommer från en 
informationsfilm för Blod-
cancerförbundet som Jessica 
Porath själv medverkar i och 
den kommer också att bli en 
del av galan – med ett över-
raskande innehåll.

Christian Pedersen, från 
Blodcancerförbundet, med-
verkar dessutom med en liten 
frågestund som tar upp olika 
perspektiv av cancersjuk-
dom och behandling där 
Anette Fristedt, som är sjuk-
sköterska på hematologen i 
Uddevalla, och Mikaela 
Lindblad, som är patient, 
kommer att medverka.

producerar mat och att före-
tagen ska få en chans att göra 
sig mer kända.

Akustiska scenen
Till Smakfesten kopplar vi 
en mindre scen med mer 
akustisk inriktning. Från 
10.30 till 15.30 kommer det 
då och då att bli musik på 
denna scen. Vi har bokat fyra 
inslag till scenen:

Forever Floydian kom-
mer att ge två konserter med 
Pink Floyd-musik i Kultur-
bruket på Dal i höst. På 
Kanalyran ger de ett smak-
prov på vad som kommer på 
de konserterna, dock i nedto-
nad form.

Annather Seamon består 
av Simon Andersson, sång 
och gitarr, och hans flickvän 
Anna, fiol och gitarr. Till-
sammans spelar de visor, 
folkmusik och akustisk pop. 
De gjorde stor succé i Håve-
rud på förra årets Kanalyra.

Lalita heter egentligen 
Amelia Skogfält och är en 
ung artist uppväxt i Skåpa-
fors. Hon har därefter gått 
flera olika eftergymnasiala 
musikutbildningar. Lalita 
spelar både egna och andras 
låtar, ofta med countrykänsla 
i sångerna. 

Stellan Johansson har 
trots mer än 50 år som truba-
dur aldrig spelat på någon 
kanalyrescen i centrala Mel-
lerud. Nu blir det debut. Han 
är välkänd för alla Mellerud-
sbor, med två skivor och en 
bok i bagaget, och en rad 

visor som även spelats in av 
andra.

Sillemåns
Under många år var Sille-
Måns en populär gäst på 
Kanalyran. Han gick runt 
med sin kärra och sin gräl-
sjuka fru i släptåg. I år kom-
mer han tillbaka till Kanaly-
ran och visar sig på olika 
platser i centrum under lör-
dagen.

Den ursprunglige Sille-
Måns hette Karl Johansson 
föddes i Väne-Ryr 1850 och 
var som rallare med och 
byggde en bro i Köpmanne-
bro. Han blev kär i och gifte 
sig med en kvinna från Grin-
stad och slog sig på fiskför-
säljning på Torget i Mellerud. 
Så fick han sitt smeknamn.

Under många år spelades 
han på Kanalyran av Georg 
Harnell. Vem som ska spela 

honom 7 juli låter vi tills vi-
dare vara en hemlighet.

För Kanalyrekommittén 
Lars Nilsson
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Storgatan 17, Mellerud 
0530-135 20

25%
TALLRIKAR & FAT

Storg. 6, Mld
Tel. 0530-400 47  

www.modeforyou.seStl. XS-XXL

Handla för minst 500:-
och få ett presentkort 
värt 100:- 
(Presentkort ges på ordinarie 
priser och gäller fram till 7/2)

Tel. 0530-101 04
– Storgatan 13 • Mellerud –- Storgatan 13 • Mellerud -

Jeans

499:-

Blus

200:-

Stickad tröja
Flera färger

200:-

Top
Flera mönster  160:-

Slutrea 
betala 
förTag 3 2

PRISVÄRDA VÅRNYHETER!

STORGATAN 10, MELLERUD

Produkterna är ekologiska, veganska 
och ej djurtestade
Egentillverkade och kommer från Svedala

Nyhet! Nu hittar du 
kvalitetsglasögon från 
Haga Optik hos oss på 
Apotek Hjärtat.

Apotek Hjärtat
Norra Kungsgatan 1, 
Mellerud
Vardagar 9–18
Lördag 10–13

Se bättre 
på långt håll

199ª 
Från

15% rabatt på glasögon 
t o m 3/2 2018.
Klipp ut och ta med annonsen.

V04_Annons_Mellerud_REKEAN1792.indd   1 2018-01-22   14:46

Föreningsträff 
om Kanalyran

Som vanligt finns det möjlig-
het för föreningar att med-
verka på Kanalyran på olika 
sätt. Bland annat kommer det 
i år att behövas mycket hjälp 
kring arrangemanget och 
kanalyrekommittén ser gär-
na att man anlitar föreningar 
för detta, givetvis mot betal-
ning till föreningskassan.

Samtliga föreningar bjuds 
in till ett informations- och 
diskussionsmöte tisdag 6 
mars. Inbjudan är utsänd och 

finns på både kommunens 
och Kanalyrans hemsidor. 
Obligatorisk föranmälan.

Ny logotype

Kanalyran har fått en ny lo-
gotype, som synes ovan.  
Dessutom har Kanalyrans 
hemsida fått en ansiktslyft-

ning och den uppdateras nu-
mera minst en gång i veckan. 
www.kanalyran.se

Annonsera under 
vinjetten 

HANTVERK 
& SERVICE

Hör av dig till 
Maggan

Ring 0530-125 40 
eller maila till  

annons@mellerudsnyheter.se

Visklubben Korpen – för den kulturintresserade

Visklubben Korpen har 
sina möten tre gånger un-
der hösten och tre gånger 
under våren. I söndags 
var det premiär för årets 
första sammankomst i 

Café Nyfiket på Storgatan 
i Mellerud.
Alla som vill berätta en his-
toria, spela en låt eller sjunga 
en visa, läsa en dikt eller bara 
lyssna är välkomna.

Kulturintresserade Jonas Hansson från Norge, bjöd på en spontan spelning av en Vreeswijk-låt och ackom-
panjerades av duon Lars Nilsson och Jonny de Capretz.

Visklubben Korpen starta-
des för ungefär tre år sedan 
på initiativ av Lars Nilsson 
och Stellan Johansson som 
blivit inspirerad av Visklub-
ben Storken som håller till i 
Stockholm. 

Sedan dess har flera lokala 
artister medverkat, bland 
andra Alban Faust, Lotta 
Lagerlöf och Ralph Lilje-
gren.

Ingen riktig klubb
– Egentligen är visklubben 

Korpen ingen riktig klubb, 
det finns inget medlemskaps-
tvång och inga medlemsav-
gifter. Inte heller tas det nå-
gon entréavgift när någon 
vill vara med. Här ska vi bara 
ha roligt i avspänd atmosfär 
samt njuta av en god fika som 
kan köpas här i kaféet, för-
klarar Lars Nilsson. 

– Det enda kravet är att allt 
som presenteras ska ske helt 
akustiskt, det vill säger att 
inga förstärkare är tillåtna. 
Anledning till det är att vi har 
en mycket intim och person-
lig stämning under träffarna, 
som uppskattas av ett flertal 
trogna åhörare, tillägger 
Lars.

Alla är välkomna
Under mötet framfördes låtar 
av exempelvis Fröding, 
Taube, Afzelius och Vrees-
vijk, samt egna visor av 
närvarande författaren och 
trubadur Stellan Johansson.

 Klubben hoppas få fler nya 
medlemmar som kanske vill 
läsa en egen dikt eller berät-
telse, sjunga eller bara ha 
roligt i gemenskap med an-
dra som har samma intresse.

Nästa tillfälle att vara med 
och bidra med något under-
hållande eller bara komma 
och lyssna är den 24 februari.

 Tanja Mueller

Visste du att...
... det i Mellerud finns över 
700 aktiva företag inom både 
tillverknings- och tjänste-
sektorn. De allra flesta är 
småföretag. Några av de 
större företagen är Emballa-
tor Mellerud Plast AB, Daloc 
Skyddsrum AB, JOAB och 

Hellbergs Dörrar AB. Det 
finns även eltekniska företag 
som till exempel Elinsta och 
MEA. I Åsensbruks gamla 
brukslokaler etablerar sig 
flera företag och det finns 
även lokaler kvar för uthyr-
ning.

... Växa-stödet syftar till att 
minska trösklarna för de 
minsta företagen att ta steget 
att anställa sin första medar-
betare. Sedan den 1 januari 
2017 har enskilda näringsid-
kare haft en tillfällig sänk-
ning av arbetsgivaravgifter 
när de anställer sin första 
medarbetare, något som 
kallas växa-stöd. Ett stöd 

som nu utvidgas att gälla 
även för aktiebolag och han-
delsbolag.
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PREDIKOTURER

DÖDSFALL

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Kyrkans Hus i Mel-
lerud för Ole-Jan Petersen. 
Akten inleddes med att offi-
ciant Lena Hildén hälsade 
välkommen och därefter 
sjöng man psalm 297 och 249 
tillsammans under ledning av 
kyrkomusiker Maria Anders-
son. Vid kistan togs avskedet 
av släkt och vänner. Till min-
net av Ole-Jan var koret 
vackert dekorerat med blom-
mor. Akten avslutades med 
att man tillsammans bar ut 
kistan från kyrkan. Gravsätt-
ning kommer att äga rum på 
Brålanda kyrkogård.

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Dalskogs kyrka för 
Axel Svensson. Som inled-
ning på akten spelade Maria 
Andersson ”Som en bro över 
mörka vatten” av P. Simon 
varefter hon sjöng ”Jag har 
hört om en stad” av L. Lithell. 
Akten förrättades av Lena 
Hildén och tillsammans 
sjöng man psalmerna 251 och 
249. Man fick även höra Ma-
ria sjunga ”Där rosor aldrig 
dör” av D. Bergagård och 
som avslutningsmusik spela-
des ”Amazing grace”. Vid 
kistan togs avskedet av famil-
jen, släkt och många vänner. 
Till minnet av Axel var koret 
vackert dekorerat med blom-
mor. Gästerna bjöds in till 
minnesstund i Bystugan ef-
teråt. Efter akten ägde grav-
sättning rum på Dalskogs 
kyrkogård.

JORDFÄSTNINGAR

MELLERUD
Smyrna: Torsd 17 Språkca-
fé. Sönd 11 Gudstj. m nattv. 
Tisd 19 Bönesamling.
Equmeniakyrkan-
Missionskyrkan: Tisd 10-
12 Tisdagskaffe & Rastplats. 
18 Scout. 

HOLM se annons
ÖR se annons 
SKÅLLERUD se annons
BRÅLANDA

Smyrna: Onsd 11 Bön. Fred 
15 Andakt på Servicehuset. 
19.30 LifeLine på Sörgården. 
Sönd 11 Gudstj. predikan 
Gustav Henriksson, Ström-
stad ”Äktenskapet” Ssk. 
kyrkkaffe.
Equmeniakyrkan: Torsd 
19 Markusläsning kap. 10. 
Sönd 11 Gudstj. i Frände-
fors Equmeniakyrka, Tove af 
Geijerstam, kyrkkaffe.
Brålanda: Sönd 17 Lov-
sångsgudstj. Thomas Holm-
ström. Kyrkbil 308 70. Månd 
12 Middagsbön i fsh. 12.15-
13.30 Lunch. 17-19 Kultur-
café Brålanda fsh. Tisd 17-19 
Himmel och pannkaka, fest 
för alla åldrar i fsh. Tema: 
Vänner.
Gestad: Sönd 11 Gudstj. m 
nattv. Thomas Holmström. 
Kyrkbil 321 18.

FRÄNDEFORS
Equmeniakyrkan: Fred 10 
Markusläsning kap. 10. Sönd 
11 Gudstj. Tove af Geijer-
stam, kyrkkaffe. Frände-
fors: Sönd 18 Ljusgudstj. 
Kyrkokören, Stefan Rahko-
nen trumpet, Gustav Ekmark 
viola. Ralph Liljegren. Tisd 
13.30 Gudstj. m nattv. på 
Ringhem. Ralph Liljegren. 
Torsd 19 Församlingsafton 
i fsh. Per_Åke Skagersten 
från Sackeus kommer och 
berättar om Fairtrade handel. 
Provsmakning av produkter, 
kaffe och andakt.

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

Öppet: Vard 9-18 
Lunch 13-14

Lördagar 10-13

Välkommen in till oss!

Vid köp av kompletta märkesglasögon
Erbjudandet gäller under februari och mars 2018
och kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

20% rabatt på vårens bågar

     

Följ oss på

1/2 priset på par två”Ada” dök upp, gestaltad av Gu-
nilla Berg.

PRO Mellerud höll sitt för-
sta månadsmöte 17 januari. 
Ordförande Lennart Israels-
son hälsade alla välkomna till 
ett nästan fullsatt Templar-
gården. Ett särskilt välkom-
men till kvällens underhål-
lare Dan Johansson från 
Tösse.

Ordföranden informerade 
om kommande möten, nu 
närmast föreningens årsmö-
te. Vidare skedde nomine-
ringar till PRO:s kongress 
samt ombud till distriktets 
olika verksamheter. Han på-
minde också om att ett antal 
cirklar som nu startar upp. 
Evert Magnusson informe-
rade om ny turlista och nytt 
kring RONDEN. Han fort-
satte med ny kompletterande 
information ”Så här reser du 
med Närtrafik”. Mer infor-
mationsmaterial finns att 
hämta på Medborgarkonto-
ret samt i PRO-lokalen.

Plötsligt dyker ”Ada” upp, 
gestaltad av Gunilla Berg, 
som framför en dråplig text, 
”När vi blir äldre” på melo-
din, When I’m 64. Om när 

Samling vid grötgrytorna.

Den 7 januari anordnade IOGT-NTO Mellerud grötfest.

IOGT-NTO Mellerud ord-
nade med grötfest söndagen 
den 7 januari. Detta har blivit 
en tradition sedan många år 
tillbaka. Ordförande Ingvar 
Asp hälsar medlemmar och 
inbjudna välkomna. Ett sär-
skilt välkommen gick till 
kvällens underhållare, Dan 

Johansson från Tösse. Dan 
började med ett knippe kända 
melodier. Sedan var det sam-
ling vid grötfatet i köket. 
Inger, Ing-Britt, Ingrid och 
Marja var de som ordnat med 
dukningen, grötkoket och 
den inlagda sillen med mera. 
Allt var mycket välsmakande 

och deltagarna njöt av god-
sakerna. Sedan fortsatte Dan 
ännu en stund med fler goa 
låtar, många med några år på 
nacken. Det var kafferserve-
ring med gott hembakat av 
Elisabeth Magnusson. För-
eningen ”Fruktdrycker” bjöd 
på smakprov av alkoholfri 

glögg. Grötfesten var ett ar-
rangemang i samarbete med 
NBV och Våra Gårdar. Kjell 
Sanding skötte som vanligt 
lottförsäljningen. Ordföran-
de avslutade med att tacka 
alla för en trivsam kväll.  

Text och foto: 
Evert Magnusson

FÖRENINGSREFERAT

Dan Johansson från Tösse stod för 
underhållningen.

man som gammal kunde 
platsa på ett äldreboendet. 
Mycket vitsigt med anspeg-
ling på de fornfynd som lär 
finnas på Ängenäsområdet. 
Det finns ju redan fornfynd 
när ”vi” kommer. Gunilla är 
inte rädd för att agera och 
sprida munterhet i sina fram-
trädande.   

Föreningen har som tradi-
tion att bjuda till grötfest vid 
första träffen för året. Dan 
inledde kvällen med att 
framföra ett knippe kända 
och glada visor. Han har en 
bred repertoar av främst 
svenska låtskrivare.

Så samlades vi till kvällens 
goda härliga skinksmörgåsar 
och ett stort grötfat. Allt hade 
en strykande åtgång.

Under tiden återkom Dan 
med mer ”öronfröjd”, många 
uppskattande applåder. Kaf-
feservering och lottdragning 
avslutade mötet. Ordförande 
tackade Dan och alla som 
mött upp. Ett särskilt tack 
riktades till kökspersonalen 
för allt nedlagt arbete.

Text och foto: 
Evert Magnusson
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Bergsgatan 9 • Tel: 0530-417 46 • patient@mellerud.dental

Veronica och Leonardo  
med personal hälsar

NYA och gamla 
patienter välkomna!

Akuttider finns tillgängliga dagligen

Varma applåder för hängiven speleman
I lördags kväll fylldes Kul-
turbruket på Dal av vänner 
och fans till riksspelman-
nen och instrumentma-
karen  Alban Faust som 
firade 30 år i Sverige.

Det blev en personlig kväll  
som Alban själv guidade 
igenom. Största delen av 
konserten spelade han till-
sammans med The Iron 
Boys. Trion bildades för fem 

år sedan, av en tillfällighet, 
som så mycket i livet, påpe-
kade Alban. 

Kärleksförklaringar
En familjär stämning präg-

Konstellationen Faust, Fredriksson och Blom brände loss i folkmusikens värld. Foto: Tanja Mueller.

Riksspelmannen Alban Faust och basisten Sören Blom förenade i en folklåt. Foto: Tanja Mueller.

Föreslår utbyggnad 
av Kulturbruket
Daniel Jensen (KD) före-
slår i en motion till Melle-
ruds kommun att Kultur-
bruket på Dal byggs ut för 
att få fler sittplatser.

Jensen föreslår infällda läk-
tare med loger på den västra 
sidan av Sparbankssalongen 
och läktare över salongens 

två bakersta rader. Han me-
nar att det borde gå att göra 
”med bibehållen akustik och 
i estetiskt tilltalande utform-
ning”.

Åtgärden skulle utöka an-
talet platser med 60-100, utö-
ver de 243 sittplatser som 
finns idag.

Daniel Jensen påpekar i sin 

motion att Sparbankssa-
longen vid många tillfällen 
varit full och att alla som 
önskade gå dit aldrig fick 
möjligheten. Fler sittplatser 
skulle främja god ekonomi i 
arrangemangen och göra det 
möjligt att bredda utbudet på 
Kulturbruket på Dal ytterli-
gare.

Många fall i januari 
av salmonella på katt

Kanske lättare sagt än gjort, men  
försök att hålla din katt ifrån fågel-
bord där småfåglar matas. Foto: 
Rihaij/Pixabay.

SVA har hittills i år bekräf-
tat 46 fall av bakterien 
salmonella på katt.
– Antalet fall har varierat 
mellan åren, men vi ser van-
ligtvis flest fall i mars. Katter 
som har diarré eller verkar 
hängiga kan ha smittats vid 
kontakt med småfåglar, för-
klarar Elina Lahti, veterinär 
och epidemiolog vid Statens 
veterinärmedicinska anstalt 
(SVA), 

lade konserten. Det spelades 
musik tillägnad Albans fa-
milj, hans fru och barnen. 
Alla har de fått låtar tilläg-
nade sig, kärleksförklaringar 
i toner, enklare än med ord 
många gånger, enligt Alban 
Faust. 

Det mesta som spelades 
var egenkomponerad musik, 
men även Leonard Cohen 
fanns med och så dalsländsk 
folkmusik av tonsättare från 
bland annat Grinstad. 

