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

JUL & 
advent

Härliga konstgjorda blommor och blockljus! Underbara 
lampskärmar, 
kuddfodral & 
sittpuffar i 
sammet

Mellan den  
7-14/2 ger vi  

20% på alla  
doftljus  

från Yankee  
Candle & Voluspa

Perfekt Alla Hjärtans 
Dag present

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

FÖNSTERKAMPANJ!
 

Erbjudandet gäller t.o.m. 25/2

35% 
rabatt

Kvarnkullen
Öppet alla dagar 8-22

Med reservation för ev. 
slutförsäljning och  

tryckfel. Priserna gäller 
endast vecka 6.

Räkor
Inkommer torsdag förmiddag

Prisbomb!

Mjölk
Garant, gäller standard 3%, mellan 1,5%, lätt 

0,5%, gäller ej laktosfri, eko, 1lit.

5:-/st
Crème fraiche
Yoplait, 2 dl, jfr-pris 25,00/lit.

Torskryggfilé
Lobster, fryst, 450 g, jfr-pris 108,89/kg.

Aubergine, Zucchini
Spanien, klass 1, jfr-pris 14,00-15,00 /kg. 

Räkor
Falkenberg, Pandalus Borealis, Nordostatlanten,
i tråg, 500 g, jfr-pris 99,90/kg. 

Baguette
Dafgård, halv, 135 g, jfr-pris 37,04/kg.

5:-
för Bonuskunder

/st
4995

för Bonuskunder
/st

5:-
 

/st

49:-
för Bonuskunder

/st

Ny- 
gräddad
i butik!

10:-
2 för

för Bonuskunder

  

Oväntat besök på gala

Under cancergalan i fredags kväll dök Jessica Poraths stamcellsdonator upp på scenen, 26-åriga Mikaela Hartl från Tyskland (till höger på bilden). 
En stor överraskning för publiken som fyllde Sparbanksalongen till sista plats. Foto: Susanne Emanuelsson.

– Sidan 13–

Temasidor 
Hem och Inspiration

– Sidan 8 till 11 –

Vi gör ett besök hos den unga barnfamiljen 
Björklund/Svensson som bygger nytt på landet 
längs vägen mot Jakobsbyn och Hjortens udde. 
Möt även vårens trender när det gäller växter och 
krukor, allt fler yngre satsar på gröna växter.

Satsar på Nuntorp 
Lärlingsgymnasiet i Sverige AB gör gemensam 
sak med Dinglegymnasiet och vill etablera sig på 
Nuntorp i det blivande gröna klustret med på in-
dustriteknik, fordons- och transportutbildning.

– Sidan 12 –

Lena till landslaget 
Lena Arwedahl kommer att åka med Sveriges 
F17-landslag på EM-kval i höst. Hon ska då re-
presentera Sverige som överledare – ett ärofyllt 
uppdrag som Lena är mycket glad för.

– Sidan 14 –
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  ÅRSMÖTE
i Templargården, tisdag 13/2 kl. 15.00
Kommunalrådet Tommy Johansson informerar 

om aktuella frågor i kommunen
Vi bjuder på semlor

Välkommen!                      Styrelsen

MELLERUDSBYGDEN

Idrottshuset, Mellerud

VSH - JACK 12.000:- – 40 rop 

- Välkommen - 
till en bra Bingo

Buss från Bengtsfors över
Åsensbruk 0706-22 06 00

Torsdag 8/2 kl 19.00

MELLERUDS IF

       

Mini Jack 8.000:- - 55 rop

RÖVARE  25.000:-   -  60 rop

BINGO

Lådbingo Jack ca 3.500:- 

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

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

Black Panther
Söndag 18/2 kl. 19.00 (3D)

Onsdag 21/2 kl. 19.00 (2D)

Från 15 år. Biljettpris 80:-

2 tim. 13 min

Kvällens film

MELLERUDS IF
Vi finns på 

centrum-
salongen

Mellerud

Kommande film

Euphoria
Onsdag 7/2 kl. 19.00

Från 11 år. Biljettpris 80:-

1 tim. 38 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

  

Håfreströms Bio 
Åsensbruk

Fifty Shades Freed
Söndag 11/2 kl. 19.00

Från 15 år    1 tim 46 min 
Pris 60:-

   

Café Älvan, 
Mellerud

P.D. Lundgrensgatan 10, Mellerud

Idé-gruppen Älvan i 
samarbete med

Vuxenskolan och  
Café Älvan

Torsdag 8/2 kl. 14.00
Anders Ljungqvist  

sjunger och spelar  
önskesånger

Torsdag 15/2 kl. 13.00

ÅRSMÖTE 

VÄLKOMNA!
Tel.0530-36200

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

Adress: Kapellgatan 6
Postadress: Box 94, 46422 Mellerud

7 februari- 14 februari 2018
Fastlagssöndagen
”Kärlekens väg”

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

BOLSTADS FÖRSAMLING
Ons 14.30  Eftermiddagskaffe i Grinstads församlingshem, 
  Erica Staaf.
Sön 15.00 Musikgudstjänst i Erikstads bygdegård, Lena 
  Hildén. Bolstads kyrkokör. Fika.
Ons 14/2 18.00 Askonsdagsmässa i Grinstads kyrka, Pär-Åke 
  Henriksson.

HOLMS FÖRSAMLING
Ons 10.30 Förmiddagskaffe i Kyrkans Hus. Sång och musik:
   Sara Kanyinda.
Tor 10.00  Morgonmässa och Kafé Kom in i Kyrkans Hus, 
  Daniel Westin.
To 18.30 Aftonsång i Kyrkans hus, Pär-Åke Henriksson. 
  Anders Fredriksson och en Ensemble ur Järns 
  sångkör.
Sön 8.30 Frukost i Kyrkans Hus.
Sön 9.30 Gudstjänst i Kyrkans Hus, Daniel Westin. Fiol: 
  Daniel Westin.
Tis 13/2 11.30 Andakt på Fagerlid, Kerstin Öqvist.
Tis 13/2 14.30 Andakt på Berg, Anders Fredriksson.
Tis 13/2 15.00 Melleruds kyrkliga syförening träffas i Kyrkans 
  Hus.
Ons 14/2 12.00 Andakt i Kyrkans Hus, Pär-Åke Henriksson. 
  Därefter lunch, anmälan senast tisdag 11.00. 
  Tel. 0530-36200.

SKÅLLERUDS FÖRSAMLING
Tor 16.00 Sång och Musik på Skålleruds hemmet, Kerstin 
  Öqvist och Elisabette Emanuelsson.
Sön 11.00 Gudstjänst med små och stora i kyrkan, Daniel 
  Westin. Barngrupperna medverkar. 
  Fika med semlor i Kyrkstugan.
Ons 14/2 18.00 Askonsdagsmässa i kyrkan, Margareta Olsson.