Engagemang och vänner
Att det var Förintelsens min-
nesdag uppmärksammades 
och Alban Faust underströk 
vikten av politiskt engage-
mang när fascismen åter 
breder ut sig i Europa. 

Genom ett bildspel i sce-
nens fond fördjupades de 
teman konsertens slingrande 
väg ledde till och bjöd på en 
och annan överraskning 
även för Alban. 

Förutom The Iron Boys 

andra tecken på att inte må 
bra bör man kontakta sin lo-
kala veterinär. Man bör då 
berätta om katten fångar 
småfåglar. 

SVA har hittills i år fått 
flera rapporter om sjuka och 
döda domherrar, talgoxar 
och andra arter som mycket 
väl kan vara smittade av sal-
monella. Men SVA har bara 
fått in ett fåtal fåglar för 
analys och kan inte bekräfta 
att det rör sig om salmonella. 
Möjligen har det milda väd-
ret och den dåliga tillgången 
på snö gjort att det blivit 
smutsigt under fågelborden 
tidigt under året.  

Tvätta händerna 
Salmonella kan också smitta 
till människa. Även för 
människor bedöms vilda 
fåglar och katter vara smitt-
källor för salmonella. Minska 
risken för smitta genom att 
noga tvätta händerna efter 
kontakt med fågelbord och 
katter.

Salmonella är en viktig 
orsak till diarré hos katter. 
Sjukdomsbilden kan variera 
från infektion som inte ger 
några symptom till allvarlig 
mag-tarminfektion med fe-
ber, kräkningar och diarré. I 
värsta fall kan infektionen på 
katt leda till döden.

– Antalet fall varierar över 
olika år, förklarar Elina 
Lahti. 2016 var ett toppår 
hittills med 902 bekräftade 
fall, de flesta av dem i fe-
bruari. I fjol var det 129 be-
kräftade fall varav 120 i ja-
nuari.

Håll katter borta från 
fågelborden 
Det bästa sättet att hindra 
katter från att smittas av sal-
monella är att hålla dem 
borta från fågelbord där små-
fåglar matas. Där kan smittan 
spridas via fåglarnas avfö-
ring. Andra källor till salmo-
nellasmitta kan vara rått kött, 
smittat kattfoder, smågna-
gare samt miljön. Om katten 
verkar hängig, eller visar 

medverkade Sören Blom, 
Thomas Fredriksson och 
Josuè Trelles i denna konsert 
av församlade musikaliska 
vänner. Spelglädjen, livs-
glädjen och engagemanget 
hos dalslänningen Alban 
Faust smittar både musiker-
kollegor och publik.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se
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Brålanda • Frändefors

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

Besök gärna vår hemsida:
bralandavantjanst.dinstudio.se

Onsdag 7/2 kl. 15.00 
Gemenskap på Solrosen 
Gäst: SPF-kören
Fredag 9/2 13.00 (OBS tiden) 
Välkommen på ”Grötlunch 
med filmvisning” och lotteri.  
Lokal: Equmeniakyrkan 
Deltagaravgift 50 kr 
Anmälan om deltagande  
senast tisdag kl. 12.00  
till 313 13 (ej fredag)

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, jämn vecka
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

Frändefors kyrka
Kyndelsmässodagen 
4 februari kl.18.00

Ljusgudstjänst
Kyrkokören 

Stefan Rahkonen trumpet 
Gustav Ekmark viola 

Ralph Liljegren 
Välkomna!

Byggstart för det
nya hälsocentret

De nya lokalerna får en plåtfasad som går i grönt och vitt. Här syns fasaden mot öster.

Det privata vårdföretaget 
FysioFokus behöver stör-
re lokaler och gör därför 
en mångmiljonsatsning 
genom att bygga ett häl-
socenter i egen regi i kvar-
teret Spjutet, Mellerud. 
Markarbetet drar igång 
denna veckan. Bygget ska 
stå klart 1 september 2018.
Fastigheten, som blir i ett 
plan, kommer att vara belä-
gen på tomten i hörnet 
Holmsgatan och Vårbruks-
gatan i Mellerud. Närheten 
till idrottsanläggningen vid 
Rådavallen och E45 är en 
viktig del av valet av plats för 
bygget.

Från början var det me-
ningen att hälsocentret skulle 
ha två våningar, men på 
grund av tillgänglighetskra-
ven och de ökade kostna-
derna har Valentijn och hus-
trun Ellen Schneider tänkt 
om.

– Vi fick startbesked i mån-
dags och det är sedan tidi-
gare klart att LE-Gruppen 
blir huvudentreprenör. Vi 
fick till och med byta bank 
eftersom riskerna med byg-
get ansågs för stora. Vi får för 
övrigt stöd från Almi, berät-
tar Valentijn. 

Satsningen kan genom-
föras efter att ägarna jobbat 
hårt under flera år och sparat  
vinsten för att investera.

840 kvadratmeter
Fastigheten blir 20 gånger 42 
meter, det vill säga 840 kva-
dratmeter och ska innehålla 
sex behandlingsrum, ett rum 
för dagaktiviteter, konfe-
rensrum, träningsrum på 200 
kvadratmeter, reception 
(som alltid ska vara beman-
nad), omklädningsrum och 
kök.

– Vi vill även satsa på en 
kiosk där besökarna kan 
köpa fika. Utomhus blir det 
en parkering med plats för att 
utveckla ytterområdet med 
exempelvis en träningsan-
läggning med ”rehabtänk”, 
förklarar Ellen.

Det stora träningsrummet 
ska även kunna användas i 
förebyggande syfte, för 
grupper av patienter som är 
färdigbehandlade men som 
vill fortsätta träna ändå och 
personer som är underbe-
handlade, det vill säga som 
bör få rehab men inte fått det.

Valentijn Schneider är legitimerad fysioterapeut och driver företaget 
med hustrun Ellen. Nu satsar paret på att bygga ett hälsocenter.

– Det är viktigt med konti-
nuitet, många är rädda för att 
röra på sig men behöver det. 
Personal ska finnas tillgäng-
liga för att ge råd och tips. Vi 
ska vara en bro mellan rehab 
och vård, säger Valentijn.

Här finns dessutom möj-
lighet för idrottsföreningar 
som kör sin idrott på som-
maren att träna styrka och 
kondition vintertid. 

Köpa medlemskort
Hälsocentrets träningsutbud 
ska även locka personer som 
kanske inte känner sig be-
kväma i ett traditionellt gym. 
Man är frisk, men inte sär-
skilt vältränad. Då ska man 
kunna köpa ett medlemskort 
för att få tillgång till tränings-
salen. Via en app i mobilen 
(mywellness) får du tillgång 
till personliga träningspro-
gram, du registrerar din trä-
ning och kan följa utveck-
lingen på ett enkelt sätt.

Målet är att FysioFokus 
ska utveckla träningspro-
gram för olika slags grupper.

– Nu utvecklar vi ett pro-
gram för Dalslands FF:s le-
dare, hur de till exempel ska 

känna igen skador på planen. 
Det är de själva som sökt upp 
oss för att ta del av vår 
medicinska kompetens, sä-
ger Ellen.

Verksamhetschefen Valen-
tijn Schneider är legitimerad 
fysioterapeut och driver fö-
retaget med hustrun Ellen. 
Idag är ytterligare två legiti-
merade fysioterapeuter an-
ställda; Ruurd (Rulle) Vis- 
ser och Michael Koenekoop. 
Britt Otterdahl Sundlo är ar- 
betsterapeut.

– Men vi kommer att om-
gående anställa två fysiotera-
peuter och en arbetsterapeut 
till. Underlaget och behovet 
finns. Vi vill skapa en attrak-
tiv, modern och trevlig ar-
betsplats, understryker El-
len.

– Vi har en fin lokal här i 
Rådahallen sedan sex år till-
baka, men vi har växt ur den. 
Vi har alltid haft ett otroligt 
stöd av våra patienter, de 
uppskattar vår satsning, kon-
staterar Valentijn.
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se

Ökande barnantal ger 
akut lokalbehov

Förra veckan beslutade 
Barn- och utbildnings-
nämnden i Vänersborgs 
kommun att utreda var 

Brålanda skola har behov av att byggas ut då barn- och elevantalet ökar.

Gunilla Karlsson berättar 
minnen från Rörviksgården

På onsdag kväll den 7 
februari berättar Gunilla 
Karlsson, Brålanda, min-
nen från Rörviksgården i 
Gestad.
Gunilla Karlsson har arbetat 
ideellt på Rörviksgården 
under 40 års tid vid sidan av 
sitt yrke som förskollärare. 
Rörviksgården är ett som-
marhem vid Vänerns strand 
som ägs av Equmeniakyrkan 
Södra Dal, före detta Mis-
sionskyrkan, sedan 1930-ta-
let.

Rörviksgården är öppen 
mellan maj och oktober där 
det då bedrivs tonårsläger, 
kurser, uthyrning för kalas 
och bröllop, gudstjänster 
med mera Gunilla Karlsson 
är uppväxt på en gård i Bo-
dane, Bolstads socken och 
började med ideellt arbete på 
Rörviksgården när hon var 
17 år. 

Två veckor av sommarse-
mestern har hon ägnat åt 
ideellt arbete med matlag-
ning och städning på Rör-

viksgården under 40 års tid.  
Hon har även hand om uthyr-
ningen och är ledamot av 
Rörvikskommittén som an-
svarar för verksamheten.  

Hennes föräldrar Inger och 
Stig Karlsson, Bodane, 
skänkte på sin tid mycket 
jordbruksprodukter till köket 
på Rörviksgården.

det är lämpligt att bygga 
ut skolorna i Brålanda och 
Frändefors. Eventuellt 
kan det bli aktuellt med 
en förskola vid Nuntorp.
Ett angenämt arbeta har dykt 
upp för politikerna i Väners-
borgs kommun. Barnantalet 
ökar och därmed behovet av 
lokaler för förskola och 
grundskola. Som akutåtgärd 
har modullösningar ordnats.

I kommunens dalslandsdel 
är det förskola och skola i 
Brålanda och Frändefors 
som är trångbodda. Barn- 
och utbildningsförvaltning-
en har fått i uppdrag att ut-
reda lokalsituationen i 
dalslandsområdet då barn- 
och elevantalet ökar samti-
digt som det sker ett visst 
bortval från Dalboskolan till 
övriga 7-9 skolor i kommu-
nen i samband med det fria 
skolvalet. 

Målet med utredningen är 
att tillskapa platser för samt-
liga barn och elever från 
dalslandsområdet.

 En enig nämnd biföll 
nämndens ordförande Mats 
Anderssons (C) yrkade att  

utreda lämplig dimensione-
ring av Brålanda skola och 
utreda lämplig dimensione-
ring av förskola i delar av 
Dalboskolan. Utreda möjlig-
het till förhyrning av lämp-
liga lokaler vid före detta 
Nuntorpskolan för att täcka 
del av behov av förskoleplat-
ser och därefter utreda var en 
ny förskola för barn boende 
i Dalslandsområdet kan pla-
ceras. 

För allt detta ska nämnden 
begära investeringsmedel i 
Investerings- och exploate-
ringsplan för 2019-2023. 

– Med tanke på att kom-
munen vill utveckla dals-
landsdelen med bland annat 
tågstopp och att Nuntorp är 
detaljplanerat för utbildning 
så borde det gå att få till 
lämpliga lokaler snabbt, me-
nar Mats Andersson.

– Vi är positiva till att titta 
på om detta är en möjlighet, 
säger Anna och Richard Jo-
hansson, delägare till Nun-
torp.

 Marianne Karlsson



Bikini Fitness 
– en utmaning

Till vardags arbetar 21-åriga Rebecca Qvist som stationschef på Preem 
i Mellerud.

Stenhårda träningspass på gymmet är en förutsättning för resultat på 
tävlingar. Foto: Privat.

Posering på scenen under en tidigare tävling. Rebecca har tränat ännu mer inför vårens utmaningar och satsar 
på en pallplats. Foto: Perra Axelsson.

21-åriga Rebecca Qvist 
började med styrketrä-
ning i årskurs nio, målet 
var att bli starkare. Nu 
tävlar hon i Bikini Fitness.
– Jag älskar att utmana 
mig själv, säger hon.
Stenhård träning, självdisci-
plin och vägning av den allt 
mer kolhydratfattiga kosten. 
Så ser Rebeccas uppladdning 
ut inför vårens tre tävlingar 
Better Bodies Challenge i 
Stockholm 24 mars, Sweden 
Grand Prix i Malmö 21 april 
ich Battle of  Sweden i Borås 
28 april. Hon satsar på en 
pallplats. 

Men hur började allt och 
vad innebär det att tävla i en 
sådan gren? Hur kommer 
man i form?

Rebecca ville som sagt bli 
starkare, då började hon köra 
styrkelyft och baslyft på 
gymmet.

– Jag såg ju att det började 
hända saker med kroppen, 
hur jag började bygga musk-
ler. Men jag hade ingen kun-
skap om kostens betydelse 
då. Så jag lärde mig om kost, 
det mesta genom att googla 
själv, berättar Rebecca.

Vintern 2015 kontaktade 
hon en coach och personlig 
tränare i Uddevalla, i samma 
veva beslutade Rebecca att 

hon ville börja tävla i Bikini 
Fitness.

– Jag har alltid velat ha en 
hobby och när jag tränade 
upptäckte jag hur roligt det 
var att bygga muskler. Jag 
älskar att utmana mig själv, 
konstaterar hon.

Vad bedöms?
Det som bedöms på scenen 
är deltagarnas form, att mus-
kelmassan sitter på rätt ställe 
och symmetrin, poseringarna 
och utstrålningen.

– I Bikini Fitness är det inte 
bara kroppen som bedöms, 
allt måste vara perfekt; nag-
lar, håret, bikini, make up, 
spray tan – ja hela paketet. 
Dessutom går du runt på tolv 
centimeter höga klackar. Det 

Rebecca tränar minst sex 
dagar i veckan, varje musk-
lergrupp tränas  två gånger i 
veckan. Rumpa och axlar 
tränas lite mer.

– Jag har inte haft ett enda 
dåligt pass, det ser jag själv 
till. Det sitter i huvudet, man 
kan inte gå till gymmet och 
inte vilja vara där.

Sedan några månader har 
Rebecca en ny coach, Frida 
Paulsen Stern som har titeln 
IFBB Bikini Pro. Hon 
coachar via nätet, dessutom 
har Rebecca träffat henne ett 
par gånger i Stockholm.

– Under detta året jag har 
fokuserat på mina förbätt-
ringar och att bygga muskler,  
jag har skött allt från kost till 
träning helt själv. Men nu 
under dieten är det skönt att 
lägga över det ansvaret på 
någon kunnig som man litar 
på, då ansvarar Frida för det.

Sedan 24 november har 
Rebecca gått på en strikt diet. 
Vanligtvis brukar man börja 
gå på diet tolv veckor innan 
tävling, men eftersom hon 
inte hann komma i form 
förra gången så ville hon 
komma igång tidigare nu. 
När dieten inleddes vägde 
Rebecca 74 kilo till sina 175 
centimeter. Idag väger hon 

67 kilo, men beräknar att 
ligga på 58-60 kilo när det är 
dags.

Mat under en dag
Exempel på matintag under 
en dag inför tävling är havre-
grynsgröt med proteinshake 
och bär till frukost, BCAA 
(aminosyror) som mellan-
mål, ris, torsk och grönsaker 
till lunch följt av ett mål med 
kyckling, mandlar och pota-
tis och ett med lax, avokado 
och grönsaker eller en sallad 
och avslutningsvis gröt på 
kvällen. Allting vägs – exakt.

När tävlingen närmar sig 
minskas matmängden, men 
inte proteininnehållet som är 
viktigt för att öka och be-
hålla muskelmassan. Kolhy-
drater och fett minskas. Då 
tränar Rebecca dessutom två 
gånger dagligen samtidigt 
som hon jobbar heltid som 
stationschef.  Hur hinner 
hon? ”Prioriteringar”, svarar 
hon.

Nu är det sju veckor kvar 
till första tävlingen. Rebecca 
kör cardio (konditionsträ-
ning) 45 minuter varje dag 
plus ett styrketräningspass 
på 1,5 till tre timmar.

– Jag är jättetaggad och 
riktigt längtar. Jag är spänd, 

men inte nervös. Det är så 
mycket att tänka på och jag 
har höga krav på mig själv, 
beskriver Rebecca känslan 
inför vårens tävlingar.

Kroppen reagerar

Kroppen reagerar när allting 
intensifieras.

– Jag måste fokusera på 
varje repetition jag gör på 
gymmet eftersom jag går 
runt och är antingen jätte-
varm eller jättekall. Även om 
jag dricker massor av koffein 
innan träningen känns det 
som om jag skulle kunna 
somna direkt, man blir seg i 
huvudet. Hela tankesättet 
och temperamentet ändras, 
man blir lättirriterad över 
småsaker, men som tur är så 
är jag en glad och positiv 
person. Annars hade det nog 
blivit kaos.

När Rebecca inte går på 
strikt diet, utan är ”off sea-
son” äter hon allt hon kan 
utanför kostschemat. Efter-
som hon ändå tränar såpass 
mycket och ofta funkar det 
att käka lite onyttigt ibland.
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se

är en krävande sport, som jag 
märker att många runt om-
kring är nyfikna på, säger 
Rebecca.

Vintern 2016 var det dags 
för tävlingspremiär. Lucia-
pokalen i Stockholm i slutet 
av november och December-
cupen i Lund en vecka se-
nare. Hur laddar man inför 
detta?

Massor av träning i kombi-
nation med en kolhydratfat-
tig kost.

Stark vilja
– Dieten måste hållas till 
punkt och pricka. Jag har 
alltid ätit som en häst och 
älskar tårtor, godis och ka-
kor, så det var en jätteutma-
ning att hålla sig borta från 
sådant. Man måste ha själv-
disciplin. Min vilja är star-
kare än något annat, framhål-
ler Rebecca.

Att debutera på scenen var 
jätteroligt, konstaterar Re-
becca. Hon hade kämpat så 
länge och gjort allt hon kun-
nat för att komma i form.

– Men resultatet på första 
tävlingen var inte lika bra 
som jag önskade, min kropp 
ville inte samarbeta med 
mig. Jag skulle ha behövt tre-
fyra veckor till, säger hon.

I Rebeccas klass tävlade 32 
tjejer. 15 av dem gick vidare, 
däribland Rebecca som slu-
tade på tionde plats. En vecka 
senare placerade hon sig fyra 
i Decembercupen.

– Så nu gäller pallen. Jag 
vet att jag är i bättre form än 
förra gången, konstaterar 
hon.

Inför tävlingarna 2016 
”skalade hon av”  fettet på 
kroppen, då syntes också var 
hon behövde bygga mer 
muskler. Det har hon nu gjort 
under ett års tid.