ÖRS FÖRSAMLING
Ons 12.15 Andakt på Karolinen, Erica Staaf.
Sön 18.00 Gudstjänst i Gunnarsnäs kyrka, Lena Hildén. 
  Örs kyrkokör.
Mån 12/2 15.00  Örs kyrkliga syförening har Årsmöte hos 
  Marianne Granat.
Ons 14/2 18.00 Askonsdagsmässa i Dalskogs kyrka, Daniel 
  Westin.

Margaretha Forssell-

Olsson berättar och  

visar bilder om sitt  

arbetsliv inom baletten

   
Rotary
Mellerud

Måndag 12/2 

Café Gruzzolo kl. 18.15

Tisdagskaffet 13/2 11.00

Välkomna!

Missionskyrkan 
Mellerud

En film från starten av 
Tarrens & Elidas första 

barnhem i Indien

Torget, Mellerud • Tisdag 16 januari

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

Torget, Mellerud • Tisdag 13 februari

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

Torget, Mellerud • Tisdag 30 januari

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

Torget, Mellerud • Tisdag 27 februari

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

Torget, Mellerud • Tisdag 27 mars

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

Torget, Mellerud • Tisdag 13 mars

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

Lördag 10 feb • kl. 19.00
Swedish Shuffle
”Happy days are here again!” 

Upplev konsert- och 
operasångerskan 
Jeanette Köhn till-
sammans med sång- 
och dansmännen 
Karl Dyall och Rennie 
Mirro i en helgjuten 
föreställning ”Happy 
days are here again!” 
med referenser till 
sångens och dansens 
stora såsom Fred As-
taire, Ginger Rogers 
och Swe-Danes.

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

Entré: 360 kr för vuxna; 
330 kr för barn/ungdom t o m 19 år/stud/pensionär. 
Vin- och ölservering i pausen.

Arr:  Kulturbruket på Dal

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

Måndag 12 feb • kl. 19.00
Peter Sjölund om DNA i släkt- och 
historieforskning 
Peter Sjölund är Sveriges     
ledande DNA-släktforskare.
Hör honom berätta om hur han, 
med hjälp av DNA från många 
tusen testade privatpersoner, 
kartlägger hur vårt land har be-
folkats efter istiden. Han visar 
också hur det går till att DNA-
testa sig och ge sig in i DNA-
släktforskningens spännande värld.  

Efter föredraget finns möjlighet att köpa 
boken och göra ett DNA-test på plats 
(testet betalas med kreditkort över 
Internet, så kortet måste vara upplåst för internetköp).

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

Entré: 150 kr för vuxna; 
125 kr för barn/ungdom t o m 19 år/stud/pensionär. 
Arr:  Kulturbruket på Dal/Mellerud-Holm-Järns Hembygds-
förening/Studieförbundet Vuxenskolan Väst

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

Fifty Shades Freed
Jamie Dornan och Dakota 
Johnson återvänder som 
Christian Grey och Anasta-
sia Steele i Fifty Shades 
Freed, det tredje kapitlet 

baserat på det världsomfat-
tande och bästsäljande "Fifty 
Shades" fenomenet.

Visas på Centrumsalongen 
i Mellerud söndag den 11 
februari.

Aktuellt på bio
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Platser kvar på  
byggplåtsutbildning  
- sök nu!
Den 5 februari startar vuxenutbild-
ningen en byggplåtsutbildning.  
Det finns platser kvar. Om du  
är intresserad skynda dig  
att söka! 

Kontakta vuxenutbildningen 
0531-52 81 31
ingela.engstrom@bengtsfors.se

Stora chanser  till jobb!

Företagare i Mellerud bjuds in till föreläsning med tema:

Arbetsglädje – ett annat ord för produktivitet!
Onsdag 28 februari 18.30 i Kulturbruket på Dal

Att vara engagerad som företagare och ha engagerade medarbetare är framtidens  
viktigaste konkurrensmedel för både intern effektivitet och extern attraktivitet.  
Vi kommer att gå igenom de faktorer som gör ett företag unikt i sin service och sitt 
affärsmannaskap.

Christer Olsson är fiskarsonen som gjort sunt förnuft till sin affärsidé. Han är en av  
Nordens mest anlitade föreläsare och utöver föreläsningar arbetar Christer som coach 
och inspiratör för ledare och ledningsgrupper för några av landets största företag. Han 
har en unik förmåga att sätta fingret på det vardagliga samspelet mellan människor på 
ett sätt som inspirerar, manar till eftertanke och inte minst till handling.

Christer har lång erfarenhet av kulturutveckling, ledarskap och affärsmannaskap.  
Christers framgång ligger i att han talar enkelt så att du kan förstå och sedan kan  
gå hem och göra skillnad oavsett om det handlar om dig själv, din relation eller  
organisation. 

Pris: Gratis för medlemmar i Mellerudsnavet  
(övriga företag 195:-/person. Ord pris ca 395:-/pers)
Anmäl dig och dina anställda hos jenni.hagman@mellerud.se
Boka nu - först till kvarn gäller!

Välkänd profil

Anders Ljungqvist gästar Café Äl-
van i morgon torsdag 8 februari.

I morgon torsdag gästas 
Café Älvan av en välkänd 
lokal profil. Anders Ljung-
qvist kommer och sjunger 
och spelar. 
Han har bett att få in förslag 
på önskelåtar och hoppas att 
många tänkt till så det blir en 
bra musikalisk blandning. 
Därtill har han säkert en och 
annan mer eller mindre sann 
historia att berätta för publi-
ken. Anders har ju träffat 
många intressanta personer 
när han varit ute på olika 
tillställningar i området. Pu-
bliken kan säkert se fram mot 
en stunds härlig underhåll-
ning.

Tillsammans med Karin Bojs har 
Peter Sjölund skrivit den här pris-
belönta boken.

Den som, liksom allt fler 
i Sverige, är nyfiken på 
släktforskning med hjälp 

Peter Sjölund om släkt- och historieforskning

Peter Sjölund är en guru inom 
DNA-forskningen.

”Svenskarna och deras fäder 
– de senaste 11 000 åren”, 
vilken utsågs till ”Årets bok 
om svensk historia 2016”.

Efter föredraget finns möj-
lighet att köpa boken och 
göra ett DNA-test på plats 
(testet betalas med kreditkort 
över Internet, så kortet måste 
vara upplåst för internetköp).

av DNA har en fin möj-
lighet att fördjupa sig i 
ämnet när Peter Sjölund 
kommer till Kulturbruket 
på Dal måndag den 12 fe-
bruari.
Medarrangörer är Studieför-
bundet Vuxenskolan Väst 
och Mellerud-Holm-Järns 
Hembygdsförening

– Vi hoppas på stor publik, 
det brukar Peter dra när han 
föreläser runt om landet, sä-
ger Anneli Andersson på 
Melleruds museum.

Dalsland är, enligt henne, 
lite av en vit fläck ännu när 
det gäller DNA-testade 

svenskar. Det vill släktfors-
karna i trakten gärna råda bot 
på:

– Vi hoppas bland annat att 
det kan ge oss fler ledtrådar 
när det gäller vår mytom-
spunna Ingevaldssläkt.

Peter Sjölund är en guru 
inom DNA-forskningen i 
Sverige och mycket populär 
som föreläsare. Själv har han 
ambitionen att inte krångla 
till något utan vill förklara så 
att alla förstår och lockas in 
i den spännande värld som 
öppnar sig med hjälp av 
DNA.

– Man möter både kända 

och okända släktingar som 
man delar sina kromosomer 
med i större eller mindre ut-
sträckning. Ofta jorden över. 
Men det handlar inte bara om 
släktforskning, utan också 
den spännande del som visar 
hur hela mänskligheten ut-
vecklats och förflyttat sig 
sedan istiden och fram till 
våra dagar, säger Peter Sjö-
lund och tillägger.

– Nu är 50 000 DNA-tes-
tade i Sverige och den siffran 
fördubblas för varje år. Det 
är riktigt, riktigt spännande.

Peter har tillsammans med 
Karin Bojs skrivit boken 
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Veckans lunch

Dagens 
Lunch
Månd-fred 
kl. 11-14

Pizza  
Á la carte

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

lör 12-23, sön 12-22

Ska ni ha fest? 
Vi har catering

Ring oss för
prisinformation

Tel. 0530-101 32

Dagens lunch
inkl. dryck, salladsbuffé

bröd och kaffe

från 85:-
Helglunch

från 115:-

Vi har även
CATERING
Ring för mer info!

Beställ våra goda
SMÖRGÅSTÅRTOR
2 dagars förbeställning

- Bäckefors -
0530-360 02

Thaibuffé
inkl. sushi

Helgbuffé
135:-

Tel. 0530-124 00

À la carte
Mat för avhämtning

90:-
Vardagar kl. 11-14.30

MATSEDEL
Skolan

      

Vecka 7 Måndag 12/2: Ugnstekt falukorv med 
stuvade makaroner och broccoli. 
Dessert: Mangosoppa. 
Tisdag 13/2: Biff Stroganoff med potatis 
och blomkål. 
Dessert: Äppelkräm.

Onsdag 14/2: Köttfärs- och grönsakssoppa.  
Dessert: Ostkaka med sylt.

Torsdag 15/2: Seglartorsk med stuvad 
spenat, potatis och rårivna morötter.   
Dessert: Hallonkräm.

Fredag 16/2: Kokt kycklingfilé med  
currysås, potatis och herrgårdsgrönsaker. 
Dessert: Fruktsallad.

Lördag 17/2: Fiskpudding med smörsås, 
potatis och herrgårdsgrönsaker. 
Dessert: Chokladmousse med vispad grädde.

Söndag 18/2: Ugnsstekt kotlettrad med 
gräddsås, potatis, bukettgrönsaker och  
äppelmos.
Dessert: Mannafrutti.
Hemtjänstens alternativ v. 7
Mån: Ugnspannkaka med stekt fläsk och grön-
saker. Tis-sön: Stekt falukorv med potatismos 
och grönsaker. 

Senior
Måndag Stekt falukorv* med 
makaroner och kokt broccoli.
Alt: Vegetarisk korv.

Tisdag Biff Stroganoff* med ris och 
kokt blomkål.
Alt: Quorngryta.
Onsdag Köttfärs- och grönsaks-
soppa*. Mjukt bröd med ostpålägg.
Alt: Grönsakssoppa med linser.

Torsdag Seglartorsk** med stuvad 
spenat, kokt potatis och rårivna 
morötter.
Alt: Rödbetsbiff.

Fredag Kokt kyckling med 
currysås, kokt potatis och kokta 
herrgårdsgrönsaker. 
Alt: Grönsaksbiff.

Varje dag serveras: 
 Sallads-/råkostbuffé med dressingar 

samt hårt och mjukt bröd.
* Ursprungsland Sverige.

**Miljömärkt.

Populär föreläsare inspirerar till arbetsglädje

Christer Olsson är en av Sveriges mest efterfrågade föreläsare.

På onsdag 28 februari 
föreläser inspiratören 
Christer Olsson på Kultur-
bruket på Dal under temat 
”Arbetsglädje  ett annat 
ord för produktivitet!”.
Föreläsningen är kostnadsfri 
för Mellerudsnavets medlem-
mar, men alla företagare är 
självklart välkomna. I mån-
dags var ett 50-tal anmälda.

– Vi på Tendenz har anlitat 
honom tidigare och han är 
absolut en favorit, Vi har 
anlitat flera professionella 
föreläsare genom åren och 
många är duktiga på det de 
gör, men Christer berättar på 
ett mycket förståeligt sätt. 
Hans föreläsningar är värda 
varenda minut, säger Jörgen 

Nykvist, vd och delägare i 
Tendenz AB som har kontor 
i Mellerud.

Christer Olsson är fiskar-
sonen som gått till att ha 
blivit en av Sveriges mest 
efterfrågade föreläsare. På 
ett insiktsfullt och underhål-
lande sätt så rör sig Christer 
mellan akademiska resone-
mang och vardagligt sunt 
förnuft.

– Han inspirerar till ökad 
arbetsglädje, engagerade 
medarbetare är det viktigaste 
konkurrensmedlet. Han ska 
vara jättebra och jag hoppas 
att många företagare anmäler 
sig, säger Jenni Hagman, 
näringslivsutvecklare i Mel-
leruds kommun.

Det var länge sedan Mel-
lerudsnavet anordnade en 
liknande aktivitet, man står 
för övrigt som arrangör även 
till Kanalyran och Mellerud-
smässan.

– Styrelsen i Mellerudsna-
vet genomförde en enkätun-
dersökning till medlemmar-
na hösten 2017 gällande vad 
man ville ha ut av sitt med-
lemskap och medlemmarna 
ville ha fler företagsaktivite-
ter, exempelvis föreläsningar 
eller besöka andra kommu-
ner, förklarar Jenni.

Christer Olsson är utbildad 
ingenjör och ekonom och har 
genom åren haft ledande 
befattningar inom ett flertal 
olika stora företag. Han har 

en unik förmåga att identi-
fiera och utveckla individers 
och gruppers förmåga för att 
nå sin fulla potential. Med 
träffsäkra exempel beskriver 
han vikten av och hur olika 
egenskaper måste samspela 
med varandra för att vi ska 
lyckas nå våra mål som indi-
vid eller organisation. 