Axlar och rumpa
– Jag har byggt muskler på 
mina svagheter som är axlar 
och rumpa. Det tar både tid 
och energi, jag har verkligen 
slitit som ett djur, menar hon.

Topp till tå
Hälsa och livsstil, stil och trender
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FOTHÄLSAN
I MELLERUD

FOTHÄLSAN
I MELLERUD

Kapellgatan 1, Mellerud | 0530-100 23 | www.fothalsanimellerud.se

20% 
på alla produkter

Gäller ej presentkort eller behandlingar

med en fotbehandling eller  
varför inte med en härlig 
spabehandling

Välkommen in till oss 
för tips och råd!

Skäm bort dina 
vintertrötta fötter

Storgatan 16, Mellerud, tel. 0530-101 00 el. 100 69

Bal- och brudklänningar
uthyres och säljes

Öronakupunktur – mot smärta,  
tinitus, missbruk m.m.

Körkort- & idkortsfotografering
Vegan, laktos- & glutenfria livsmedel

Bokhandeln   Hälsoshopen

En kris som förändrade allt för familjen

Mille, Liam och Stella med hästarna Rapid och Brina och hunden ZsaZsa. Bakom dem står Jessica och Johan Erving.

Nytt liv i nytt hus. Jessica och Liam i den nyrenoverade hallen.

Goda vänner, gotlandsrusset Brina och Stella Erving.

Familjen Erving bestämde sig för en ny livsstil efter dot-
terns sjukdom. De sålde villan i Mellerud och köpte en 
gård på slätten. Nu har de häst, hund, katt och kaniner 
och har dragit ner på tempot. 

När man närmar sig huset där 
Ervings bor ser man att här 
är det mycket på gång. Reno-
vering pågår och det gör även 
arbetet med att forma omgiv-
ningarna kring det. 

I det stora rymliga stallet 
håller Stella, 12 år, på att 
mocka de två hästarnas 
boxar. Den pensionerade 
travhästen Rapid står på 
gången, ur en av boxarna tit-
tar russet Brina ut. Att kunna 
mocka är ingen självklarhet 
för Stella, för två år sedan 
kunde hon inte gå och ar-
marna lydde henne inte. 

Prövningens tid
Det kom plötsligt efter en 
influensa. Stella, som då var 
tio år, upptäckte plötsligt att 
hon inte längre kunde stå på 
benen, hon berättar att det 
kändes som om maskar kröp 
i hennes muskler och det 
gjorde väldigt ont. 

Läkarna var rådlösa, trod-
de att hon kunde ha drabbats 

av ett virus på lillhjärnan, 
men ingen visste säkert. 
Musklerna föll samman och 
Stella förlorade grovmotori-
ken i både armar och ben. 

– Vi fick inte mycket hjälp 
från sjukvården, vi blev fak-
tiskt dåligt bemötta. Vi fick  
bara tabletter mot hennes 
starka smärtor, vi fick själva 
jaga information, säger Stel-
las föräldrar Jessica och Jo-
han Erving och beskriver en 
bedrövlig tid, med rullstol, 
magproblem av alla tabletter 
och en svårt plågad dotter.
 På grund av smärtorna 
kunde Stella ofta inte gå till 
skolan. Hon blev utanför,  
kom efter i skolarbetet och 
kompisarna hörde inte av sig. 
Hon kunde inte klä sig själv, 
inte gå på toaletten själv. 
Stella undrade varför hon 
levde.

Valentin, Brina och Göte
– Valentijn Schneider på 
FysioFokus blev vår rädd-

ning. Stella började träna där 
två gånger i veckan, han gav 
henne hopp och det blev en 
vändning, berättar Jessica.

Alla dagar Stella inte or-
kade gå till skolan åkte hon 
och Jessica istället till ridsko-
lan i Rearsbyn en stund på 
dagarna för att Stella skulle 
få greja med Brina, kusiner-
nas häst som stod uppstallad 
där.

– Meningen var att jag 
skulle ta över henne innan 
jag blev sjuk. Först grejade 
jag bara med henne, hon 
förstod att jag var sjuk och lät 
mig hålla i henne så jag 
kunde står upp, berättar 
Stella.

Här fanns också Göte, 
hästskötare, stallskötare, 
vaktmästare och allt i allo på 
ridskolan. 

– Han har hjälpt oss jätte-
mycket, han har skojat och 
piggat upp och så har han en 
alldeles speciell förmåga att 
se och förstå, säger Jessica.

– Han kan prata med hästar 
också, inflikar Stella.

Efter en tid kände Stella att 
hon ville upp på Brina och 
rida. Det gick bra och hon 
började vara med på ridlek-
tioner med henne. I bålen 
hade hon fortfarande styrkan 
kvar och hon var under vin-
tern med på hoppträning för 
Sten Lindgren. Mellan Stella 
och Brina fanns ett starkt 
band.

Nio månaders kamp
I nio långa månader varade 
Stellas sjukdom och familjen 
grep efter flera halmstrån.

– Vi fick bra hjälp av Ing-
Marie och Per Hagström. 
Ing-Marie gav Stella zonte-
rapi och hjälpte oss att få 
ordning på hennes mage som 
var helt förstörd av alla ta-

bletter hon fick äta. Vi hade 
aldrig träffat dessa männ-
iskor om inte detta hänt och 
vi tror egentligen inte på så-
dant vi inte kan ta på, men det 
hjälpte, säger Jessica och 
Johan.

En kvinna i Trondheim, 
där Jessicas tvillingsyster 
bor, fick ”hela” Stella med 
sina speciella krafter, trots att 
både Jessica och Johan var 
skeptiska. Det var vid juleti-
den.

– Jag låg på en brits, hade 
stenar på mig, jag låg stilla 
och kroppen sov men jag 
hörde allt, berättar Stella.

En magisk torsdag
Kvinnan hade förvarnat dem 
om att Stellas tillstånd skulle 
försämras efter terapin för att 
sedan förbättras. Det stämde, 
hemfärden från Trondheim 

blev hemsk och familjen var 
förtvivlad. Men något hände.

– Efter några dagar kunde 
jag  hälla upp mjölk, sedan 
resa på mig och till sist kunde 
jag gå. Det var den 10 janu-
ari 2017, det var en torsdag. 
Jag kom hem från skolan och 
var i Milles rum och tittade 
på akvariet när jag kände att 
jag kunde gå, berättar Stella.
Hon reste sig ur rullstolen 
och gick ut till mamma i 
köket.

Ny livsstil
– Nu är vi glada att vi fått gå 
igenom allt detta. Det har 
svetsat oss samman och vi 
har förstått att vi måste 
bromsa upp. Vi har levt hek-
tiskt, alltid haft mycket på 
gång. Det som hänt har gjort 
att vi började fundera över 
vår livsstil, vi har alltid hjälpt 

andra, nu har vi lärt oss att be 
om hjälp och vi har fått otro-
ligt mycket hjälp av våra nära 
och kära, berättar Jessica och 
Johan.

Familjen började leta efter 
en liten gård att leva sitt nya 
liv på vintern 2017 och fann 
den till slut i Slobacka. Här 
fanns ett fint stall, tre hektar 
hagar och ett hus som nu re-
noveras rum för rum. Både 
Jessica och Johan gillar in-
redning. Hon vet hur det ska 
se ut och han kan förverkliga 
det.

– Vi flyttade hit i juli och 
bodde i husvagn till en bör-
jan. Nu har vi både katt, 
hund, hästar och kaniner. Vi 
älskar djur och här känner vi 
oss hemma, säger Jessica och 
Johan Erving.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

Topp till tå



MELLERUDS NYHETER 11ONSDAG 31 JANUARI 2018

Mycket blommigt
Ingela Gustavsson 
Bloms Varuhus
”Det är mycket blommigt i vår, 
samtidigt som pastellfärgerna 
finns kvar. En söt blus med orang-
eröda blommor mot aprikosfär-
gad botten andas hopp om an-
nalkande vår. Handväskan i svart 
till blir som pricken över i”.

Blått och rosa
Camilla Eriksson, Nyströms Skor

”Jag har redan nu fått in snygga vår- och sommarskor i härliga 
färger. 

Det är pastellfärger som är 
trenden i vår, mycket blått
och rosa. Sortimentet i vår 
och sommar är stort och 
innehåller allt som hör
sommaren till för både
damer, herrar och barn.
Finskor och högklackat 
är på väg in.
De högklackade

är upphöjda i fotsulan 
för god komfort”.

Ljust och fräscht
Marianne Jansson och Eva Gullborn, 
Mode for You

”Modet som presenteras inför våren 
2018 är verkligen ljust och fräscht med 
härliga pasteller och mönster. Trendigt 
är hela set i grafiskt eller blommigt 
mönster. Blommigt har ju varit modernt 
länge, men trenden verkar bara öka. 
Colottbyxan, en utsvängd byxa som
slutar över ankeln, kommer starkt. 
När det gäller färger är det solgult, 
syrenlila, rosa och olika röda toner vi 
ser i vårens plagg. Trendigt är att 
blanda rosa och rött. Vi har tre ledord
för våren 2018: Mönster, denim och
pastell. Lite av detta finns i butiken
redan nu, i februari och mars
kommer mycket mer”.

Mona Christiansson, Butik Moccafin

”Trenden jag satsat på i vår är balklän-
ningar. Många baler står ju för dörren i 
skolavslutningstider och jag har fått hit en 
mängd olika modeller från en butik i Gö-
teborg. Klänningarna finns i alla tänkbara 
färger, modeller och storlekar, från small 
till extra large. Man kan antingen köpa 
eller hyra en. Tunikor, klänningar, linnen 
och blusar i ekologisk fairtradebomull är 
en annan trend här i butiken”.

Balklänningar 
och eko

Trumpetärmar och volanger
Camilla Lindblom Fors, Modehuset Börsen

”För tjejer är det blommor och mönster som gäller. 
Stilen är romantisk, med trumpetärmar, volanger, 
knytblusar och skärp i midjan. Byxorna är 
antingen riktigt smala eller raka och vida. 
För herrarnas del är det blommor och
mönster på skjortor och T-shirts. Smal silhuett
på byxor och kavajer och det blir mer och mer 
stretch även i herrarnas kläder, vilket gör dem
mer bekväma”.

Ljusa pastelltoner
Malin Larsson, Parfymeri Alexandra

”Ljusa pastelltoner
som går väl ihop

med jordnära färger
är trenden i vår när det
gäller makeup.
Dofterna går åt det
romantiska hållet, vi har
tagit in en ny doft som
finns som frisk och fruktig
eau de toilette och som
elegant och kvinnlig
parfym med noter som
gör doften lite mystisk.

För håret har vi  hårolja som ger lyster och hjälper på slitna toppar. För 
naglarna är det allt från ljusa pasteller till orange och mörka färger som gäller”.

Färgglada bågar
Camilla Roslind, Roslinds Optik

”Modet i vår är färgglatt.
Man  ser även rosa och
grå toner och att silver och guld
fortfarande kommer starkt. 
Dubbelbryggor och runda 
bågar dominerar. Influenserna
kommer från Californien, Italien
och Spanien. Vi har tagit in två 
nya märken, ett californiskt med 
klassiskt designade plastbågar i 
collegemodeller i många fina
färger. Det märket är det bara

ett fåtal butiker i Sverige som har. Vi har också
tagit in ett titanmärke från Italien som är nytt på marknaden”.

Mer dämpning
Stefan Martinsson, Team Sportia.
”I joggingtrender är nyheterna för våren att skorna 
blir mera dämpande och har en
konstruktion som främjar löpning
med mera framfotsisättning 
och inte är så fokuserat på
hälens dämpning utan
mer en totaltämpning. Vi har
två nya märken med fokus
på detta och det kommer in
flera modeller under våren. Skon är uppbyggd med effektiv 
dämpning, goda fartegenskaper och ett bra grepp. Allt för att ge 
den bästa löpupplevelsen”.

Topp till tå
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Klubbat på fullmäktige –
slut med snus på arbetstid
Ko m m u n f u l l m ä k t i g e -
mötet i onsdags var det 
första som filmades och 
websändes direkt. Det 
inleddes med en presenta-
tion av nya kommunche-
fen Sophia Vikström. På 
dagordningen stod bland 
annat kommunens nya 
tobakspolicy och ny styr- 
och ledningspolicy. 
Ett styr-och ledningssystem 
för Melleruds kommun fast-

ställdes.  Syftet med det är att 
förtydliga den politiska styr-
ningen, öka transparensen 
och förtydliga ansvarsför-
delningen mellan politiker 
och tjänstemän. 

Dokumentet har två styr-
system, målstyrning där vi-
sioner genererar måldoku-
ment och kvalitetsstyrning 
där verksamheterna ska re-
dovisa kvalitetsmål.

Kommunstyrelsens för-

Sophia Vikström, ny kommunchef i Mellerud, presenterade sig för kom-
munfullmäktige under mötet. 

Oleg Lysenko filmade kommunfullmäktigemötet som för första gången 
sändes direkt på webben.

Bombhot mot 
Närhälsan

Två väktare fanns på plats vid Närhälsan i Mellerud förra veckan med 
anledning av de inringda hoten.

Förra tisdagen utsattes 
Närhälsan i Mellerud för 
bombhot. Dörrarna låstes 
och väktare placerades vid 
entrén resten av veckan.
Bakom hoten stod samma 
person, en man i medelål-
dern, som kastade en cykel 
mot receptionsdisken inne på 
Närhälsan den 22 december 
2017. Han ringde denna 
gången till 1177 Vårdguiden 
och talade in ett bombhot och 
hot om att gå bärsärkargång 
på vårdcentralen. 

Mannen är känd av polisen 
sedan tidigare.

Vårdcentralchefen Eva-
Lisa Fröjd-Karlsson fick 
vetskap om hotet på tisdagen 
klockan 15.45. Hon besluta-
de då snabbt att man skulle 

låsa dörrarna, men fortsätta 
släppa in och ut patienter 
resten av dagen. 

Från och med onsdags-
morgonen klockan 07.00 
fanns två väktare på plats 
med anledning av hotbilden.  
Verksamheten är dock till-
baka i normalläge sedan i 
måndags morse.

Händelsen är polisanmäld, 
mannen kommer att kallas 
till polisstationen och höras. 
Mannen är misstänkt för 
olaga hot mot grupp. Vid 
händelsen den 22 december 
blev mannen misstänkt för 
olaga hot mot grupp samt hot 
mot tjänsteman. 
 Susanne Emanuelsson. 

susanne@mellerudsnyheter.se

Över 80 nya kommuner valde att 
ekonomiskt stödja Grannsamverkan

Det har märkts en stor ökning av boende som vill starta Grannsamverkan i sitt bostadsområde under 2017.

Grannsamverkan är ett 
samarbete mellan de 
boende och Polisen/kom-
munen. Syftet med me-
toden Grannsamverkan 
är att göra bostadsom-
råden mindre attraktiva 
för brottslig verksamhet. 
Används metoden rätt 
kan den minska inbrotten 
i ett område med drygt 25 
procent.
Metoden bygger på ökad 
uppmärksamhet bland de 

boende samt kunskap om 
vilka åtgärder de kan vidta 
för att minska risken för att 
bli utsatt för inbrott. Målet är 
att minska brottsligheten och 
öka tryggheten i bostadsom-
råden. Under 2017 har över 
80 nya kommuner beslutat 
att stödja verksamheten 
Samverkan mot brott (SAM-
BO) som står bakom meto-
den Grannsamverkan i Sve-
rige.

– Vi har märkt en stor ök-
ning av boende som vill 

starta Grannsamverkan i sitt 
bostadsområde under 2017. 
För att fortsatt kunna erbjuda 
skyltar och annat material 
gratis för de boende i en kom-
mun, trots ökade kostnader, 
valde vi att kontakta Sveri-
ges alla kommuner för bidrag 
till verksamheten, säger Lina 
Nilsson på SSF Stöldskydds-
föreningen och ordförande 
för Nationella Grannsamver-
kansgruppen.

Den som vill starta Grann-
samverkan i sitt bostadsom-

råde kontaktar först sina 
grannar och stämmer av in-
tresset. Därefter kontaktas 
den lokala polisen eller kom-
munen för uppstart av 
Grannsamverkansområdet.

De boende utbildas av 
Polisen/kommunen och får 
då en fördjupad kunskap om 
hur Grannsamverkan funge-
rar och vad som är viktigast 
i det fortsatta arbetet med att 
öka tryggheten och före-
bygga brott. Via Polisen/
kommunen erhålls sedan 
skyltar och dekaler att an-
vända för att visa att området 
är aktiva inom Grannsam-
verkan.

– Vi är otroligt glada och 
tacksamma över hur positivt 
vår förfrågan om bidrag ta-
gits emot i landet. Det visar 
att man är väl insatt i vårt 
arbete och ser möjligheterna 
och vinsterna med metoden 
både för de boende och kom-
munen, säger Lina vidare.

Grundbultar för att bedriva 
Grannsamverkan:
1. Vaksamhet
Var allmänt vaksam och kon-
takta polisen om något är 
misstänkt
2. Om du är bortrest
Meddela dina grannar om du 
är bortrest mer än några da-
gar
3. Värdesaker
Förvara värdesaker på ett 
betryggande sätt
4. Förebyggande åtgärder
Var förtrogen med de före-
byggande tips som finns på 
www.samverkanmotbrott.se

slag att fastställa styr- och 
ledningspolicyn bifölls en-
hälligt.

Därefter klubbades 
nämndmålen för kommun-
styrelsen, byggnadsnämn-
den, kultur- och utbildnings-
nämnden och social- 
nämndens verksamheter för 
2018.

Ansvar och tobak
Kommunens aktivitetsan-
svar för ungdomar (KAA) 
2018-2022 fastställdes. 

Riktlinjerna ska säkerstäl-
la att kommunen har en 
tydlig organisation för KAA. 
Alla ungdomar som omfattas 
ska kontaktas och erbjudas 
stöd för att återuppta eller 
börja en gymnasieutbildning 
eller annan yrkesinriktad 
utbildning genom samarbete 
mellan kommunens olika 
verksamheter och andra ak-
törer.

En ny tobakspolicy antogs. 
Den gäller anställda och in-
hyrd personal och entrepre-

nörer inom kommunens 
förvaltningar och bolag samt 
förtroendevalda. Målet är att 
alla ska vara tobaks- och 
rökfria under arbetstid, för 
förtroendevalda gäller poli-
cyn för den tid de är verk-
samma i kommunens regi. 

Med tobak menas i detta 
sammanhang alla former av 
cigaretter, även e-cigaretter, 
cigarrer, pip- och rulltobak, 
råtobak, tobak till vattenpipa, 
snus och tuggtobak.

Om medborgardialogen
Utvärderingen av medbor-
gardialogen inför en ny över-
siktsplan presenterades av 
arkitektkonsulten Gabriella 
Hemme. 500 synpunkter har 
kommit in, 95 procent av 
dem genom det digitala verk-
tyget som fanns på kommu-
nens hemsida, resten via 
brev och mail. 

Medelåldern på de som 
lämnat synpunkter är 50 år. 
De flesta synpunkterna gäl-
ler fritid och natur, men även 

bostäder, handel och kom-
munikationer engagerar 
medborgarna. 

Det finns ett stort intresse 
för att knyta samman tätor-
terna med till exempel cykel-
vägar. 

Gabriella Hemme upp-
skattar att 29 000 människor 
nåtts av informationen om 
medborgardialogen, dels 
genom möten som hållits, 
dels genom hemsidan och 
annonsering och redaktio-
nell bevakning av Melleruds 
Nyheter.

Ett nytt inkommet med-
borgarförslag om att befint-
lig gatubelysning från Ka-
nalvägen över Håverudsbron 
startas upp igen redovisades 
och godkändes.

Till ny ersättare i kommun-
fullmäktige har Marie Uhr-
bom (MP) utsetts av Läns-
styrelsen, efter att Mats 
Persson (MP) avsagt sig 
uppdraget.
 

Karin Åström
karin@mellerudsnyheter.se



MELLERUDS NYHETER 13ONSDAG 31 JANUARI 2018

0521-302 54

BIL- & FORDONS
SERVICE

Er  lokala  
fordonsverkstad

Sapphultsg. 2 Mellerud • Tel. 0530-411 18
info@fritzens.nu • www.fritzens.nu
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VÄLKOMMEN TILL OSS PÅ AXIMA I ERIKSTAD 
VI ÄR HUSQVARNA GULDBUTIK OCH VILL GE DIG  

DEN BÄSTA UPPLEVELSEN OCH GUIDNING VID  
FÖRSÄLJNING, MONTERING OCH SERVICE.

SAVE THE DATE!

SKOGSDAG HOS AXIMA - 17 FEBRUARI KL 10-14

BJÖRNEBOL ERIKSTAD, 464 92 MELLERUD
FACEBOOK.COM/AXIMAAB | WWW.AXIMA.SE

En ny siluett växer fram

Utbyggnaden av Rådahallen fortlöper enligt plan och beräknas vara klart 1 augusti 2018. – Den stora gjutningen av golvet gjordes förra veckan, 160 
kubikmeter betong gick åt, berättar projektingenjören Linda Hamrin, Melleruds kommun. Foto: Susanne Emanuelsson.

Många skyddsvärda
träd i Mellerud

Hösten och vintern 2016 
gjorde stiftelsen Pro 
Natura, på uppdrag av 
Länsstyrelsen i Västra 
Götaland, en inventering 
av skyddsvärda träd i Mel-
leruds kommun. Framnäs 
gård, Upperud, Grönhult 
och Famshed i Dalskog är 
några av de tio områden 
som klassas som särskilt 
skyddsvärda.
Området som inventerades 
sträcker sig från Dalboslät-
ten till Kroppefjäll. Lövlun-
dar, betesmarker, kyrkogår-
dar, alléer, strandkanter och 
åkerholmar  har undersökts. 
Sammanlagt registrerades 
390 skyddsvärda träd, varav 
234 är jätteträd med en bröst-

höjdsdiameter över en meter. 
Nästan hälften av de 

skyddvärda träden är ekar. 
Ask utgör en tredjedel. Till 
exempel är det grövsta trädet 
i Melleruds kommun en ek i 
Famshed, Dalskog med 805 
centimeter i omkrets.

Friska gamla ekar
85 procent av de inventerade 
ekarna var friska, av de in-
venterade askarna var cirka 
57 procent friska, antagligen 
beroende på askskottsjukan. 
30 procent av de skyddsvärda 
träden hotas av någon form 
av igenväxning, resten be-
dömdes stå tillräckligt öppet 
för att långsiktigt kunna 
klara sig. 

Det finns många skydds-
värda träd som står på tomt-
mark, de har bara i enstaka 
fall mätts in och är därför inte 
med i inventeringen, men 
vetskapen att de finns indike-
rar att det finns en stor mängd 
träd att värna om i Mellerud.

Flera artfynd
Intressanta artfynd gjordes 
också under inventeringen, 
bland dessa finns guldlocks-
mossa, svampen rutskinn, 
lavar som sotlav, gulpudrad 
spiklav, rostfläck och många 
andra.

Pro Natura skriver i sin 
rapport att ”skyddsvärda träd 
är idag ovanliga i vardags-
landskapet men har stor be-

Gamla skyddsvärda träd i Melleruds kommun har inventerats. Många av dem finns på kyrkogårdar.

Hittade pistol
I samband med en husrannsakan förra tisdagen i ett annat 
ärende i en bostad i Mellerud anträffades en pistol och am-
munition. De togs i beslag, utredning pågår.

Stölder och inbrott
Natten mellan 25-26/1 stals kopparplåt som satt på en mur 
framför ett hus. 

I fredags inträffade ett bostadsinbrott dagtid i centrala Mel-
lerud. Någon hade kastat in en sten genom altandörren. Oklart 
vad som stulits. Polisen har gjort en brottsplatsundersökning.

I söndags förmiddag tankade någon för drygt 400 kronor 
på Preem och körde iväg utan att betala. Händelsen är filmad.

Narkotikainnehav
Natten mellan lördag och söndag stoppades ett fordon i Mel-
lerud. En man i 20-årsåldern är misstänkt för narkotikainne-
hav och narkotikabrott eget bruk.

Mystiska besökare
I fredags eftermiddag observerade ett vittne två personer som 
uppförde sig underligt. De gick in i trädgårdar i Mellerud med 
var sin ryggsäck och sportbag. Polisen kallades till platsen, 
varvid de två männen, 38 och 41 år gamla, visiterades. Poli-
sen kunde bland annat beslagta brytverktyg. Männen, som 
inte är hemmahörande i Mellerud, besökte Mellerud för andra 
gången på en vecka. Förra gången stod de och mekade med 
en bil på lördagskvällen på Österrådaplan och uppvisade 
tecken på att vara narkotikapåverkade. Polisen uppmanar 
allmänheten att vara vaksamma och ifrågasätta obehöriga 
besökare. Männen är mycket kända av polisen sedan tidi-
gare.

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

tydelse för den biologiska 
mångfalden. De är därför att 
betrakta som oersättliga var 
de än påträffas”.

– Inventeringen som gjorts 
är mer omfattande och ett 

värdefullt komplement till-
den inventering som gjordes 
i ett projekt i Dalsland 2013-
2014, säger Renée Olsåker, 

miljöstrateg i på Dalslands 
miljö- och energikontor.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se
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HUSVAGN & HUSBILSFEST!
i Alvhem 3-4 februari, kl 11-15

– 2018 års modeller –

KANONPRISER PÅ
KVARVARANDE 2017-MODELLER
Välvårdade beg. husvagnar och husbilar till bra pris!

Alvhem: Riksväg 45, 6 km norr om Älvängen, söder avfart -91, norr avfart-92
Öppet måndag-torsdag 10-18 fredag 10-16, söndag 11-15

Tel: 0303-33 64 80, www.bengtshusvagnar.se

Störst i Europa!

Vi bjuder på kaffe och våffla!
RABATT PÅ ALLT I BUTIKEN!

Bra finansiering!

Extra 
öppet!

Christian Johansson
Reg. Fastighetsmäklare/Franchisetagare

Olle Nellbro
Reg. Fastighetsmäklare

Catrin Selenwall
Assistent

Marie-Lie Vilhelmsson
Assistent

Varför inte ringa Sveriges största mäklare?

Fastighetsbyrån i Mellerud / 0530-131 10 / mellerud@fastighetsbyran.se / fastighetsbyrån.se/mellerud/ #fastighetsbyranmellerud

Vi ser på det kommande året med stor 
optimism! Bolåneräntan är fortsatt låg 
och det nya amorteringskravet kom-
mer inte att påverka oss särskilt myck-
et här i området. Dessutom tror jag 
inte på någon större prisstegring. Pri-
set på villafastigheterna har ökat med 
35 procent de sista tre åren i Melle-
ruds kommun så nu ligger vi helt rätt.

Det är brist på bostäder i centrala 
Mellerud – många köpare och få säl-
jare. Det finns många som kan tänka 
sig att sälja sitt hus, men de har ingen 
lägenhet att flytta till så intresset för 
nya hyresrätter är stort. Positivt är att 
vi ser en ökning av allt fler samtal från 
norrmän, de är i första hand ute efter 
fritidsboende.

Vi får många frågor om de nya amor-
teringsreglerna som gäller från 1 mars 
2018. Låt oss reda ut och avdramati-
sera detta. Det skärpta amorterings-
kravet innebär att alla nya bolåneta-
gare som lånar mer än 4,5 gånger sin 
bruttoinkomst, det vill säga inkomst 
före skatt, ska amortera en procent-
enhet mer av bolånet per år än vad de 
skulle behövt göra i dag. Ett exempel: 
Ett par som tjänar totalt 50 000 kro-
nor brutto per månad måste köpa en 

villa för minst 2  700  000 kronor för 
att bli påverkade. En ensam person 
som tjänar 25 000 kronor brutto per 
månad och måste köpa en fastighet 
för minst 1,35 miljoner för att bli drab-
bad. Under den senaste tolv månaders 
perioden är det inte många fastighets-
affärer i vårt område som skulle ha 
påverkats av amorteringskraven som 
träder i kraft 1 Mars 2018.

Vi har uppdraget att förmedla An-
ders Kihlbergs 22 stugor på Sand-
viksudden i Dals Långed. Det är en 
jättesuccé! Vi lanserade stugorna 
våren 2017 och har sålt tolv stycken 
hittills. Vi är även involverade i Kihl-
bergs satsning på ekologiskt byggda 
stugor i Sundesrud, Åsensbruk. Ett 15-
tal av dem blir som de stora stugorna 
i Dals Långed och fem stycken blir 
Dalslandsstugan 2.0. Här tror jag suget 
blir ännu större än i Dals Långed, en 
satsning som kommer att gynna alla.

Sedan jag tog över kontoret den 1 
september 2017 har vi investerat i ett 
minitryckeri, så vi kan ta fram kata-
loger över objekten vid visningar – 
mycket uppskattat. Vi använder oss 
även av professionella fotografer.

Kontoret är nu även anslutna försäk-

Framtiden ser ljus ut

ringsförmedlare åt Anticimex, vilket innebär 
att vi kan förmedla dolda fel-försäkringar med 
villkor och priser som inget annat mäklarkon-
tor i kommunen kan erbjuda. På sikt tror jag 
att våra köpare kommer att kräva besiktigade 
och försäkrade fastigheter vid överlåtelser vil-
ket bara är positivt för båda parter. Som säl-

jare har du ett ansvar för dolda fel i tio år från 
köparens tillträde.

Ni är hjärtligt välkomna in till oss på konto-
ret om ni vill prata ut (om den lokala bostads-
marknaden).

Christian Johansson, fastighetsmäklare

Visst blir 2018 ett spännande 
valår! Kommittén för Dals-
lands sjukhus vill bidra till 
vad som ökar vårdkvalitén i 
landskapet.

Inför programskrivning i 
partierna är den konkreta, 
lokala skrivningen av största 
betydelse. Klara besked där 
ger väljare.

Vi har förslag som förvän-
tas och är angelägna för 
väljare/patienter i Dalsland.

I era program vill vi se 
partiernas ambitioner om 
bland annat följande:

1.  Fortsatt verksamhet vid 
jourcentralen vid Dalslands 
sjukhus (DSB), inklusive 
natt, för kommande mandat-
period.

2. ”Mellanstation” på 
Dalslands sjukhus för ut-
skrivningsklara från sluten 
hälso- och sjukvård. Kvalifi-
cerad omvårdnad behövs för 
en bra hemkomst.

Praktikertjänst AB, stor 

vårdgivare vid DSB, har 
planer klara för denna verk-
samhet. Västra Götalandsre-
gionen ger bra villkor vad 
gäller lokalerna. 

Riksdagsbeslut om tre 
dygns (inklusive helger) 
vård vid lasarett, ger en tuff 
situation för kommunerna.

3.  Den palliativa vården (i 
livets slutskede) kan lätt för-
bättras i Dalsland. Samord-
ning sker enligt ovan. Vistel-
sen är kort men skall vara av 
hög kvalité. ”Regnbågen” i 
Vänersborg är ett bra exem-
pel.

4.  Många verksamheter 
finns idag på Dalslands sjuk-
hus. Dessa är mycket upp-
skattade av patienter och 
personal. Under 2017 gjor-
des 11.972 besök på sjukhu-
set vilket visar hur viktigt det 
är med NÄRA SJUKVÅRD.

Det finns behov av fler säl-
lanmottagningar, exempel-
vis allergi-, endoskopi-, ki-

rurgi-, mag/tarm-, 
neurologi-, dialys-, och reu-
matologmottagningar. 

Dessa är väl värda att 
komma med i era program 
för ett Dalsland med bättre 
sjukvård.

Vi planerar att som vanligt 
ha ett allmänt möte i Bäcke-
fors inför valet, där vi förut-
sätter att ditt parti blir repre-
senterat i panelen.

Vi har bestämt dag för 
detta möte till  onsdagen den 
22 augusti.  

Vi återkommer med mer 
information om detta möte.

Kommittén för  
Dalslands sjukhus

Till de politiska 
partierna i Dalsland

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.
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Vänersborgs Tank & Miljö AB
Svetsaregatan 7 • 462 56 Vänersborg • 0520-47 70 00 • 070-346 12 17

• Torrsuger allt, tex. aska, sågspån, sand, 
 spannmål och sten. Kan även suga vått

• Blåser lecakulor, 8/16 och singel

• 4 gånger så hög kapacitet som traditionella 
 slamsugningsbilar

• Högsta miljöklass

Privatpersoner, företag och kommuner.Kontakta oss!

• Rengör grävda och djupborrade dricksvatten- 
 brunnar på landsbygden  

• Ökar vattenmängden i djupborrade brunnar  
 genom tryckning

• Levererar vatten till pooler och bassänger,  
 kallt eller varmt

• Fasta priser

• SJÄLVKLART används 
 denna bil endast till 
 dricksvattenjobb

Problem med orent vatten?

Behöver ni hjälp med att 
suga rent?

För mer information gå in på Centralens hemsida under miljöhantering
Läs mer på hyundai.se

5 års Nybilsgaranti med fri körsträcka   •   5 års Vägassistans   •   3 års Vagnskadegaranti 
Bränsleförbrukning vid blandad körning: 4.4–5.1 l/100km, CO2: 102–119 g/km.

Pris från

119 900 kr

För att vardagen
aldrig står still. 
Specialversionen i20 Move!

Mån-fre 9-18, lör 10-14
Sapphultsgatan 6-8, Mellerud 

0530-444 40

www.roybil.se

Vi har bilar hemma för 
omgående leverans

Lördag kl. 10 - 14
Söndag kl. 11 - 14

Lördag kl. 10 - 14

Dingle, Uddevalla
Vänersborg & Åmål.

Lysekil, Mellerud &
Strömstad.

Kampanjpris
på takboxar.

3995 
kr

Ord. från pris: 4295 kr

Passa på att fynda takbox inför sportlov och påsklov. Kampanjpriser 
gäller utvalda takboxar ifrån Thule, Calix och Packline. Utbudet av 
takboxar skiljer sig per anläggning.

Extra helgöppet i våra butiker

Fynda i våra
butiker.

20%*

På butikssortimentet.

Under helgen har vi extra bra priser i våra reservdelsbutiker.
20% rabatt för dig som betalar med Volvokort/Renaultkort.

* Gäller ej däck, hjul, batterier och kan ej kombineras med andra rabatter eller avtal.



MELLERUDS NYHETER16 ONSDAG 31 JANUARI 2018

Möt våren med nya fönster & dörrar
Annonsen gäller t.o.m. 25/2 2018.

MELLERUD Långgatan 76 / 
0530-75 52 00 / Vard 7-17 Lör 10-13
www.optimera.se   

30%
rabatt
på alla fönster
från Elit, SP
och Traryd!

Kom och låt dig inspireras av vår uppdaterade utställning i butiken! 

30%
rabatt

på alla ytterdörrar
från Diplomat*

25%
rabatt

på alla ytterdörrar
från Swedoor

* Gäller ej tvåfärgsmålning, kan ej kombineras med andra erbjudanden. Beställningsvara.

Volvo modellår 2018: Förbr. l/100 km bl. körn: 1,8–8,1. CO2 g/km: 48–184 (V60 D5 Twin Engine–XC90 T6 AWD).  Miljöklass Euro 6. Bilarna på bilderna är extrautrustade. Volvo Inclusive Billån: Inkl. service, försäkring, vinterhjul och klimatpaket med Volvo 
On Call med Car Sharing. Kontant 30%, 84 mån, ränta 4,95% (effektiv 5,06%) Volvia försäkring, Volvo Serviceavtal och Volvokort med drivmedelsrabatt ingår i 36 mån. Inga uppläggnings- eller administrationsavgifter, låna max 80 % av bilens värde, minsta 
lånebelopp är 50 000 kr. **Volvo Inclusive Privatleasing: Inkl. service, försäkring och vinterhjul. Volvia försäkring, 36 mån leasing via Volvofinans Bank, Volvo Service avtal och Volvokort med drivmedelsrabatt. Inga uppläggnings- eller administrationsavgifter. 
Transportstyrelsens avgifter tillkommer. Körsträcka 1 500 mil/år. *

VINTERHJUL INGÅR
Köper du en ny Volvo så ingår vinterdäck
monterade på Volvo Original aluminiumfälg. 
Gäller ny V40, V60, S60, XC40, XC90 samt V40/V60/S60 Cross 
Country t.o.m. 12 februari 2018.. (Värde från ca 12400–19600:-)

TJÄNSTEBIL HELT PRIVAT.
Volvo Inclusive Privatleasing ger dig bekym-
mersfritt bilägande. Det enda du betalar är 
din månadsavgift, bränsle och vägtrafikskatt.  

Volvo V40 T3 Business  3295:-/mån*
Inkl. service, försäkring, vinterhjul och Metallic

Läs mer på brandtbil.se

Prisexempel Pris  Inclusive Billån*  Privatleasing**

Volvo XC40 T3 FWD Edition MY2019  296 900:-  3 095:- 4 495:-

Volvo XC40 D3 FWD Edition MY2019 312 900:-      3 250:-  4 795:-

Volvo XC40 D4 AWD Momentum Intro Edition - Automat  401 900:-  4 130:- 5 795:-

VÄLKOMMEN ATT UPPLEVA NYA VOLVO XC40
Nu är det äntligen premiär för nya Volvo XC40. En kompakt SUV med stor personlighet 
som är byggd för att förenkla ditt liv. Den är ständigt uppkopplad, hjälper dig med  
intelligenta förarstöd och här finns genomtänkta förvaringslösningar som håller  
ordning på dina favoritsaker. En bil du måste uppleva. Nu i helgen har vi XC40 på plats 
tillsammans med många erbjudanden. Välkommen!