Christer är författare till 
böckerna ”Vart är du på väg 
– Och vill du dit?” samt ”Du 
läcker vad du tänker”. Som 
föreläsare är Christer ett rik-
tigt energiknippe och hans 
entusiasm är mycket smitto-
sam. 
 Susanne Emanuelsson 

susanne@mellerudsnyheter.se

DNA en ny dimension inom släktforskningen

Anneli Andersson och Håkan Hultman går igenom Håkans lista över släktingar han har gemensamt DNA med.

En av pionjärerna inom 
svensk DNA-släktforsk-
ning, Peter Sjölund, 
kommer till Kulturbruket 
på Dal måndag den 12 fe-
bruari.
DNA-släktforskning ger dig 
inte alla svar om din släkt, 
men i kombination med tra-
ditionell forskning är DNA 
ett mycket kraftfullt verktyg 
som kan ta din släktforskning 
till nya höjder.

Peter Sjölund har svar på 
de flesta frågorna om DNA, 
vilket företag man ska anlita, 
hur själva ”topsningen” går 
till och hur man förstår att 
man fått en ”träff” med en ny 
släkting.

– Det finns tre stora företag 
att använda sig av när man 
skickar in sitt DNA. De 
flesta i Sverige använder 

Family Tree DNA, de andra 
företagen heter Ancestry och 
23 Me. Det som är mest in-
tressant är att man får kontakt 
med nu levande människor, 
vid vanlig släktforskning är 
ju de flesta döda, säger An-
neli Andersson, Melleruds 
museum och Släktforsk-
ningsarkiv.

Man topsas på insidan kin-
den i munnen och provet 
skickas till USA. Det kostar 
omkring 600-700 kronor. 
Efter sex till åtta veckor 
kommer svaret. Då får man 
se vilka andra som skickat in 
sina prover och som fått träff 
med samma gener.

– Jag brukade lära ut på 
Nuntorp när jag var lärare där 
att varje individ är en unik 
individ. Vid befruktningsö-
gonblicket finns det fler 

kombinationsmöjligheter än 
det har levt människor på 
jorden, konstaterar Håkan 
Hultman, som släktforskat 
länge. 

Han topsade sig i augusti 
2017 och har fått fram 1 833 
personer över hela världen 
han har  gemensamt DNA 
med. Hittills har Håkan bara 
varit i kontakt med ett par 
stycken av dem.

Anneli topsade sig för 1,5 
år sedan och har fått fram  
1 400 släktingar.

– Detta ger en ny dimen-
sion inom släktforskningen, 
säger Håkan.

– Det är ganska komplext, 
men roligt. Du kan också få 
reda på mer än du vill, under-
stryker Anneli.

Vi bär alla på DNA-spår 
från släktingar som levde 

långt innan de skriftliga käl-
lorna skapades. Genom 
DNA-tester går det att skapa 
släktträd som spänner över 

tusentals år. Det går även att 
kartlägga vilken väg olika 
släktlinjer färdats över jor-
den ända sedan ursprunget i 

Afrika för mer än 100 000 år 
sedan.
 Susanne Emanuelsson 

susanne@mellerudsnyheter.se
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Tillbehör / gångmattor
& bordsmattor 

Kakel (små stuvar)   

av allt lager i butiken

50 %
70 %

Utförsäljning
Total

Öppettider:
Vard. 14-18  
Lörd 10-13
Tel. 070-890 98 28
Storgatan 10, Mellerud

Swedish Shuffle
”Happy days are here again!”

En sång och dansfest av 
högsta klass blir det i Kul-
turbruket på Dal lördag 10 
februari när kritikerrosa-
de Swedish Shuffle bjuder 
på sin publiksuccé ”Happy 
days are here again”.
Lovorden har haglat över 
mångsidiga Jeanette Köhn, 
konsert- och operasånger-
ska, samt sång- och dans-

männen Karl Dyall och Ren-
nie Mirro framför 
kompbandet Trio X, som 
tillsammans dukar upp en 
härligt dansant och exklusiv 
föreställning med musik för 
var och en.

”Happy days are here 
again!” har referenser till 
sångens och dansens stora 
såsom Fred Astaire, Ginger 

Rogers och Swe-Danes. Det 
blir stor show där drömmar, 
dans och allvar vävs samman 
och tar publiken med på en 
resa från barockens tidevarv 
till Broadway!

Trio X består av Lennart 
Simonsson piano, Per V Jo-
hansson bas, Joakim Ekberg 
trummor.

Barbro 
slutar

Barbro Prästbacka (V) avsäger sig 
sina politiska uppdrag i Melleruds 
kommun då hon flyttar till annan 
kommun. Arkivbild.

Nyöppnat café i Åsensbruk
Café D är ett nytt begrepp 
i Åsen. I lördags var det 
invigning och många tit-
tade in för att smaka på 
öppningserbjudandet; en 
kopp kaffe med tårtbit till. 
Den nyöppnade cafeterian 
ligger bra beläget, en trappa 
upp från vägen, invid Banko-
maten. När man stiger in 
genom de före detta bankdör-
rarna, möts man av ett hjärt-
lig mottagande. Destiny och 
Per tar emot med glada leen-
den.

Familjen Mellin köpte hus 
och flyttade från Göteborg 
till Åsensbruk i somras. De-
stiny, som är undersköterska 
i botten och bland annat ar-
betat som personlig assistent, 
har länge haft tankar på att 
starta café. Hon är även 
mycket intresserad av mat-
lagning. Här tänker man sig 
inte bara ett fikaställe utan 
även enklare lunchmat. 

– Vi hoppas på att detta ska 
kunna bli en mötesplats i 
samhället, säger Per och tän-
ker på såväl ortens pensionä-
rer som personalen på Skål-
lerudshemmet och de som är 
verksamma inom Företags-
parken. 

– Vi tror även på många 
turister framåt sommaren, 
fortsätter han och menar att 
med en start nu i januari, så 
ska man vara varm i kläderna 
när semestertiden kommer.  

Hela idén är att nu starta så 
smått och samtidigt känna av 
och se vad som behövs. Man 
är väldigt öppen för kunder-
nas önskemål och tar gärna 
emot förslag och idéer. 

Redan från start verkar 
kunderna vilja droppa in vid 
lunchtid, flera frågar efter 
möjligheten att köpa sig en 
tidning till fikat. Man har 
även möjlighet att ta emot 
sällskap som kanske vill sitta 
lite mer avskilt, barnkalas 
etcetera. Det gamla bankval-
vet ser faktiskt rätt spännande 
ut, i en för övrigt avslappnad 
och välkomnande atmosfär. 
I lokalen alldeles intill ligger 
en nyöppnad loppis.