VÄRLDSPREMIÄR FÖR NYA VOLVO XC40 
VOLVO XC40 FRÅN 296 900:-

Mellerud  
Tel. 0530 - 447 70

Vänersborg, Onsjö
Tel. 0521 - 28 15 00 

Uddevalla, Fröland
Tel. 0522 - 814 00

Ed
Tel. 0534 - 617 80

Lysekil
Tel. 0523 - 100 01

Dingle
Tel. 0524 - 814 00

Åmål
Tel. 0532 - 626 00

Strömstad
Tel. 0526 - 613 13
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kia.com

Alla erbjudanden gäller levererade bilar t.o.m. 28/2-2018 eller så långt lagret räcker. Erbjudandena kan ej kombineras med andra rabatter eller företagsavtal och gäller endast lagerbilar. Bränsleförbrukning blandad körning Kia Sportage 4,6-7,5 
l/100 km, CO2-utsläpp 119-175 g/km; Kia Sorento 5,7-6,6 l/100 km, CO2-utsläpp 149-174 g/km. Testerna är gjorda enligt EU-körcykel och miljöklass Euro 6. *Förmånsvärde: Kostnaden för föraren motsvarar den skatt denne får betala per månad 
för bilförmånen, baserat på en marginalskatt på 50%. Lokala prisavvikelser kan förekomma. Bilarna på bilderna kan vara extrautrustade. Med reservation för eventuella tryckfel.

Med Kia Sportage och Kia Sorento tar du dig lätt fram till allt roligt vintern har att erbjuda.  
Sportage är vår storsäljande SUV och Sorento vår rymliga sjusitsare. Båda bilarna har intelligent  
fyrhjulsdrift och hela sju års nybilsgaranti. Besök din Kia-handlare och upptäck två bilar som är  
fullt utrustade för den svenska vintern.      

Just nu sparar du upp till 40.000 kr 
när du köper en Kia Sportage och 
upp till 44.900 kr när du köper en 
Sorento Special Edition. 

Kia – nu Sveriges tredje  
största bilmärke. 

Äntligen sportlov! 

1.6 T-GDi 177 HK DCT7 AWD GT LINE   
REK. CA PRIS FRÅN 329.900 KR

Kampanjpris från: 289.900 kr
FÖRMÅNSVÄRDE FRÅN 1.771 KR/MÅN*

UPPGRADERA TILL DIESEL 184 HK  
(2.0 CRDi AWD AUT): 9.990 KR

Kampanjpris från: 399.900 kr
FÖRMÅNSVÄRDE FRÅN 2.683 KR/MÅN*

 

2.2 CRDi AWD AUT SPECIAL EDITION 7-SITS 
REK. CA PRIS FRÅN 444.800 KR

Välkommen på öppet hus 3-4 februari 
Kom närmre dina vinterdrömmar

Karlstadsvägen 34
662 36 Åmål

Telefon 0532 – 167 00
Fax 0532 – 147 25 Följ oss på

Vi gratulerar Melleruds Nyheter
till 25 framgångsrika år!

…och oss själva till två fina
utmärkelser från våra nöjda
kunder samt två nya
engagerade medarbetare!

Två försäkringsproffs med 
hjärtat på rätta stället!
Vi presenterar stolt malin och ulrika

Malin Bengtsson 
0521-26 43 56

Vi går in i 2018 med ytterligare två mycket kompetenta försäkringsrådgivare med stort 
engagemang. Samt med glädjen och tacksamheten över att vi har Sveriges nöjdaste 
kunder inom bilförsäkring och företagsförsäkring, igen, enligt Svenskt Kvalitesindex.

Vi hjälper gärna dig också. Kontakta oss på 0522-64 66 60, 0521-308 20, 0520-42 45 00  www.dina.se/vast

Ulrika Mårth
0521-26 43 52

alternativet 

till storbolagen
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Helgen den 2 – 4 februari är du välkommen till oss på Öppet Hus. Då kan du bland annat 
tävla om biljetter till finalen av Melodifestivalen på Friends Arena.  
Och självklart kommer vi även att ha kampanjpriser på Touch & Go Edition och X EDITION.

Vi ses helgen den 2 – 4 februari.     

Kampanjpris från Kampanjpris frånKampanjpris från

NU KÖR VI!

ED, 
JORDBRON,  
Tel: 0534-105 00 

STRÖMSTAD, 
PRÄSTÄNGEN,  
Tel: 0526-605 00 

Helgöppet 
Lördag och Söndag 
10.00-14.00 

AURIS 1,2T BENSIN 
TOUCH & GO EDITION  

144.900 kr 

Kampanjpris är rek. ca-priser från generalagent. Lokala avvikelser kan förekomma. Ord. pris Yaris 1,5 bensin Touch & Go Edition från 166.900 kr, Auris 1,2T Touch & Go Edition från 218.900 kr, Touring Sports 1,8 bensin Touch & Go Edition från 290.900 kr. 
Bränsleförbrukning vid blandad körning 3,3 – 6,4 l/100 km, CO2-utsläpp 75 – 148 g/km. Med reservation för ev. tryckfel och prisändringar. Erbjudandet gäller endast privatpersoner t o m 31 mars 2018.  

180.900 kr 229.900 kr 
AVENSIS TOURING SPORTS 1,8 BENSIN 

TOUCH & GO EDITION  
YARIS 1,5 BENSIN 

TOUCH & GO EDITION  

Läs mer om våra erbjudanden på www.bertilsbil.se  

Dags att 
ladda inför 
vårbruket

Slitdelskampanj!

Slutspurt på 
slitdelskampanjen

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

Passa på att göra en samlad beställning för ditt behov av slitdelar, reservdelar 
och tillbehör senast den 28 februari. 

 

Välkommen in i butiken!

Lantmännen 
Maskin Classic 
För dina traktorer 5 år och äldre.

LH
18

01

Norcar 
minilastare

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

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

Sågkedjeolja 
10 lit Amoil  

205:-
Arbetsbelysning 

LED 12/24V 16 LED 48W 

395:-

Alkylatbensin 
2-T 5 liter

149:-

Moms tillkommer på alla priser

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

Spolarvätska 
4 liter. Koncentrerad. 

69:-

Våra erbjudande
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Viconia
Viconia

IT-Specialisten
• Drift
• Support
• Automatisering
•  Projektering
• Nätverk
• Kassasystem
• E-handel
• Hård- & mjukvara 

Viconia IT AB | 0530-74 50 45 | info@viconia.se |  www.viconia.se

Pris från

99 900 kr*

Billån från 954kr/mån* 

Ny design. Ny teknik. SUVeränt pris.
Nya Dacia Duster

*Dacia Duster Access 1.6 SCe 115 (bensin) 4x2, bränsleförbr. vid bl. körning: 4,4–7,0 l/100 km. CO2-ut-
släpp: 115–158 g/km. Dacia Billån: 30% kontant, 84 mån, rörlig ränta 3,95%. Inga uppläggnings- och 
aviavgifter, eff. ränta 4,03%. Låneskydd ingår i 3 mån utan kostnad för privatpersoner 18–63 år. 
Reservation för  tryckfel. Bilen på bilden kan vara extrautrustad. 

Stor premiärhelg 3–4 februari
Nu är det premiär för helt nya Dacia Duster med kraftfullare design och ännu 
bättre komfort. Till den nya tekniken hör bland annat utförkörningshjälpen Hill 
Descent Control, handsfree nyckelkort och multiview-kamera. Välkommen in och 
upptäck nya SUVeräna Dacia Duster. Go Duster!

dacia.se

Läs mer på brandtbil.se

Skog- &
markservice

• Gallringsarbete • Skotning
• Manuell huggning • Röjningsarbete mm

Gustafssons skog & Entreprenad
Emil Gustafsson
072- 746 18 24

Den gamla lantbruksskolan Nuntorp ska bli ett företagscenter 
och Swedish Agro Machinery blir det första företaget som ska 
etablera sig där. Redan idag har vi säljare Lennart Eriksson som 
arbetar som säljare i Dalsland och vi har även möjlighet till mobil 
service i området. 

claas.se

I mars öppnar vi på Nuntorp! 

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

  DALSLAND
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Robert nytt 
kommunalråd

2002. Centerpartisten Robert Svensson tar över rodret efter par-

tikollegan Lennart Karlsson. Mellerud har haft centerpartister som 

kommunalråd sedan 1969. – Till varje problem finns en möjlighet, 

säger det nya kommunalrådet.

Nya Hotellet revs

1998, 23 december. Nya Hotellet i Mellerud är nu ett minne blott. Efter branden i somras rivs nu slutligen fastigheten. Hotellet började byggas 1909 och stod klart 1912. Byggnaden har även fungerat som post och affär. Ett tag var här också behandlingshem.

BJ Bygg firar 
100 årsjubileum

24 september 2002 firar Bertil Johansson Bygg i Mellerud 100-års 
jubileum. Ulf Johansson (t.v) och Ove Johansson (till höger) är fjärde 
generationen dalslänningar som driver företaget. Deras pappa Bertil 
(mitten) slutade för nio år sedan.

Bygghandel 100 år
Dalskogs Bygghandel i Mellerud firar 100 år 2007. Detta firas i 
tre dagar, den 3 till 5 maj med jippon och erbjudanden.

Hela personalen i Mellerud på en av företagets lastbilar. Övre raden från vän-
ster: Uno Storm, Anders Emanuelsson, Stefan Gunnarsson, Henrik Karlsson, 
Dick Pettersson, Gabriel Sörqvist, Bertil Svensson, Håkan Dahlström. Undre 
raden från vänster: Kjell Andersson, Gunvor Storm, Monica Andersson, Tomas 
Strömberg, Agneta Karlsson, Roland Johansson, Fredrik Jonasson, Dan Pet-
tersson, Magnus Pettersson.

Första spadtaget 
i Sunnanå

18 januari 2003 togs ett symboliskt spadtag i det frusna gruset i 

Sunnanå hamn av fr.v Fredrik Orvelin, ordförande i Orvelin Group 

och Robert Svensson (C), kommunalråd i Mellerud. I mitten står 

Bengt-Åke Löfgren, projektchef på Skanska Fyrstad.
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Guld och silver 
till Birgitta

När Post-EM i bordtennis avgjordes 1994 i Frankrike 1994 
vann Birgitta Tegner damsingeln i veteranklassen. Birgitta 
vann också tre silvermedaljer i lag, dubbel och mixed. Efter 
64 landskamper och 52 SM-tecken är Birgitta en rutinerad 
vinnare. – Det är ju alltid något speciellt att vinna i singel, 
men jag värderar det inte lika högt som ett SM-tecken, 
säger hon.
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Så här såg det allra första numret av Melleruds Nyheter ut, det 

utkom onsdagen den 27 januari 1993. På bilden syns personalen, 

från vänster: Nina Berg, Lollo Francisco, Mikael Westman och Gö-

ran Bertholdsson.

Första numret
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Melleruds Nyheter fyller 25 år!
1993 kom första numret av Melleruds Nyheter ut. Nu 
har det gått 25 år och vi vill påstå att utvecklingen 
varit spännande och fantastiskt rolig. 
Massor har hänt genom åren och vi kan självklart inte 
redovisa allt som publicerats i tidningen, men vi har på 
sex sidor valt att ge prov på ett antal händelser som betytt 
mycket för många, både positiva och negativa nyheter.

Vi hoppas att du som läsare finner dessa jubileumssidor 
intressanta och att de bjuder på en del aha-upplevelser. 

Lite kort om Melleruds Nyheter: Under det första halv-
året 1993 huserade personalen som då bestod av Nina 
Berg, vd och ansvarig utgivare, Göran Bertholdsson, 
Lollo Fransisco och Mikael Westman i det lilla gula huset 
bakom Restaurang Vågen. Sedan gick flytten till Nygatan 
där redaktionen låg fram till 2007 när flyttlasset gick till 
våra nuvarande lokaler på Storgatan 20. Här har vi fått 
mycket trivsamma, ändamålsenliga och centralt belägna 
lokaler.

När Nina Berg gick i pension 2013, fortsatte Stig Bertils-

son att själv driva företaget fram till maj 2016 när han 
sålde till CELA-Gruppen, Vänersborg. Vår vd Joachim 
Friberg tror starkt på vikten av lokala nyheter och har 
fortsatt att satsa på Melleruds Nyheter så att vi står starka 
inför framtiden.

Vi som jobbar med Melleruds Nyheter i dagsläget är 
annonssäljarna Christina Callh och Maggan Lindholm, 
grafikerna Helen Gillqvist och Andreas Asp samt under-
tecknad, Susanne Emanuelsson, journalist och ansvarig 
utgivare. Det skulle dock inte bli någon bra tidning utan 
våra eminenta frilansande reportrar Karin Åström, Tobias 
Coster, Marianne Karlsson, Ing-Marie Norrman och 
Tanja Mueller. 

Tillsammans arbetar vi för att du som läsare och an-
nonsör ska bli nöjd med vår produkt – en gratistidning 
som vi hoppas ska fortsätta delas ut varje vecka i många 
år till.

Susanne Emanuelsson,  
ansvarig utgivare
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Wärs i lågor

18 maj 1999 brann det gamla klassiska Wärdshuset på Dal ner. Året 

efter invigdes ett nytt värdshus på samma plats. Idag heter hotellverk-

samheten fortfarande Wärdshuset på Dal, medan restaurang- och 

nöjesverksamheten går under namnet Café Gruzzolo.

Redaktionen 
till nya lokaler

2007 gick flytten från Nygatan till nuvarande lokaler på Storgatan 
20. Fr.v: Susanne Emanuelsson, Elisabeth Flodin, Margareta Lars-
son, Lena Arvidsson Pape, Lisbeth Fridh, Nina Berg och Lena Ring.

Invigning av 
18-håls banan

Kommunfullmäktiges ordförande Eva Pärsson slog premiärslaget 
från första tee när den nya 18-håls banan invigdes.

I slutet av augusti 2004  invigdes Melleruds Golfklubbs 
nybyggda 18-hålsbana. Den förnämliga anläggningen 
omfattar numera totalt 27 hål. Ordförande Börje Johans-
son berättade i sitt välkomsttal att pay and play-banan 
byggdes 1990 – två år efter att klubben bildats. 1998 
invigdes de första nio hålen. – Utbyggnaden är en inver-
stering inte bara för klubben, utan för hela Melleruds 
kommun. MAS-gänget har gjort ett fantastiskt arbete 
genom alla år, framhöll Johansson.

Till final i Bästa Fyran
16 lag samlades i Uddevalla 2010 för att göra upp i den populära bordtennistävlingen Bästa Fyran. Melleruds kommun ställde upp med fyra lag och ett av dem tog sig hela vägen till A-finalen. Nordalsskolans duktiga fjärdeklassare gjorde mycket bra ifrån sig. De tog sig till final mot Munkedal och här blev det hur jämnt som helst. Munkedal vann sedan med siffrorna 4 – 3.– Hela laget var duktiga, sade Stig ”Japan” Olsson, som tränat nordalseleverna inför tävlingen.

Nordalsskolans lag. Fr.v: Robin Larsson, Jonatan Stefansson, Lucas Ottosson Samuelsson, Anton Berg, Emma Nykvist, Lova Sundqvist och Lisa Broberg.

Första spadtaget 
för skolbygget
13 augusti 2001 togs det första symboliska spadtaget för nybyggnationen av ett gymnasium samt renovering av Rådaskolan. 90-miljonersprojektet omfattar tre delar och gymnasiedelen beräknas stå klar höstterminen 2001.

Fr. v: Tobias Magnussen, vice ordförande i elevrådet, Lennart Karls-son, kommunalråd, Bengt-Åke Löfgren, projektchef på Skanska, Per-Axel Andersson, ordförande i Melleruds kultur- och utbild-ningsnämnd och Niklas Larsson som representerar gymnasiet.

Emballator 50 år
2011 var det 50 år sedan Emballator Melleruds Plast 
startade sin verksamhet. Detta firades med öppet hus och 
visning en lördag. Drygt 300 besökare passade på att se 
sig omkring i fabriken.

Bak fr. v: Ingemar Berg, Erik Andersson, Mikael Larsson, Anders 
Hillengard, Arne Östergren. Främst fr. v: Ernst-Erik Andersson och 
Gunnar Gustavsson.

Svinstall byggs 
för 15 miljoner
Februari 2004: Bergungen AB i Erikstad är ett 15-miljo-
ners svinhusbygge med fyra ”BB-avdelningar” samt fem 
smågrisavdelningar. Vecka 16 anlände de första sug-
gorna, därefter satte produktionen igång på allvar med 
målet inställt på 13 000 smågrisar per år.

JOAB invigde

Företaget JOAB i Dals Rostock har 2005 byggt en hyper-

modern målerianläggning för drygt åtta miljoner kronor 

samt renoverat det gamla måleriet och blästringsanlägg-

ningen för cirka två miljoner kronor.

Framför den nybyggda målerilokalen står fr. v: Ingrid Olsson (Jans 

hustru), Annika Mattus (personalchef och dotter till Jan och Ingrid), 

Henrik Boström (vd) samt Jan Olsson, ägare.
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Mathias krossade
senioreliten

Varken Vladimir Smirnov, Torgny Mogren eller Henrik 
Forsberg rådde på Mathias i 30-kilometersloppet vid SM 
i Sunne 1995. Energin och snön sprutade runt honom och 
de 8 000 åskådarna bjöds på rena uppvisningen.

Mathias Fredriksson hade tagit sin första stora seger 
bland seniorerna och korades av kung Carl XVI Gustaf.
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När turbon kopplades på mitt i loppet hängde ingen i den övriga 
sverigeeliten med och det första senior SM-guldet var ett faktum 
för Mathias Fredriksson (mitten).

Emballators vd sedan 20 år, Björn Wilhelmsson, Henrik Johans-
son Kask, produktionstekniker och Johan Thörnäs, teknisk chef i 
den del av fastigheten som nyligen byggts ut. Utbyggnaden var på  
4 000 kvadratmeter.
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En epok tar slut

En epok i Melleruds affärsliv tar slut när Lilian Axelsson och Daga 
Johansson 1993 stänger sin frisörsalong Ljungstedts Damfrisering 
Efterträdare efter 37 år tillsammans.

17 april 2001 startade grävarbetet för ombyggnationerna av Köp-
mantorget. Utanför Nordals Härads Sparbank flyttas refugen två 
meter inåt torget och förlängs åt sidorna.

Ombyggnadstart 
av Köpmantorget

1994. Hårt slag mot Mellerud när Robust Ståldörrar slår igen sina portar och 35 an-
ställda mister sina jobb. De anställda i Mellerud är inte intresserade av att flytta med 
tillverkningen till Nykroppa. Här syns fr.v: Reidar Kristiansson, Herbert Andersson, Kent 
Bohlin, Morgan Karlsson, Sven-Erik Norman och Rune Karlsson.

Robust slår igen

I december 2009 anordnades ett välbesökt informationsmöte i föreningshuset Åsens-bruk. Det handlade om den planerade däckåtervinningen i brukets lokaler. Många var nyfikna på Scandinavian Enviro Systems som planerar att starta däckåtervinningstill-verkning i Åsensbruk. Från vänster: Christine Abrahamsson, projektassistent, Nick Rafiey, marknadschef, Bengt-Sture Ershag, uppfinnare och teknisk chef samt Olov Ershag, projektledare.

Testkörningen igång

I januari 2004 kan Mellerud ståta med en av Sve-
riges fyra kvinnliga Fifa-domare. 35-åriga Lena 
Arwedahl var lycklig över utnämningen.

Klar Fifa- 
domare

26 maj 1993. Sven Högberg gestaltade Rönnerdahl 
när PRO spelade upp sin revy i Templargården 
under säsongens sista möte.

PRO satte 
upp revy

2006. I slutet av april 2006 presenterades det nybildade Dalslands 
Turist AB. I det nya turistbolaget ingår kommunerna Mellerud, Dals 
Ed, Bengtsfors, Färgelanda och Vänersborg. Fr.v: Nyanställda vd:n 
Andreas Norum,  Eivor Blom, ordförande Jan-Olof Olsson, Ingvar 
Johannesson, Lotta Eurén och Robert Svensson.

Dalslands Turist 
AB bildades

Suveränt av MIF:s 
handbollsdamer 

1993 bjöd MIF:s handbollsdamer på ren uppvisning i matchen mot gästande Vänersborg som fick se sig besegrade med en segermar-ginal på hela 21 mål. Slutresultatet blev övertygande 30 – 9 (13 – 6). Tränaren heter Anders Rydberg. Plus i kanten fick suveräna målvakten Ann-Marie Björndahl. Ann Uggla och Marina Wallentin satte vardera sju mål.
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Kända inspiratörer

I maj 2006 anordnades en inspirationsmässa på Kulturbruket på Dal, med 
föreläsare med mellerudsanknytning som berättade om vägen till framgång. 
Kändisfrisören Roger Morgan (trea fr.h) deltog, här omgiven av tjocka 
släkten. Fr.v: Ronny Johansson, svåger, Oliver Tegner, syskonbarnbarn, Pia 
Lindh Johansson, syster, Rigmor Lindh, tvillingsyster och Victoria Tegner, 
syskonbarn.

Saab söker folk

I januari 2001 vill Saab Automobile i Trollhättan rekry-
tera 400 – 500 personer under årets första fyra – fem 
månader. En rekryteringsträff anordnas på Arbetsför-
medlingen i Mellerud och ett 70-tal arbetslösa har bju-
dits in. – Det är mestadels bilbyggare företaget behöver, 
säger arbetsförmedlaren Evert Magnusson.
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2002. Bengt Kronstrand ger ut boken ”Vandring 
i Rostock under ett århundrade” Här presente-
ras 205 företag och föreningar  som verkat på 
orten mellan åren 1900 – 2000.

2001 delades sprillans nya datorer ut till de 30 eleverna i årskurs två på Nordalsskolan, Mellerud. 
Projektet ”En till en” har som syfte att eleverna på Nordalsskolan, Åsebro skola och Rådaskolan 
ska ha egen dator att arbeta med i skolan. – Det är ett nytt sätt att arbeta på, säger klassläraren 
Lena Andersson.

Datorer till skolorna

1995 invigdes det ekologiskt byggda Dalslands konstmuseum i Upperud. Med på invigningen fanns Kungen och Drottningen, här i samspråk med museets grundare Sten Torstensson.

Kungligt finbesök

Bengts bok 
om Rostock

Strax före klockan 16.00 den 25 mars 2009 tystnade maskinerna PM2 och PM6 för alltid på Arctic Paper 
Håfreström i Åsensbruk. Dagen efter var det dags för PM6 att producera det allra sista papperet. En 
101-årig epok gick därmed i graven. Flera anställda hade samlats, många hade tårar i ögonen.

Maskinerna tystnade i Åsen

Digitala biografer
Succé för plöjnings-SM

2011 arrangerade Gestad LRF-avdelning plöjnings-SM i Gestad. Detta blev en publik- och 
vädermässig braksuccé med cirka 7 000 besökare. Traktorer brummade och hästarna 
svettades framför plogarna, medan Dotorps Veterantraktorklubb transporterade besö-
kare oavbrutet mellan de olika områdena. – Vi är väldigt nöjda, sade Anders Håkansson, 
ordförande i Gestad LRF.

Under 2012 digitaliserades biograferna i Mellerud och Åsens-
bruk. 7 december skedde invigningen på Centrumsalongen, Mel-
lerud. Från vänster: Robert Svensson, kommunstyrelsens ordfö-
rande, Bengt Lindberg, MIF:s ordförande och Gunnar Landegren, 
maskinist sedan många år.

2008  firade Ljungdahls Begravningsbyrå i Mellerud 100 år. Gustaf Ljungdahl startade företaget 
1908. På bilden, som togs 1972, syns nämnde Gustaf Ljungdahl, 90 år i mitten med barnbarnet 
Peter Ljungdahl, 21 år till vänster och sonen Per-Axel Ljungdahl, 42 år till höger. Tre generationer 
begravningsentreprenörer med andra ord.

Ljungdahls firar 100 år
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CELA-Gruppen blir nu ny ägare till Melleruds Nyheter i början av 

maj 2016. – Tack och lycka till! Stig Bertilsson överlåter nu Melleruds 

Nyheter till CELA-Gruppen och dess vd Joachim Friberg (till vänster).

Melleruds Nyheter 
byter ägare
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Thomas Sylveson, Tengelsbol och Richard Johansson, Västergår-
den köpte Nuntorp av Västra Götalandsregionen den 27 juli 2017, 
för 40,1 miljoner kronor. Köpet omfattade 267 hektar mark, bestå-
ende av både åker och skog, plus fastigheterna där det bedrivits 
lantbruksskola i mer än 70 år. 

Nuntorp sålt
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Onsdag 3 maj 2017 blev affären klar. Hela golfanläggningen med mark 
och fastigheter gick över till nya ägare. Leif Bengtsson t.v står bakom 
Golffastigheter i Mellerud AB, anläggningens nya ägare. Melleruds 
GK:s ordförande Joacim Bergqvist är mycket nöjd med satsningen 
och känner att framtiden är tryggad. 

Golfbanan räddad
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Melleruds Bostäders (Mellbos) 24 nybyggda hyresrätter i kvarteret 
Järven invigdes med bandklippning onsdagen den 29 november 2017.

Invigde hyresrätter
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I mars 2017 skrev Toppfrys AB i Brålanda kontrakt med Findus om 
att leverera 5 000 ton frysta ärtor om året i tio år. Kontraktet är 
värt cirka 700 miljoner kronor. På bilden fr.v: Inge Johansson, vd 
Joakim Bratell, Maria Elofsson och Erik Gardebrandt.

Viktigt kontrakt
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Börsenhuset sålt

I början av januari 2016 blev köpet av fastigheten Börsen klart och 
Melleruds kommun står som ägare. Säljare var Kvarteret Börsen AB 
& Co KB och köpesumman blev 26,8 miljoner kronor.
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I maj 2013 var det 35 år sedan den första auktionen hölls i Auktions-
hallen i Mellerud. Nu återstår bara ett fåtal auktioner, sedan stängs 
hallen. Nätauktionerna kommer att fortsätta och så kommer man 
att hålla auktioner ute på plats.

Auktionshallen 
stänger efter 35 år
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Hundratals personer mötte upp vid nyinvigningen av Karolinersko-

lan i januari 2016. Portarna slogs upp under ackompanjemang av 

musikskolans elever och inne i foajén stod Dalslandsorkestern för 

underhållningen. 

Nyinvigning av 
Karolinerskolan
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I slutet av september 2016 anordnas Dalslands första Pridefestival 
i Mellerud. I Prideparaden som gick från Stinsen via Kungsgatan till 
Köpmantorget deltog cirka 230 personer. Initiativet kom från ett 
gäng tjejer i sjunde klass som skickat in sin ansökan till det kom-
munala ungdomsrådets projekt ”Guldpengen”.

Premiär för Pride
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I maj 2017 avtackades Ingmar Johansson efter 14 år och tre månader 

som kommunchef i Mellerud. Det nyrenoverade Tingshuset fylldes 

av drygt 200 inbjudna gäster.

Kommunchefen 
blev avtackad
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Onsdag 6 april 2016 var en stor dag för däckåtervinningsföretaget Tyre Recycling i Åsensbruk. Kung Carl XVI Gustaf besökte anlägg-ningen och blev imponerad av verksamheten som han anser ha en enorm potential.

Kungligt besök
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Den 17 december 2013 var det dags för invigning av Melleruds Re-
secentrum. Lars-Gunnar Larsson, flitig pendlare och frontfigur i 
Dalslandspendeln klippte bandet.

Bandklippning på 
Resecentrum
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Femårsjubileum för Klassbollen i Mellerud 2016, arrangerad av Nor-
dals Alliansen. Årets upplaga bjöd på deltagarrekord på alla fotbolls-
planerna vid Rådavallen, med 358 fotbollsspelare.

Klassbollen fem år
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I början av mars 2016 avgjordes 
U-17 SM i Uppsala där Malena 
Norrman fanns representerad 
från BK Stinget. Hon fick maxi-
mal utdelning och vann SM-guld 
i singel efter en rafflande final.

SM-guld till Malena
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21 juni 2016 invigdes det nya utegymmet och lekplatsen vid Rådahal-
len. Fritidsbarnen från Nordals- och Fagerlidsskolan var med, liksom 
politiker och tjänstemän i Melleruds kommun. 

Utegym vid Råda
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Juni 2017. Nuntorpskolans 
sista studenter lämnade sko-
lan för att pröva den förvär-
vade kunskapen i verkliga livet. 
Elin Jonsson, Brålanda (t.h), 
fick Gestad LRFs stipendium, 
utdelat av Alma Håkansson, 
styrelseledamot.

Sista studenterna
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Akvedukten i Håverud, som fyller 150 år 2018, ska renoveras under 
hösten. November 2017: Akvedukten i Håverud har tömts på vatten 
och byggställningarna håller på att sättas upp. Totalt handlar det om 
ett projekt på cirka 4,5 miljoner kronor.

Akvedukten 
i ny kostym
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Kickboxnings-SM lockade 59 deltagare från hela landet. Den lilla 
melleruds klubben Fox Fight Club stod för arrangemanget i maj 2017, 
som blev mycket lyckat.

SM i kickboxning
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Augusti 2017. Här går starten för Dalsland Swimrun i Håveruds akve-dukt.  Provloppet blev en succé med 23 deltagande lag som sprang och simmade från Håverud till Bengtsfors.

Succé för swimrun
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I december 2014 drogs rivningsarbetet igång i Kvarteret Ugglan i 

Mellerud, medan saneringsarbetet redan hade startat tidigare.

Kv Ugglan rivs
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Melleruds kommuns hemvård ligger i topp 2015 i SKL:s undersökning 

om vård och omsorg av äldre som gjorts i hela landet. 

Hemvården i topp

NYH E T E R

MELLERUDS

2015 Februari 2015. Rivningsarbetet fortskrider snabbt på Västerrådaom-
rådet för att ge plats åt ett köpcenter. Här dras delar av taket loss 
på Karlssons Möblers före detta fastighet.

Rivningen startar
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För första gången sedan 1969 

får Mellerud 2014 ett social-

demokratiskt kommunalråd 

– detta i form av före detta mi-

litären Tommy W Johansson.

Tommy tar över

I mars 2014 står det klart – Mellerud får en egen bilprovning! Det är 
aktören Besikta som ska hyra lokaler på Västerråda av Jan Oscarsson, 
Oscar Invest AB. Lokalerna planeras stå klara i början av 2015. Besiktas 
platschef Peter Johansson träffade Jan Oscarsson och Melleruds 
kommunalråd Robert Svensson.

Klart för besiktning
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Giants torskade 
på kusten

SLUTRESULTAT
Överby IF – 

Melleruds IBK
10-3 (2-1, 2-2, 6-0)

Div. bohuslän/dal
Målskyttar MIBK:
Ove Zetterström, 2
Filip Karlsson, 1

Säkrad tredjeplats
i seriespelet

FUTSAL 
Åsebro/Brålanda är ännu 
obesegrade på det nya 
året. Efter söndagens 
hemmamatch mot IFK 
Björkö kan man konsta-
tera att tredjeplatsen är 
säkrad efter vinst, med 
6-3 trots att laget har en 
match kvar att spela.
Å/B låg under med 1-3 i paus 
i Rådahallen i söndags, men 
i andra halvlek vred man upp 
allt som var och körde över 
gästerna. Det skall tilläggas 
att det var en tunn trupp som 
hade rest till Dalsland från 
skärgården utanför Göte-
borg.

– De hade en tunn trupp, 
men vi utnyttjade det genom 
att försöka hålla långa spel så 
att de inte kunde göra sina 
byten, sade tränaren Morgan 
Jacobsson efter matchen.

Första halvlek var en aning 
orolig. Åsebro/Brålanda 
ledde matchen, men tappade 
sedan till 1-3 vid paus.

– Vi var inte jättebra, men 
i andra spelade vi stabilt och 
tjejerna var riktigt bra. Jag 
tycker laginsatsen var bäst. 
Tjejerna spelade bollen, 
hade bra rörelse och våra 

SLUTRESULTAT
Åsebro/Brålanda – 

IFK Björkö
6-3

RFL Norra Götaland
Målskyttar Å/B:
Emma Ottosson, 2
Anna Johansson, 1
Anna Dahlberg, 1
Jessica Wänerlöv, 1
Sandra Peterson Jacobsson, 1

INNEBANDY 
Melleruds Giants spelade 
bortamatch mot Överby 
Crabs i Strömstad på 
söndagskvällen. Efter två 
riktigt bra perioder blev 
den tredje platt fall och 
laget förlorade stort till 
slut, med 10-3.
Efter två bra perioder föll 
man i tredje. Orken tröt 
medan Överby malde på och 
fick till slut utdelning för sin 
ihärdighet. Mellerud orkade 
inte, utan tappade sex mål 
bakåt, två av dem kom från 
Mellerudssonen Lucas Salo-
monsson.

– Vi gör två väldigt bra 
perioder, men i tredje orkade 
vi inte stå emot, sade spela-
ren Bo Olsson efter matchen.
Han var spelande coach i 
avsaknad av tränaren Chris-
tian Ragnevi, som var på ut-
bildning.

I första perioden lyckades  
Melleruds Ove Zetterström 
göra matchens första mål  
efter dryga tre minuter. Led-
ningen höll man till 6:36, då 
Överby kvitterade. En stund 
senare tog också hemmala-
get ledningen.

I andra höll Giants jämna 
steg med Överby. Ove Zet-
terström och Filip Karlsson 

såg till att det stod 4-3 inför 
sista perioden, helt klart ett 
bra utgångsläge.

– Vi gjorde en chansning 
inför tredje genom att gå ner 
på lite färre folk i bytena och 
försöka få tryck på dem. I de 
första två perioderna hade 
det varit avvaktande, vi ville 
få in ett hårt tryck på dem, 
sade Olsson.

Men det blev inte riktigt 
som dalslänningarna hade 
tänkt. Bara sekunder in i 
tredje perioden gjorde Över-
by 5-3, ett tidigt mål som 
släppte ut all luft ur spelarna. 

– Vi släppte in ett mål tidigt 
och då orkade vi inte ta oss 
tillbaka, det rann iväg mot 
slutet. Vi stod emot i två pe-
rioder, var bättre än dem i 
andra, men de höll hög klass, 
sade Bo Olsson.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Dalskideomgång hos SK Granan

H 7-8 år bestod av åtta killar, samtliga SK Granan. Längst fram Oliver Emanuelsson.

Agnes Gustafsson, Åmåls OK, har precis kommit i mål – Det gick bra, 
trots att jag inte hade något fäste, säger hon. Så vann hon också sin klass.

SPORT

uppspel fungerade jättebra, 
sade tränaren.

Tredjeplatsen säkrades, 
något Morgan grämer sig lite 
över, då en andraplats hade 
kunnat leda till slutspel.

– Jag grämer mig över 
hemmamatchen mot Skog-
hall. Men sedan vann de mot 
IFK Uddevalla, som enda 
lag, så då hade vi ändå inte 
chans. Men hade Skoghall 
inte gjort det hade vi haft en 
bra möjlighet, säger Morgan 
Jacobsson.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

 Andra deltävlingen av Dal-
skidan arrangerades i tis-
dags kväll hos SK Granan 
på ett vintrigt Kroppefjäll. 
Fina spår, som åstadkom-
mits av skoterkommittén, 
och hela 53 startande gjor-
de att det blev en trevlig 
tävling och kväll.
En dag tidigare än först pla-
nerat skred SK Granan till 
verket med sin tävling. Detta 
på grund av dåliga väder-
prognoser inför onsdagen, så 
man tog det säkra före det 
osäkra. 

Dalskidan är ett samar-
rangemang mellan fyra dals-
ländska klubbar, Åmåls OK, 
Bengtsfors BoIS, OK 
Kroppefjäll och SK Granan, 
där man kör en tävling var. 
Här är inga startavgifter, var 
och en klubb svarar för sina 
kostnader och efter fyra etap-
per körs en avslutande om-
gång på Högheden. Även om 
det samlas poäng under de 
olika deltävlingarna, så får 
alla i slutändan pris.

Arvid vann sin klass
Sju klasser avgjordes under 
tisdagskvällen, med indivi-
duella starter i klassisk stil. I 
de tre första klasserna; H/D 
upp till sex år, sju till åtta år, 
respektive nio till tio år del-
tog man utan någon tidtag-
ning, det blev ett genomfört 
lopp. 

I de flesta av de andra klas-
serna representerade segra-
ren Åmåls OK, dock syntes 
Arvid Aronsson, OK 
Kroppefjäll, vinna H 15-16 
(5km) på tiden 00:16:24. 
Tvåan Albin Johansson, SK 
Granan, gick i mål på 
00:17:25. 

Klassen D17, också fem  
kilometer, vanns av hemma-
skidåkerskan Sylvia Karls-
son, som gick i mål på 
00:32:35. 

– Det var väldigt roligt att 
vi kunde genomföra den här 
skidtävlingen här på Granan. 
Förra året fick vi arrangera 
vår deltävling i Åmål, sade 
Susanne Broberg, SK Gra-
nan. 

– Roligt att så många kom, 
speciellt de yngsta. Flera av 
dem som ikväll startade i de 
lite yngre klasserna var med 
i söndags under Barnens 
Vasalopp, för första gången. 
De kom sedan och tränade 
igår kväll och tävlar idag – 
det är bra gjort!, tyckte Su-
sanne.

Ing-Marie Norrman  

Oliver Emanuelsson, SK Granan, stakar iväg ut på 1,5 kilometer och tredje 
starten för säsongen.