 – Vi får vara som dragplås-
ter åt varandra. Det måste ju 
vara positivt med två nya 
ställen att besöka här i Åsen,  
säger Destiny och Per.

Ing-Marie Norrman

Destiny och Per hälsade välkommen med både nygjorda mackor och 
bakverk. 

Bengt och Ann-Christin Larsson samt Anette och Inge Johansson tittar 
in på väg hem från auktionen i Håverud för en kopp kaffe. – Gott och 
därtill bra bemötande, säger de. 

Gitarrmusik och loppis

Sound of Shadows från Säffle spelar musik av både Spotnicks och Shadows.

Vi har sagt att det ska mär-
kas på Kanalyran att det 
är 50-årsjubileum och att 
den första yran ordnades 
1968. 
Detta gäller framför allt mu-
siken på lördagseftermidda-
gen. Men ska också behålla 
mycket av det som blivit 
tradition. Så här lite 60-tals-
nostalgi och en ganska ny 
tradition.

Instrumentalt på gitarr
I början av 1960-talet var 
gitarrgrupperna populära. 
Svenska Spotnicks blev en 
av de första svenska popex-
porterna och engelska Sha-
dows blev stilbildare. Så till 
Kanalyran har vi engagerat 

ett band från Säffle som spe-
lar musik av dessa båda grup-
per, Sound of Shadows.

Sound of Shadows bilda-
des hösten 2016. Bandet be-
står av några rutinerade mu-
siker som har spelat i olika 
konstellationer och olika 
genrer men samtliga i bandet 
har ett brinnande intresse för 
60-talets gitarrbaserade mu-
sik. Därefter har de hunnit 
med ett antal spelningar och 
fått beröm både i pressen och 
av utländska musiker som 
Steve Gibbons.

Räkna med en räcka gitarr-
låtar ni kommer att le igen-
kännande åt, så nära origina-
len det går att komma.

Bandet består av Tommy 

Fougstedt och Mikael 
Kvarnström, gitarrer, Jonas 
Pilqvist, bas, och Urban 
Kvarnström, trummor.

Loppis som vanligt
En relativt ny tradition på 
Kanalyran är loppmarkna-
den på Storgatan. Den kom-
mer att ordnas på lördagen 
även i år. Administratörer är 
Melleruds IF och det är till 
deras kansli, tel 411 21, man 
ska anmäla sig om man vill 
sälja något. 

Men vänta inte för länge. 
MIF meddelar att man bara 
har plats för 15 bord.

 För Kanalyrekommittén 
Lars Nilsson

1968-2018
50 år

Film om barnhem
Vid Tisdagskaffet i Mis-
sionskyrkan på tisdag 
den 13 februari visas en 
film från Tarrens & Elidas 
första barnhem i Indien. 
Filmen är från 1971 och visar 
några år framåt. Vi får se 
”Det omöjliga vattenprojek-
tet bli verklighet” och hur allt 
förvandlades med att de fick 
tillgång till vatten.  Per Gre-
vér är berättare.  Många barn 
blev räddade till livet och har 
sedan betytt mycket för fort-
sättningen av barnhemmet.

De  har fått utbildning så 
att de kan hjälpa till på olika 

sätt och försöker så mycket 
som möjligt att bli självför-
sörjande men behöver fortfa-
rande stöd. Tarrens fru, Gun 
Abrahamsson, har kontakten 
med barnhemmet i dag och 
ger ut ett nyhetsbrev varje år 
med berättelser. De kristna i 
Indien förföljs och därför är 
ovissheten stor hur framtiden 
blir. De fyller ett stort behov 
på många områden. 

Ett kvinnofängelse med 
cirka 70 kvinnor får mycket 
hjälp från dem och på fäng-
elset har de barnen med sig. 
När barnen är några år får de 
inte vara kvar och då är Eli-
das flickhem deras räddning, 
de får bo i ett eget hus. När 
mammorna blir fria får de 
också bo där. Kom gärna och 
dricka en kopp kaffe före 
filmen börjar. Filmen är cirka 
30 minuter lång.

Annonsera under vinjetten 
HANTVERK & SERVICE

Hör av dig till Maggan
Ring 0530-125 40 eller

maila till annons@mellerudsnyheter.se
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DÖDSFALL

DÖDSFALL

SORGTACK

Hipp Hipp 

HURRA!

PREDIKOTURER

JORDFÄSTNING

Vårt varma tack
till Er alla som hedrat 
minnet av vår älskade 

mor 
Evy Petersson
vid hennes bortgång.

Ett särskilt tack till perso-
nalen på Fagerlidshemmet 
avd. 4, Hemsjukvården och 
Hemvården för kärleksfull 

omvårdnad
GunBritt, Anita och  

Catarina med familjer

MELLERUD
Smyrna: Onsd 18 Bi-
belklass. Torsd 17 Språk-
café. Fred 18.30 Tonår - i 
Missionskyrkan. Sönd 11 
Gudstj. m dop efteråt för-
samlingsmöte. Tisd 9.30 
Bönedag för Dalsland, Bi-
belstudie Lars Gustav Ing-
elsrud fr. Årjäng.
Equmeniakyrkan-
Missionskyrkan: Torsd 
18.30 Städ & Trivs. Sönd 11 
Gudstj. Thomas Segergren, 
Marcus Ek och sångarna. 

Seth Svensson, Varberg, 
fyllde 13 år 6 februari.

Grattiskramar från 
farmor i Mellerud

12 Kyrklunch. Tisd 10-12 
Tisdagskaffe & Rastplats 11 
En film om Tarren & Elidas 
första barnhem i Indien. 18 
Scout. 

HOLM se annons
ÖR se annons 
SKÅLLERUD se annons
BRÅLANDA

Smyrna: Onsd 11 Bön. 
Sönd 16 Ekumenisk gudstj. 
i Smyrna. Predikan, sång, 
barnaktiviteter och kyrkkaf-
fe. Tisd Bönedag i Mellerud, 
avresa 9.30 från Smyrna.
Equmeniakyrkan: Torsd 
19 Mötesplats. Fred 13 Vän-
tjänst  i Equmeniakyrkan, 
film, lunch. Lörd 9 Frukost-
träff Gunilla Rubbestad, 
Thor Andersson, ”Vägen 
till din inre källa”, anmälan 
070-353 05 29. Sönd 16 
Ekumenisk gudstj. Smyrna, 
Förändring, förnyelse och 