D- 6 600 m dungen +gärdet
Ingen tidtagning. Elsa Carlsson, SK Granan. 
Ylva Norgren, SK Granan. Majken Carlsson, 
Åmåls OK. Sigrid Isaksson, SK Granan. Ellie-Lo 
Sundell, Åmåls OK.
H -6 600 m dungen+gärdet
Ingen tidtagning. Oskar Olsson, Åmåls OK. 
Nils Sundell, Åmåls OK
D 7-8 1,5+gärdet
Ingen tidtagning. Elin Reuter. Hanna Carlsson, 
Åmåls OK. Sonja Isaksson, SK Granan.
H 7-8
Ingen tidtagning. Oliver Emanuelsson, SK 
Granan. Axel Broberg, SK Granan. Elmer 
Håkansson, SK Granan. Gustav Wieslander, 
SK Granan. Gustav Olsson, SK Granan.Hugo 
Janveden, SK Granan. Erik Månsby, SK Granan. 
Vidar Johansson, SK Granan.
D 9-10 2*1,5 + gärdet
1. Agnes Gustafsson, Åmåls OK, 00:09:53
2. Eira Olsson, Åmåls OK, 00:11:22
3. Elsa Reuter, 00:13:19
4. Alva Hedlund, Åmåls OK 00:13:37
5. Malvin Wieslander, SK Granan, 00:18:09
H 9-10
1. Emil Thorpman, Åmåls OK, 00:11:51
2. Isak Nilsson, Åmåls OK, 00:18:22
3. Valter Carlsson, SK Granan, 00:18:33
4. Oskar Månsby SK Granan, 00:20:59
D 11-12 1,5*2 +gärdet
1. Klara Pettersson, Åmåls OK, 00:13:54
2. Alva Olsson, Åmåls OK, 00:14:01
3. Tea Norgren, SK Granan, 00:14:27

H 11-12
1. Eric Jensen Åhl, Åmåls OK, 00:13:50
2. Anton Persson, Åmåls OK, 00:14:38
3. Pontus Nilsson, Åmåls OK, 00:15:43
4. Alvin Wieslander, SK Granan, 00:16:34
5. Adam Gustafsson, Åmåls OK, 00:16:54
6. Vilgot Johansson, SK Granan, 00:19:19
7. Oskar Lindström, SK Granan, 00:30:51
D 13-14 3 km+ 1,5 + gärdet
1. Emelie Olsson, Åmåls OK, 00:18:38
H 13-14
1. Linus Nilsson, Åmåls OK, 00:18:07
2. Samuel Gustafsson, Åmåls OK, 00:18:20
3. Alfred Johansson, SK Granan, 00:19:14
D 15-16 3+1,5+gärdet
1. Amanda Olsson, Åmåls OK, 00:18:48
2. Clara Johansson, Bengtsfors BoIS, 00:21:20
3. Frida Johansson, Bengtsfors BoIS, 00:21:37
H 15-16
1. Arvid Aronsson, OK Kroppefjäll, 00:16:24
2. Albin Johansson, SK Granan, 00:17:25
3. Samuel Henning, SK Granan, 00:20:00
D17+ 3*2 + 1,5 gärdet
1. Sylvia Karlsson, SK Granan, 00:32:35
2. Lovisa Persson, SK Granan. 00:34:12
H17+
1. Tomas Johansson, Åmåls OK, 00:25:30
2. Tommy Reuter, 00:32:01
3. Anders Broberg, SK Granan, 00:32:09
4. Martin Persson, SK Granan, 00:32:21
5. Larry Wieslander, SK Granan, 00:33:17
6. Jonatan Carlsson, SK Granan, 00:35:24
7. Andreas Norgren, SK Granan, 00:40:40

Resultat:
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Innebandy Division 6 
Bohuslän-Dal

Rådahallen
Fredag  2 februari kl. 20.00

Melleruds IBK -  Orust IBK

Allt inom bygg
Våtrumscertifikat

073-503 84 27 • info@ak-e.se

www.grongestaltning.se

Grön Gestaltning
Trädgårdsanläggning
Fredrik Persson
073-691 31 24

villapellets
Prisexempel 

 2 pall 2.250 kr/st
 3 pall 2.200 kr/st
 4 pall 2.150 kr/st
 5 pall 2.100 kr/st

Snabb & säker leverans.
Finansieringsmöjl. finns.
Kontakta Mikael
0708-30 51 96,

mikael@bilbudet.se

Storgatan 26 i Brålanda 
Tel: 0761-95 53 60

Även vaxning 

fotvård
Blommans

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

Åsebro IF Supporterklubb: 

Kaffe i klubbstugan onsdag 

7/2 kl. 10.00. Välkomna!

PRO Mellerud: Yoga startar 
5/2 kl. 18. Välkomna.

FÖRENINGSNYTT

Malena siktar på guld – efter 
tunga resultat i Swedish open

BADMINTOM 
17-åriga Malena Norrman 
kommer till helgen att 
spela senior-SM, men 
har under de senaste två 
helgerna spelat Swedish 
open för både seniorer 
och juniorer. Båda hel-
gerna blev en besvikelse, 
speciellt på juniorsidan.
Under helgen som gick spe-
lade Malena Swedish open, 
som precis som för tennisen  
är öppen för spelare från hela 
världen. Flera av världens 
bästa ungdomar deltog i 
U19-turneringen, där även 
Norrman tävlade, men med 
nedslående resultat.

– Det gick dåligt, i singel 
torskade jag mot hon som 
vann (21-12, 21-17), jag åkte 
ut i första omgången, så det 
var tråkigt. I dubbeln fick vi 
lämna WO, för min partner 
var sjuk och i mixen var det 
länge sedan vi spelade, så det 
var ingen bra tävling alls, 
berättar Malena.

Hon förlorade i singeln 
mot japanskan Mashiro Yo-
shikawa som vann alla 
matcher i både singel och 
dubbel, hon förlorade bara 
ett set på tio matcher.

Nöjd med sina matcher
Helgen innan var det Swe-
dish Open för seniorer, där 
blev resultaten desto bättre 
och 17-åringen var nöjd med 
sina matcher.

– Det gick bättre, i mixen 
lyckades vi kvala in i huvud-
tävlingen efter två segrar i 
kvalet, det är riktigt bra, det 
är en stor tävling. I dubbeln 
vann vi första matchen och 
kom in i huvudträningen. I 
mixen spelade jag med Filip 
Suwanphingha och i dubbeln 
med Lydia Demetriades, be-
rättar Norrman, som även 
spelade singel i turneringen.

– I singeln vann jag första 
matchen i kvalet, torskade 
andra kvalmatchen, men det 
var de bästa i Europa. Jag 
mötte i singeln Toni Woods 
från skottland och Sofie Za-
cho från Danmark.

Senior-SM väntar
I Swedish Open spelade även 
Martin Norrman. Han spe-
lade bara dubbel, med sin 
partner Oskar Johansson. 
Men duon fick lämna turne-
ringen efter andra rundan 
(21-12, 21-17).

Nu väntar senior-SM i 
Täby för både Martin och 

Endast 17 år, men ändå med och tävlar med de bästa i Europa. Marlena 
Norrman siktar på guld i senior-SM till helgen. Foto: Privat.

Fiffen är nöjda trots finalförlust: 
”Det var en jätteprestation av laget”

Skrällartat tog sig Frändefors damer ända till final, där tog det dock stopp med knappt en minut kvar av 
matchen. Foto: Arvid Maciej Slusarczyk.

FUTSAL 
Frändefors damer hade 
inte spelet någon futsal 
under vintern, endast tre 
inomhusträningar har 
man gjort. Trots det tog 
man sig till final i kom-
munmästerskapen, Ica 
Kvantum Cup, i Väners-
borg i söndags.
Frändefors tog sig förbi både 
Vänersborgs IF och Väners-
borgs FK i årets kommun-
mästerskap. Dock saknades 
regerande mästare Åsebro/
Brålanda på grund av serie-
spel.

I gruppspelet gick det 

knackigt för Fiffen som för-
lorade samtliga gruppspels-
matcher med uddamålet, 
men inför slutspelet taggade 
laget till.

– De första matcherna för-
lorade vi med uddamål, men 
semifinalen avgjorde vi på 
straffar. Vår målvakt Annelie 
Andersson var grym, hennes 
första inomhuscup för i år, 
berättar frändeforscoachen 
Vera Andersson stolt över 
lagets insats.

I finalen ställdes man mot 
Wargöns IK, efter att ha sla-
git ut Vänersborgs IF på just 
straffar. 

Finalen blev en tight histo-

ria, men till slut var det WIK 
som drog det längsta strået.

– Vi var trötta och nervösa 
i finalen, så det var otight 
inledningsvis. Vi blev bättre 
och mer fokuserade, men 
Wargön gjorde mål när det 
var 30 sekunder kvar. Ett 
riktigt skitmål rent ut sagt, så 
det var otur, men jag tycker 
ändå vi spelade bra. Jag hade 
trötta tjejer. I slutet fick vi 
spela med knappt fullt lag 
efter lite småskador, berättar 
Vera, vars röst var slut efter 
söndagens skrikande.

– Är hes nu efter allt skri-
kande, vi är supernöjda. Det 
var en jätteprestation, helt 

fantastiskt. Vi riktade in oss 
på gruppspelet, men vi gick 
till final, helt otroligt.Första 
cupen för säsongen och med 
bara tre träningar i ryggen. Så 
bara det är guld. Nu börjar 
försäsongen, sade lagets 
coach.

På herrsidan gick Brålanda 
IF till final, medan Frände-
fors IF och Dynamo/Botered 
fick lämna i slutspel. Botered 
tog sig till semifinal där ud-
damålet sänkte laget mot fi-
nalvinnarna Vänersborgs 
FK. Frändefors förlorade i 
kvartsfinal mot Brålanda IF, 
en match Brålanda var glada 
att vinna.

– Matchen mot Frändefors 
var vår bästa match, vi kon-
trollerade den matchen full-
ständigt. Sedan är det alltid 
skönt att besegra Frändefors, 
sade Brålandas lagkapten 
Johan Svensson efter match-
en.

Brålanda ställdes mot Vä-
nersborgs FK i final, som ti-
digt tog ledningen, en led-
ning Brålanda aldrig 
lyckades ta igen.

– Vi hade lägen att avgöra 
finalen, men de hade en bra 
målvakt. Vi är inte besvikna, 
vi gjorde det bra och spelade 
bra, berättar Svensson.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Malena och där är den sist-
nämnda förhoppningsfull 
inför tävlingen.

– Det kommer att bli kul, i 
singeln är målet att vinna, 
men jag är seedad att gå till 
kvartsfinal. I mixeln kan vi 
skrälla och lyckas bra, det är 
viktigt att vi har hunnit spela 
in oss för att hitta varandra i 
spelet, vilket jag tycker vi 
gjorde i Swedish Open. Tror 

jag har goda chanser att gå 
till semifinal i alla fall, berät-
tar badminton-talangen.

Men efter SM är inte sä-
songen slut, då väntar först 
junior-SM i Umeå för Mar-
lena, innan hon skall spela en 
junior-tävling i Amsterdam 
helgen efter det, med de 
bästa juniorerna från Europa.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Anna assisterande
tränare i ”Fiffen”

Anna Lisnäs, 26 år, går in som spe-
lande assisterande tränare bred-
vid Christer Stolt i Frändefors IF. 
Foto: Frändefors IF.

FOTBOLL 
26-åriga Anna Lisnäs, 
med Vänersborgs IF som 
moderklubb, inleder sin 
tredje säsong i Frändefors 
IF. Nu tar hon också klivet 
till en roll som assiste-
rande tränare, bredvid 
Christer Stolt.
Lisnäs har varit den klart 
viktigaste spelaren i Frände-
fors sedan hon anslöt till 
klubben 2016 från Väners-
borg. Sedan dess har det varit 
berg-och dalbana, med en fin 
första säsong, men ett platt 
fall för laget under fjolårets 
säsong. 

Nu är Stolt tillbaka vid 
rodret och skall tillsammans 
med Lisnäs se till att ta da-
merna till en bättre placering 
denna säsong i division 4 
Bohuslän/Dal.

– Det ska bli jättekul. Jag 
fick frågan före jul, men fick 
lite betänketid. Det hela blev 
klart här i januari, berättar 
Anna Lisnäs, numera med 
titeln assisterande tränare 
framför sitt namn.

– Det känns väldigt roligt, 
det blir roligt att testa något 
nytt, det blir på ett annat sätt 
än när man bara spelar. Jag 
tror jag kommer lära mig 
mycket och se fotbollen ur ett 
annat perspektiv, berättar 
26-åringen.

Lisnäs steg blir det första 
som tränare, men hon är öp-
pen för att det inte bara blir 
en säsong.

– Tanken är att Christer 
(Stolt) ska hålla i det mesta 
eftersom jag också ska spela. 
Men vi kommer att ha en 
dialog om hur vi ska spela 
och så kan jag ta träningar när 
han är borta och stötta upp. 
Jag tror jag kan lära mig 
mycket av honom och det ska 
bli kul att testa på, jag har 
aldrig gjort något liknande 

innan. Sedan får vi se efter 
detta, jag har en dotter som 
jag hoppas kommer börja 
spela fotboll. 

Nu väntar några månaders 
försäsong innan säsongen 
drar igång den 22 april, med 
bortamatch mot Tösse IF:s 
damer. Det finns stora chan-
ser till att lagen kan prestera 
bättre än förra året.

– Vi hade en tuff säsong 
förra året, jag hoppas det kan 
bli bättre i år. Vi har lite ska-
dor, men hoppas det kan bli 
bra, säger Lisnäs.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se
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Låt din skog förädlas 
på hemmaplan
Vi är intresserade av långsiktiga  
samarbeten med lokala virkesleverantörer. 
Slå oss gärna en signal.

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

www.ahlstrom-munksjo.com

Jörgen Andersson  
Åmål – Mellerud  
Tel. 0702-29 21 71

Anton Johansson  
Bäckefors  
Tel. 0705-94 68 31

Tovig hund?
Jag är hundfrisör

   073-970 71 95

Är hunden
ensam hemma?

Jag har hunddagis

   073-970 71 95

.se 

Hundkurser
startar v. ??

   073-970 71 95

Ont om tid?
Jag rastar din hund

   073-970 71 95

Resa bort?
Jag passar din hund

   073-970 71 95

.se 

.se 

Är hunden
.se 

.se 

Hönsfoder
Björkved

Tel. 0521-360 48

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

Halmpellets
Kutterspån

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

Torvströ
Pappersströ

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

Hösilage
Hästfoder

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

Ensilageplast 
Sträckfilm

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

Rundbalsnät 
Balsnöre

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

Hästfoder
Tillbehör häst

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

Bränslepellets
Pallpris 1.950:-

Vi tar hand om bilen

BILTILLBEHÖR
BILDELSSHOPEN

0530�730 740

Vi tar hand om bilen

RESERVDELAR
BILDELSSHOPEN

0530�730 740

Vi tar hand om bilen

BILVÅRD
BILDELSSHOPEN

0530�730 740

Vi tar hand om bilen

BILBATTERIER
BILDELSSHOPEN

0530�730 740

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 

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?

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

SäljeS
5 STOLAR med stoppad sits. 
Liten kökssoffa i trä. 250:-.  
Tel. 070-594 97 65.

MellerudsFyndet
Annonsera för bara 80:-

Annonsering för privatpersoner. Pris: 80:- 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:                                                

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

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

Melleruds kommun 
söker

Redovisningsekonom
Ekonomienheten

För mer information
www.mellerud.se

 Melleruds kommun
Storgatan 13, 464 80  Mellerud

Mellerudsmarknad
Öppet lördagar 

10-15
www.mellerudsmarknad.se

Idungatan 4 (Följ skyltning Ö. Industriområdet)

olesensbygg@gmail.com

 ÖNSKAS HYRA
Hus eller 
lägenhet i Åsensbruk. Vi är 
en familj på 3 personer och 
1 hund. Tel. 079-015 80 36. 

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

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

Öppettider:
Mån - fre
7.00 - 16.00

Under 130hk

Från 269 000:- + moms

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

Kampanjtraktorer 5E
5M
5R
6M
&
6R

BUSSFÖRARE i Brålanda
I huvudsak skolbuss. 75 %.  
Full behörighet, YKB.
Vi ser gärna äldre person med god kör-
vana för tyngre fordon.
Ett + rep.kunnig tyngre fordon  
Två ++ taxilegitimation  
Lägenhet 83 kvm,  finns i centrum att hyra  
för anställd.
Ring till Mats 0704-836970.   
E-post mats@wallinsbuss.se

LEDIGA PLATSER UTHYRES

Golv i offentlig och privat miljö
0521-72 37 32

bjorklundsgolv.se
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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

Skadedjurskontroll
0521-693 51

Patrick Eriksson

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

Martin
073-99 21 446

Badrumsrenoveringar 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

STORGATAN 10, MELLERUD

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

Skrotbilar 
köpes

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

Reparationer, tillverkning 
och omklädning av 

dynor och stolssitsarIT-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.5 - 3 februari

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. 5 – 3 februari

05.00 Sverige idag
05.15 Go'kväll
06.00 Go'kväll
09.55 Korta tv-historier
10.00 Skattjägarna
10.30 Strömsö
11.00 Auktionssommar
12.00 Landet runt
12.45 Så ska det låta
13.45 Stjärnorna på slottet
14.45 Leif & Billy
15.00 Matiné: Allt eller inget
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 Det goda landet
22.30 Romernas historia 1900-tal
22.45 PK-mannen
23.00 Bella loggar in
23.15 Rapport
23.20 Nattsändningar

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
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: Sugardejting
23.45 Treme
00.45 Brevet till farmor
01.15 Konsthistorier
01.45 Sportnytt
02.00 Nyhetstecken
02.10 Nattsändningar

14.00 UR Samtiden
17.00 Genialt eller galet
17.20 Antikmagasinet
17.50 Kreativa rovdjur
18.45 Omöjlig ingenjörskonst
19.30 Nationalskattens hemlig-
 heter
20.10 Seriestart: Kanaler, båtar 
 och kärlek
21.00 Mars
21.45 Måste få barn - om adop-
 tion
22.45 Det vilda Colombia
23.35 The Vietnam war

21.00 Lerins lärlingar - syntolkat
22.00 Det goda landet - syntolkat
22.30 Tänk till - Melanin 
 - syntolkat
22.45 Akuten
23.30 Antikrundan
00.30 Bates Motel
01.10 Strömsö
01.40 Villes kök
02.10 Studio Sápmi

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 Veterinärerna
18.25 Lotto, joker och dröm-
 vinsten
18.35 Veterinärerna, forts
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
22.40 Sporten
22.50 Väder
23.00 CSI
23.55 Nattsändningar

05.10 Våra värsta år
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 Sabotage
23.10 Seinfeld
00.10 Family guy
01.10 American dad
01.40 Cops
02.30 Scrubs
03.15 My name is Earl
03.35 Family guy
04.25 American dad
04.45 Community