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Holms kyrka  efter 
Inger Blomberg. Akten in-
leddes med att musikgruppen  
BC Stompers bestående av 
Lars Wallin på trumpet, Ber-
til Sandberg på bas, Anders 
Ljungqvist på trummor och 
Anders Fredriksson på piano 
spelade ”As time goes by” av 
H. Hupfeld varefter Anders 
Blomberg på gitarr spelade 

”Somewhere over the rain-
bow” av H. Arlen. Officiant 
var Daniel Westin. En myck-
et vacker blomstergärd hade 
ägnats den avlidnas minne 
och det hade även inkommit 
många kondoleanser som 
lästes upp vid den efterföl-
jande minnesstunden. Akten 
inramades av psalmsång. 
Avsked togs av barnen med 
familjer samt övrig släkt och 

vänner  och för Rebeckalo-
gen talade Ann-Charlotte 
Karlsson. BC Stompers spe-
lade även den skotska folk-
melodin” Amazing grace” 
och ”Smile” av C. Chaplin. 
Som utgångsmusik spelade 
kantor Anders Fredriksson 
”Air” av J.S . Bach. På den 
efterföljand minnesstunden 
sjöng barnbarnet Anna.

Öppnar butik för att rädda liv
I söndags öppnade en 
secondhandbutik på Stor-
vägen i Åsensbruk. Alla 
intäkter går till hjälp åt 
kvinnor och barn i Nigeria.
Det är Joy Obiekwe som står 
bakom initiativet Joy´s Se-
condhand Afrikahjälpen. 
Hon har en likadan men 
större butik i Kortedala i 
Göteborg sedan tre år.

– Med det vi tjänar på bu-
tikerna vill vi hjälpa kvinnor 
och barn i Nigeria och rädda 
liv, säger Joy som själv kom-
mer från Nigeria och känner 
till de svåra villkor som män-
niskorna där lever under. 
Speciellt drabbade är kvin-
nor och barn. 

I Nigeria råder spänningar 
mellan centralregeringen 
och delstaterna och mellan 
religiösa och etniska grup-
per. Landet har också pro-
blem med islamism. 

– Ni ska tacka gud att ni 
lever i Sverige, menar Joy.

Allt som säljs i hennes 
butik är saker som människor 
skänkt. Här finns det mesta, 
från minsta pryl, skor och 

Joy Obiekwe i den nyöppnade butiken på Storvägen 38 i Åsenbruk.

Park i Håverud mer attraktiv
Ann Magnusson har 
skickat en skrivelse till 
Melleruds kommun där 
hon tar upp ett problem i 
Håverud. 
Hon skriver bland annat: 
”Det ligger en liten skog, 
”Parken”, mitt i Håverud. 
Den har alltid utgjort en stor 
och viktig del av Håverud 
och dess historia – en kultur-
skatt – för oss. Den har alltid 
skötts med största omsorg 
och försiktighet. Nu har 
kommunen gått in och gjort 
stora skador i samband med 
virkesuttag. Alla gamla sti-
gar har till exempel djupa sår 

efter stora tunga maskiner. 
Hela parken är helt sönder-
körd”. 

Hon undrar vilka planer 
kommunen har för att åter-
ställa och läka alla skador.

Hon skriver: ”Vi håverud-
sbor vill fortsätta att vandra 
där och njuta av växer, träd, 
bär och inte minst av det 
gamla torpet”.

Patrik Tellander, förråds- 
och renhållningschef i Mel-
leruds kommun, svarar henne 
att kommunen gör detta för 
att få parken mer attraktiv 
och att djur och fåglar skall 
trivas. 

Han skriver: ”Melleruds 
kommun har tillsammans 
med ett företag satt upp få-
gelholkar och dessa skall vi 
sköta och underhålla. Vi har 
tillsammans med boende 
runt området pratat om hur vi 
skall göra området trevligare 
och ljusare. Vi kommer na-
turligtvis att ta bort ris och 
återställa stigarna när det blir 
möjligt. En del ris kommer 
att ligga kvar där det inte är 
stigar för att fåglar och djur 
skall får bra möjligheter att 
föröka sig och trivas i områ-
det”.

Kostnadsfritt sommarlovskort
– Resandet med kollek-
tivtrafiken måste öka om 
vi ska ha möjlighet att nå 
klimatmålen. Därför stäl-
ler sig nu Grönblå Samver-
kan bakom Regeringens 
satsning om att låta skole-
lever i årskurs sju upp till 
år två på gymnasiet få åka 
gratis kollektivtrafik un-
der sommaren, berättar 
Ulrika Frick (MP) Kollek-
tivtrafiknämndens ordf. 
– Det innebär att vi ger möj-
ligheten till eleverna att ta sig 

till vänner, sommarjobb eller 
aktiviteter, vilket kommer att 
öka deras självständighet 
samtidigt som de förflyttar 
sig på ett hållbart sätt. För-
hoppningsvis kommer fler 
ungdomar att se fördelarna i 
att resa kollektivt och att de 
även fortsätter med det i 
framtiden, säger Kollektiv-
trafiknämndens ordförande 
Ulrika Frick (MP)

– Grönblå Samverkan har 
höga mål för att öka resandet 
med kollektivtrafiken och 

ställer oss därför positivt till 
att låta skoleleverna, under 
2018 till 2020, få möjlighe-
ten att under sommaren resa 
över hela regionen. Nära en 
miljon resor görs varje dag i 
kollektivtrafiken i Västra 
Götalandsregionen, men vi i 
Grönblå Samverkan vill mer 
och det här förslaget innebär 
att fler får möjligheten att 
resa med kollektivtrafiken, 
kommenterar Västtrafiks 
ordförande Lars Holmin 
(M).

Ebba Iveström fyller 8 år den 
12 februari.

Grattiskramar från 
mormor och Peter
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längtan. Anette J-C. David 
C. Sigward K. m.fl.
Brålanda: Fred 15 Gudstj. 
m nattv. på Servicehuset. 
Thomas Holmström. Sönd 
16 Ekumenisk gudstj. i 
Smyrna, David Celinder, 
Sigward Karlsson, Anette J 
Carlson. Ssk och servering. 
Månd 12 Middagsbön i fsh. 
12.15-13.30 Lunch. Månd 
17-19 Kulturcafé Brålanda 
fsh. Tisd 19 Veckomässa i 
fsh. Thomas Holmström.
Sundals-Ryr: Sönd 11 
Gudstj. i fsh. Anette J Carl-
son och kyrkokören. Kyrk-
kaffe. Kyrkbil 308 70.
Gestad: Fred 12-14 Fre-
dagslunch i Gestads byg-
degård. 11.30 ”Tid för 
eftertanke” Torsd (15/2) 
10-11.30 Förmiddagskaffe 
med Nils Lundbäck. Kyrk-
bil 321 18. 

FRÄNDEFORS
Equmeniakyrkan: Sönd 
11 Gudstj. Sigward K. 
Kyrkkaffe. 
Frändefors: Torsd 19 För-
samlingsafton. i fsh. Per-
Åke Skagersten från Sack-
eus kommer och berättar om 
Fairtradehandel. Provsmak-
ning. Kaffe och andakt. 
Sönd 11 Familjegudstj. Ju-
bilatekören med musiker. 
Lennart Staaf med flera.

kläder till allt som hör ett 
hushåll till. 

Det som nu finns här kom-
mer från den andra butiken i 
Kortedala, Joy har kört flera 
transporter med bil och släp, 
berättar hon. 

Under öppningsdagen dök 
det upp flera personer som 
ville skänka till butiken i 
Åsensbruk. Andra gjorde 
fynd och drack kaffe som Joy 
bjöd på.

– Jag hoppas på volontärer 
som vill hjälpa till i affären, 
så som i Göteborg, säger Joy.

Idén att etablera en butik i 

Åsensbruk fick hon genom 
ett tips om att hyrorna här är 
låga. I Göteborg går en stor 
del av de pengarna åt till 
hyran, tyvärr.

– Här är det mycket billi-
gare att hyra en lokal, men 
här är ju också mindre folk, 
vi får se hur det fungerar, 
säger Joy.

I mars åker hon själv till 
Nigeria för att lämna över de 
medel som hittills samlats in 
till de kvinnor som lokalt är 
engagerade i projektet.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se



MELLERUDS NYHETER 7ONSDAG 7 FEBRUARI 2018

”Sveriges roligaste 
symfoniorkester”

Orkestern Vägus gav förra 
måndagen konserten ”Det 
var en gång…en orkester” 
på Kulturbruket på Dal.
Vägus (Västra Götalands 
ungdomssymfoniker) som 
även beskrivs som ”Sveriges 
roligaste symfoniorkester” 
framförde en härlig konsert 
med målande berättelser. Ett 
60-tal unga musiker fanns på 
scenen under ledning av di-
rigenten Simon Phipps.

Publiken såg med spän-
ning fram emot en kväll som 
utlovade mycket enligt pro-
grammet. Bara en kort stund 
efter att samtliga ungdomar 
stormat in med sina instru-
ment och hittat platserna, 
började konserten med första 
verket ”Moldau”, som kom-

ponerats av Smetana. Redan 
då stod det klart att man inte 
utlovat för mycket. 

Det bjöds dessutom på 
delar av verk som ”Romeo 
och Julia”, ”The Lark Ascen-
ding”, ”Humlans flykt” och 
”Trollkarlens lärling” under 
första delen av konserten. 
Efter pausen fortsatte pro-
grammet med Prokofjevs 
Symfoni nr 5.

Stolta och glade musiker
– Dirigenten Simon Phipps 
är upphovsmannen till berät-
telsen som regissören sedan 
scensatt. Det är dirigenten 
som vet precis vad han ska 
välja och vad det är som pas-
sar musikerna bäst. Koncep-
tet med Vägus visar att mu-

sikerna är stolta och glada 
och det är trevligt att uppleva 
och se att eleverna har växt 
till skådespelande musiker, 
förklarar regissören Char-
lotta Sairio, som samarbetat 
i team med dirigenten Phipps 
sedan tio år tillbaka.

240 elever

Redan vid lunchtid samma 
dag fanns 240 elever från 
årskurs ett till tre på Nordal-
skolan och Fagerlidsskolan 
på plats i Sparbanksalongen 
för att ta del av föreställ-
ningen. Musiken uppskatta-
des mycket av de unga besö-
karna. 

Tanja Mueller

”På bröllopsresan” med Smetanas komposition ”Moldau”, som förtyd-
ligades med korta berättelser och vackert skådespel.

”Sveriges roligaste symfonior-
kester” – Vägus, under ledning av 
dirigenten Simon Phipps gästade 
i Kulturbruket på Dal med fantas-
tisk musik.

Som en stor 
och brokig 
bulldogg 
framfördes 
Edward 
Elgar – Ur 
Enigma 
Variations.

NU HAR VI
KAMPANJ!

Nu har vi 15% rabatt på slitdelar till din Krone och 
Amazone och upp till 10% på övriga reservdelar.

Sista beställningsdatum är: 23/02-2018. MISSA INTE DETTA!

Passa på att se över dina maskiner redan nu så är du redo för årets säsong!

BRÅLANDA
Törnrosgatan 5, 464 61 Brålanda, Tel: 0521-57 73 80, 
E-mail: bralanda@sodhaak.se, sodhaak.se

Välbesökta auktioner
Helgen som gick hölls 
auktion i dagarna två i 
Dalsland Center. Före-
målen kom från ett auk-
tonist- och samlarhem 
i Värmland och lockade 
antikhandlare från hela 
Sverige, Norge och Dan-
mark, plus en stor lokal 
publik.
Visning var det dagen innan 
och inför varje auktion och 
redan då låg i luften att auk-
tionerna skulle bli välbe-
sökta. Platsen för auktionen 
kan inte betecknas som annat 
än perfekt, bra utrymmen, 

servering och gott om sitt-
platser.

– Det kom folk från hela 
Sverige, Norge och Dan-
mark. Det var fin stämning 
och många bodde kvar, an-
tingen på vandrarhemmet, 
gamla herrgården eller på 
Skålleruds gård för att kunna 
vara med båda dagarna, sä-
ger Sten Torstensson som 
arrangerade auktionen till-
sammans med Patrik Stridh.

Patrik Stridh var auktionist 
och föremålen gick under 
klubban i ett raskt tempo. 

Bland toppnoteringarna 

fanns ett armbandsur för 
25 000 kronor och en gam-
mal tomte för 20 000. Detta 
bland mängder av andra mer 
eller mindre värdefulla rari-
teter.

Nästa auktion efter samma 
samlarhem blir i mars i Kris-
tinehamn. Den 30 juni säljs 
lanthandelsmuséet som sam-
larparet ägde och eventuellt 
blir det en auktion till innan 
dess, i april i Dalsland Cen-
ter. Då med mer vardagliga 
föremål.
 Karin Åström 

karin@mellerudsnyheter.se

Auktionisten Patrik Stridh klubbade antika föremål i dagarna två. Foto: Tanja Mueller.

Samlare, antikhandlare och många andra intresserade besökte de två auktionerna i Dalsland Center.  
Foto: Tanja Mueller.



Energisnålt i strandnära läge
I Östra Järn, på vägen mot Jakobsbyn och Hjortens 
Udde, lyser flitens lampa om kvällarna. Här bygger 
familjen Björklund/Svensson sitt hus, 150 meter från 
Vänerns strand, anpassat till familjeliv och umgänge. 
Snart är det dags att flytta in.