05.15 Go'kväll
06.00 Morgonstudion
09.10 Go'kväll
09.55 Korta tv-historier
10.00 Lerins lärlingar
11.00 Uppdrag granskning
12.00 I terrängbil genom Indokina
12.30 På spåret
13.30 Skavlan
14.30 Dox: Elian – pojken mellan 
 två världar
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 Mat med Mosley
21.50 Hundgården
22.00 Opinion live
22.45 Rapport
22.50 Lawless oceans
23.35 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 Tungskärarna
21.00 Aktuellt
21.39 Kulturnyheterna
21.46 Lokala nyheter
21.55 Nyhetssammanfattning
22.00 Sportnytt
22.20 Mediterranea
00.10 Inifrån: Sugardejting
00.50 Barnsjukhuset
01.45 Sportnytt
02.05 Nyhetstecken
02.15 Sverige idag

14.00 UR Samtiden
17.00 Genialt eller galet
17.20 I alla slags väder
17.50 Vår mänskliga hjärna
18.35 Flyg till världens ände
19.20 Världens natur: Yellow-
 stone
20.10 USA från svartvitt till färg
21.00 Antikmagasinet
21.30 Det vilda Colombia
22.20 Framtidens öar
23.10 Måste få barn - om adop-
 tion

21.00 Hundra procent bonde
21.30 Veckans brott
22.30 Fallande legend
00.05 Husdrömmar
01.05 Konsthistorier
01.35 I terrängbil genom Indo-
 kina
02.05 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 Med tummen mitt i
 handen
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
22.40 Sporten
22.50 Väder
23.00 CSI
23.55 Law & order: Special 
 victims unit
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 The Wolverine
23.30 Seinfeld
00.35 Family guy
01.35 American dad
02.05 Cops
02.50 Scrubs
03.40 My name is Earl
04.00 Nattsändningar

05.15 Go'kväll
06.00 Morgonstudion
09.10 Go'kväll
09.55 Min natur
10.35 Strömsö
11.05 Leif & Billy
11.20 Mat med Mosley
12.10 Hundgården
12.20 Antikrundan
13.20 Auktionssommar
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 Veckans brott

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 Raghu Rai – mästerfoto-
 graf i Indien
21.00 Aktuellt
21.18 Kulturnyheterna
21.23 Väder
21.25 Lokala nyheter
21.30 Sportnytt
21.45 Your sister's sister
23.15 Bates Motel
00.00 True Blood
00.50 Barnsjukhuset
01.45 Sportnytt
02.00 Nyhetstecken
02.10 Sverige idag

14.00 UR Samtiden
17.00 Genialt eller galet
17.20 Kanaler, båtar och 
 kärlek
18.10 Guld på godset
19.10 I alla slags väder
19.40 Vårt vilda liv - familje-
 äventyr i Kenya
20.10 Kroppsspråkets hemlig-
 heter
21.00 Historiska hemligheter
21.50 Nationalskattens hemlig-
 heter
22.35 Omöjlig ingenjörskonst
23.20 Världens natur: Yellow-
 stone

21.00 På spåret - syntolkat
22.00 Så ska det låta
23.00 Tungskärarna
00.00 Inifrån: Sugardejting
00.35 Bron - syntolkat
01.35 Lerins lärlingar - syntolkat
02.35 Bonusfamijen - 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 Med tummen mitt i 
 handen
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 Jack Ryan: Shadow recruit
22.00 Nyheterna och sporten
22.05 Väder
22.15 Jack Ryan: Shadow recruit, 
 forts
23.55 Cuban fury
01.55 Äventyraren Thomas Crown
04.15 Vad blir det för mat

05.10 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 Zombieland
22.50 Repo men
01.05 Seinfeld
02.05 Cops
02.50 Nattsändningar

05.00 Sverige idag
05.30 Go'kväll
06.15 Fråga doktorn
07.00 Uppdrag granskning
08.00 Opinion live
08.45 Go'kväll
09.30 Vintermagasin
10.15 Vinterstudion
10.30 Alpint: Världscupen
11.30 Vinterstudion
12.30 Alpint: Världscupen
13.30 Vinterstudion
14.00 Bröder i midnattssol
14.10 Karl för sin kilt
15.05 Bonusfamiljen
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 Seriestart: Melodifesti-
 valen 2018: Deltävling 1
21.30 Lördagsbio: Pitch perfect
23.20 Rapport
23.25	 Nattfilm:	Evan	den	
 allsmäktige

08.35 Förväxlingen
10.35 Vem vet mest?
13.05 Brevet till farmor
13.35 Tungskärarna
14.35 Vetenskapens värld
15.35 Konsthistorier
16.05 Sverige idag
16.30 Klipp ur Strömsö
16.40 Villes kök
17.10 Världens natur: Yellow-
 stone
18.00 Hundra procent bonde
18.30 Studio Sápmi
19.00 Kulturstudion
19.02 Birgit-almanackan
19.07 Kulturstudion
19.10 Ingmar Bergman och 
 musiken
20.10 Kulturstudion
20.15	 Trollflöjten
22.25 Kulturstudion
22.30 Bergman och psalm 305
22.35 Kulturstudion
22.40 Treme
23.40 Kulturveckan
00.40 Idévärlden
01.45 Sportnytt

09.00 UR Samtiden
15.00 Genialt eller galet
15.20 I alla slags väder
15.50 Omöjlig ingenjörskonst
16.35 Nationalskattens hemlig-
 heter
17.20 Historiska hemligheter
18.05 Kanaler, båtar och kärlek
18.55 Antikmagasinet
19.25 Mars
20.10 Flyg till världens ände
21.00 Kreativa rovdjur
21.55 The Vietnam war
22.50 Dokument utifrån: Exodus 
 2 - resan fortsätter
23.50 USA från svartvitt till färg
00.40 Kroppsspråkets hemligheter

20.00 Melodifestivalen 2018: 
 Deltävling 1- syntolkat
21.30 Leif & Billy
21.45 Bonusfamiljen
22.30 Scott & Bailey
23.15 Auktionssommar
00.15 Mediterranea
02.05 Skavlan

05.00 Att bygga sitt dröm-
 hus
06.00 Veterinärerna
07.00 Bygglov
07.55 Nyhetsmorgon
11.30 Talang
13.00 Bygglov
14.00 Brynolf & Ljung – Street 
 magic
14.30 Ishockey: Frölund–Färje-
 stad
17.55 Keno
18.00 Trav
19.00 Nyheterna
19.10 Sporten
19.20 Väder
19.30 En ska bort
19.55 Lotto, joker och dröm-
 vinsten
20.00 Henrik Schyffert: The 90's 
 – ett försvarstal
21.30 Bäst före
22.00 Nyheterna
22.05 Väder
22.15 Bäst före, forts
23.55 Pelikanfallet
02.55 The dukes of Hazzard

05.10 Våra värsta år
06.00 Wizard wars
06.45 Grimm
07.30 Frasier
08.25 Jims värld
09.50 Anger management
10.45 Amazing race: All-stars
11.45 Ink master USA
12.45 NCIS: Los Angeles
14.35 The Goldbergs
15.30 2 1/2 män
16.30 Man with a plan
16.55 Envy
19.00 Nitro circus crazy train
20.00 Simpsons
21.00 Son of Zorn
21.30 Härmed förklarar jag er 
 Chuck och Larry
23.50 The truth
01.55 Stolen
03.35 The Wolverine

Boka nu!
Christina eller Maggan

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

JORD, SKOG 
& HUSDJUR
Det är dags för Melleruds Nyhe-

ters tema Jord & Skog.  
Vi ser fram emot årets aktiviteter 

och planer för  
jord- och skogsbruket. 

Utgivningsdag:  
21 februari

Annonsbokning:  
Senast 15 februari
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Storgatan 5, Mellerud
0530-101 92, 101 93
Mobil: 070-265 10 70 

www.mellerudsmaklarna.se

Järn – Västanväga
Välskött 1-plansvilla i vinkel. 6 rum o kök, 168 kvm. Verkstadslokal, 160 kvm. Tomt 1.929 kvm. 
Pris: 1.850.000:-

Erikstad – Rossalen
Fritidsstuga, 27 kvm, 2 rum och köksavd. Dusch, 
toa o förråd i sep. byggnad. Tomt 4.351 kvm.  

Pris: 350.000:-

Dals-Rostock – Brunnsvägen 61
1½-plansvilla, 4 rum o kök. Tomt 1.600 kvm.  

Pris: 590.000:-

Mellerud – Axgatan 1
Trevlig enplansvilla, 6 rum o kök, bastu, garage, 
friggebod. Tomt 874 kvm. 

Pris: 1.390.000:-

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!

ÅSENSBRUK – Granvägen 3 
1½-plansvilla med högt vackert läge 
och sjöutsikt över Upperudshöljen.  
4 sovrum, vardagsrum med murad 
braskamin. Fristående garage och 
förråd. 143 kvm. Omgivet av grön-
skande natur och med ett lugnt läge 
på återvändsgata. Flera uteplatser åt 
olika väderstreck.  
Ca 5.500:-/mån* 

Pris 975.000:- 
*lån85%/am/ drift 

VITA SANNAR – Örnuddsvägen 
Helt nytt och fräscht. Nybyggnation av en trevlig enplansvilla för fritid 
eller året runt. 4 rok, 83 kvm. Tomt  1406 kvm. Inflyttningsklart april/
maj 2018. Härligt läge med sjöusikt.  

Pris 2.790.000:-

Mysa vid egen brasa?

Funderar du på  

att sälja eller köpa hus?  
Välkommen in på kaffe så diskuterar vi vidare. Torsdag 1 feb. kl 14-17 

Vill du vara först?

Mycket för pengarna!

Söndag

Måndag

Tisdag

Söndag Måndag Tisdag
05.15 Go'kväll
06.00 Strömsö
06.30 Min natur
07.10 Auktionssommar
08.10 Antikrundan
09.10 Sverige!
09.40 Go'kväll
10.25 Mat med Mosley
11.15 Lerins lärlingar
12.15 Vinterstudion
12.30 Alpint: Världscupen
13.35 Vinterstudion
14.30 Ridsport: Världscupen hoppning
15.30 Meningslösa konversationer i 
 fantastiska miljöer
15.40 Skattjägarna
16.10 Husdrömmar
17.10 Bonusfamiljen
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 Nattsändningar

08.40 Sverige idag på romani chib
09.00 Kulturveckan
10.00 Gudstjänst
10.45 Det söta livet
11.05 Raghu Rai – mästerfotograf i 
Indien
12.05 Birgit-almanackan
12.10 Ingmar Bergman och musiken
13.10	 Trollflöjten
15.20 Bergman och psalm 305
15.25 Studio Sápmi
15.55 Sverige idag
16.20 Fjällvandring genom telekom-
 historien
16.30 Renskötare i Jotunheimen
17.00 Popreel
17.15 Sprich los!
17.25 ¡Habla ya!
17.37 Alors demande!
17.48	 Kortfilmsklubben	-	kinesiska
18.00 Brevet till farmor
18.30 Villes kök
19.00 Seriestart: Världens natur: Det 
 vilda Mexiko
19.50 Mötesplatsen
20.00 Idévärlden
21.00 Aktuellt
21.15 Agenda
22.00 Nattsändningar

09.00 UR Samtiden
15.00 Nytt liv för Håøya
15.10 Antikmagasinet
15.40 Guld på godset
16.40 Kanaler, båtar och kärlek
17.30 Dox: Elian – pojken mellan två 
 världar
19.20 Omöjlig ingenjörskonst
20.05 Himalayas hemliga apor
21.00 Vår mänskliga hjärna
21.45 Flyg till världens ände
22.35 Måste få barn - om adoption
23.35 Framtidens öar

21.00 Bron - syntolkat
22.00 Lawless oceans
22.45 Sverige!
23.15 True Blood
00.05 Melodifestivalen 2018: Deltävling 
 1- syntolkat
01.35 Auktionssommar - syntolkat

05.00 Att bygga sitt drömhus
06.00 Veterinärerna
07.00 Bygglov
07.55 Nyhetsmorgon
11.30 Henrik Schyffert: The 90's - Ett 
 försvarstal
12.55 Sveriges mästerkock
13.55 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 Vägen ut
22.00 Nyheterna
22.05 Väder
22.15 Vägen ut, forts
23.30 Riviera
00.30	 Alfie
02.40 Patient Killer
04.35 Vad blir det för mat

05.35 The Goldbergs
06.00 Wizard wars
06.45 Grimm
07.35 Ink master USA
08.30 Nitro circus crazy train
09.35 Simpsons
10.05 Son of Zorn
10.40 Envy
12.40 NCIS: Los Angeles
15.30 Härmed förklarar jag er Chuck och
  Larry
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 Two night stand
23.50 Bullet to the head
01.35 24: Live another day
03.15 Amazing race
04.00 Simpsons
04.25 How I met your mother
04.45 Anger management

05.15 Landet runt
06.00 Morgonstudion
09.10 Landet runt
09.55 Sverige!
10.20 Sportspegeln
10.50 På spåret
11.50 Skavlan
12.50 Melodifestivalen 2018: Deltävling 1
14.20 Matiné: Synnöve Solbakken
15.30 "Utan tvivel är man inte klok"
  - Tage Danielsson
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 Husdrömmar
21.00 Bonusfamiljen
21.45 Fallande legend
23.20 Rapport
23.25	 Nattfilm:	Sound	of	noise
01.05 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	-	kinesiska
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 Seriestart: Renskötarna
22.45 Nattsändningar

14.00 UR Samtiden
17.00 Byggnadsvårdarna
17.10 Antikmagasinet
17.40 Kroppsspråkets hemlig-
 heter
18.30 Mars
19.20 Historiska hemligheter: Vinlands-
 kartan
20.05 Framtidens öar
21.00 Seriestart: Världens natur: Det 
 vilda Mexiko
21.50 I alla slags väder
22.20 Vår mänskliga hjärna
23.05 The Vietnam war

21.00 Bonusfamijen - syntolkat
21.45 Treme
22.45 Det goda landet - teckenspråks-
 tolkat
23.15 Tänk till - Melanin - teckenspråks-
 tolkat
23.30 Agenda
00.15 Sportspegeln - teckenspråkstolkat
00.45 Skavlan
01.45 Uppdrag granskning

05.05 Vad blir det för mat
05.45 Nyhetsmorgon
10.00 Malou efter tio
12.00 Hem till gården
13.00 Mord och inga visor
14.00 Antiques roadshow
14.55 Husjägarna
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
22.40 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 Anger management
05.30 The Goldbergs
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
21.30 Family guy
22.00 Ink master USA
23.00 Seinfeld
00.00 Family guy
01.00 American dad
01.30 Cops
02.25 Scrubs
03.10 Nattsändningar

05.15 Fråga doktorn
06.00 Morgonstudion
09.10 Fråga doktorn
09.55 Lerins lärlingar
10.55 Bonusfamiljen
11.40 Det goda landet
12.10 Romernas historia 1900-tal
12.25 PK-mannen
12.40 Bella loggar in
12.55 Husdrömmar
13.55 På spåret
14.55 Matiné: Synnöve Solbakken
16.30 Skattjägarna
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 Auktionssommar
21.00 Veckans brott
22.00 Dox: The work – gruppterapi med
 mördare
23.30 Rapport
23.35 Fallande legend
04.45 Sverige idag

08.30 Förväxlingen
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 Samiska nationaldagen
18.30 Ishockey: Champions hockey 
 league
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 Raghu Rai – mästerfotograf i 
 Indien
00.30 Konsthistorier
01.00 Renskötarna
01.45 Nattsändningar

14.00 UR Samtiden
17.00 En bild berättar
17.05 Rom - supermakten
17.50 Vår mänskliga hjärna
18.35 I alla slags väder
19.05 Vårt vilda liv - familjeäventyr i 
 Kenya
19.35 Antikmagasinet
20.05 Kreativa rovdjur
21.00 Dokument utifrån: Det vita guldet
21.55 Nationalskattens hemligheter
22.35 Kroppsspråkets hemligheter
23.30 USA från svartvitt till färg

20.00 Ishockey: Champions hockey 
 league
21.15 Auktionssommar - syntolkat
22.15 Samiska nationaldagen
22.45 Min natur
23.25 Suits
00.05 Bron - syntolkat
01.05 På spåret - syntolkat
02.05 Studio Sápmi

05.10 Halv åtta hos mig
05.45 Nyhetsmorgon
10.00 Malou efter tio
12.00 Hem till gården
13.00 Mord och inga visor
14.00 Antiques roadshow
14.55 Husjägarna
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
22.40 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

05.05 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 Red
23.15 Seinfeld
00.15 Simpsons
00.45 Family guy
01.10 Nattsändningar
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Vårens träningsnyheter i Rådahallen

Cecilia Sannebro är ledare för både piloxing och styrka kompakt i Rå-
dahallen.

Piloxing innehåller varierande rörelser till musik med mycket puls.

Fartfylld och intensiv piloxing, här med boxningsinfluerade rörelser.

Rolig träningsform. Helena Gerleman, Sofia Andersson och Åsa Salo-
monsson jobbar och trivs.

Rådahallen erbjuder nu i vår två nya träningsformer. 
Dels är det piloxing och dels styrka kompakt. Båda grup-
perna körs en gång per vecka, är redan fulltecknade 
och igång. 

Melleruds Nyheter besöker 
torsdagens piloxingpass och 
möts av en engagerad ledare 
och femton nöjda deltagare. 

– Piloxing är en kombina-
tion av rörelser som hämtats 
från pilates, dans och box-
ning, berättar Cecilia Sanne-
bro som är ledare för den här 
träningsgruppen och certifie-
rad piloxinginstruktör. 

I Rådahallen kördes två 
testomgångar i december 
och inför nya året startade 
man upp på allvar, då intres-
set var stort.

Fartfyllt träningspass
Pilatesövningarna tränar upp 
balansen, boxningen ger 
styrka och dansen gör hela 
det 45 minuter långa passet 
till ett roligt, intensivt och 
fartfyllt träningspass. 

Efter högt tempo under 
hela passet varvas det ned 
med sköna pilatesrörelser. 
Träningsformen kommer 
från USA och kvinnan bak-
om det hela heter Viveca 
Jensen. 

Det sägs att detta länge var 
hollywoodstjärnornas favo-
ritträning och oavsett, så 
verkar det redan vara en 
riktig höjdare här i Rådahal-
len. 

– Det innehåller lite kore-
ografi, men är ganska enkelt 
ändå, det är en komplett trä-
ning som passar alla vuxna, 
säger Cecilia och kvällens 
deltagare håller med. 

Under måndagskvällarna 

leder Cecilia, som varit styr-
kepassledare i Bengtsfors 
under 15 år, även styrka 
kompakt. Man använder sig 
här av skivstång, hantlar och 
så den egna kroppstyngden. 

– Det blir som att gå till 
gymmet, fast i grupp och 
man peppar varandra, menar 
Cecilia.    

Ing-Marie Norrman

Sofia Andersson har spe-
ciella ”powergloves” på, 

som finns att låna, under 
delar av träningspasset. 