Hela familjen har varit delaktig i arbetet. Här Robin Svensson med sönerna Liam och Milo. Foto: Privat.

Från förbuskat område till en villatomt. Tonvis av grus har behövts. Foto: Privat.

&Hem Inspiration

Från ett slybeväxt område 
invid vägen, till en villa med 
trädgård på 3 500 kvadrat-
meter, i ett strandskyddat 
område. Det är möjligt i ett 

LIS-område. Strandskydds-
lagstiftningen ger sedan 
2010 kommunerna möjlig-
het att satsa på landsbygds-
utveckling i strandnära lä-

gen, förkortat LIS och peka 
ut dessa områden i sina 
översiktsplaner.

Nathalie Björklund och 
Robin Svensson, som gick i 
husbyggartankar, fick tips 
om att det förbuskade områ-
det kunde bli en fin tomt och 
bestämde sig snabbt. Läget 
gillade de, de kände till trak-

ten, Robin brukar jaga här i 
skogarna. Det tog lite tid att 
vänta på Länsstyrelsens be-
slut angående dispensen från 
strandskyddet, men till slut 
var allt klart.

– Vi fick jättebra hjälp av 
kommunens bygglovshand-
läggare Filip Björndahl, sä-
ger Nathalie.

Julafton 2016 gjordes en 
infart till tomten och markar-
betet tog vid.

Ett hus för familjen
Valet på hus föll efter nog-
grant överläggande på ett 
familjeägt husföretag utan-
för Piteå i Norrbotten, de är 
specialiserade på stomresta, 
välisolerade och energisnåla 
trähus.

– Eftersom vi själva har 
erfarenhet av familjeföretag 
tyckte vi det kändes bra, vi 
litade på dem och allt har 
fungerat perfekt, vi är jät-
tenöjda, säger Nathalie.

Huset ritades med tanke på 
den plats det står på, med 

stora fönsterpartiet med ut-
sikt mot Vänern och anpassat 
till familjens behov. 

Ett stort kök i mitten som 
är öppet mot ett stort rum 
tänkt för umgänge. Glasdör-
rar leder in till barnens avdel-
ning som innehåller ett tv-
rum, två sovrum och ett 
badrum. Föräldrarnas sov-
rum ligger på andra sidan 
köket, angränsande till hall 
och badrum. Tvättstugan lig-
ger mellan köket och garaget. 

Den invändiga ytan i huset 
är 233 kvadratmeter, med 
garaget. Anpassningen till 
familjeliv och umgänge är 
optimal och ger huset sin H-
form.

Mycket eget arbete
I maj förra året levererades 
huskropparna från fabriken i 
Piteå och företagets snickare 
behövde åtta dagar för att få 
huset på plats. Därefter var 
det tätt, med papp på taket.

 Resten av jobbet har fa-
miljen gjort själv. Från tak-

läggning (bandtäckning) till 
invändigt snickeri och mål-
ning. En sann prestation, 
möjlig genom eget hant-
verkskunnande och hjälp-
samma familjemedlemmar.

– Jag, farsan och brorsan 
har jobbat med huset några 
timmar varje dag efter jobbet 
och hela dagar på helgerna, 
berättar Robin som är plåt-
slagare och arbetar i pappans 
plåtslageriföretag.

Robins mamma målade 
det mesta av huset utvändigt. 
Insidan har fått många hjäl-
pande familjemedlemmars 
omsorg. Alla har hjälp till 
efter sin förmåga, även bar-
nen Liam och Milo, tre och 
fyra år.

För markarbete, eldrag-
ning, badrum, jordvärme och 
annat som kräver special-
kompetens har lokala entre-
prenörer anlitats.

Många barnfamiljer 
Oräkneliga timmar har lagts 
ner och nu är allt så gott som 

Stora ytor för umgänge i anslutning till köket. Dörrarna med glas leder till barnens avdelning. Foto: Privat.
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Med inredning från 
Alterna & Svedbergs 
och våtrumsskivor 
från Fibo.

Välkommen att 
hitta inspiration i 
vår nya badrums
utställning! 

Inspiration & fina erbjudanden!

Mellerud långgatan 76 / 
0530-75 52 00 / Mån-Fre 7-17 lör 10-13 
www.optimera.se

* Köp kökssnickerier för minst 60 000 kr och få vitvaror för 20 000 kr. Välj ur Marbodals sortiment från 
NEFF/Siemens/Electrolux. Erbjudandet gäller 11/1 26/2 2018. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Grunden är gjuten och huset kan komma... Foto: Privat.

Nathalie Björklund och Robin Svensson flyttar snart in i sitt nybyggda hus i Östra Järn, som befolkas av allt 
fler barnfamiljer.

Huset är byggt i H-form, anpassat till en barnfamiljs behov av både avskildhet och stora ytor för umgänge.

Storgatan 17, Mellerud 
0530-135 20

25%
TALLRIKAR & FAT

&Hem Inspiration

klart. Så sent som för några 
dagar sedan anlände bänk-
skivorna till köket, de är av 
kvarts och ska enligt Natha-

lie tåla allt, till och med att 
hacka rödbetor på.

– Det har varit mysigt. Bar-
nen har tyckt det varit jättero-

ligt att vara med här på byg-
get. Vi har haft med fika och 
suttit på stubbarna nere vid 
bäcken, berättar Nathalie.

– Men nu ser vi fram emot 
att flytta in. Våra barn tycker 
om att vara ute i ur och skur, 
de tycker det är toppen här, 
nära skogen. Bara fantasin 
sätter gränser, säger Nathalie 
och Robin. 

De berättar att de fått bra 
respons från grannar som 
tycker det är roligt att något 
händer i bygden och de gläds 
åt att det är flera familjer med 
barn i samma ålder som flyt-
tat hit ut till Östra Järn.
– Det är fem familjer med 
småbarn som bor här nu, 
räknar de ut.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se
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Tydlig ”Mandelmanns-trend”

Citrusväxter och olivträd är fortfarande populärt, gärna i kombination med lerkrukor, ytterkrukor med in-
dustrikänsla eller papperskruka (vaxad påse).

Stefanie Forsman, utbildad florist, visar den senaste trenden – en kruka med glaskupa som liknar ett mini-
växthus.

Den nya trenden med ”svarta” gröna växter får representeras av svart 
garderobsblomma ”Raven”.

Anna Fernheim, utbildad trädgårdsmästare från Bränna, bland krydd-
växterna i butiken.

Häftig inredningsdetalj, en luftväxt inne i en hängande glashållare. Växten 
behöver bara duschas en gång i veckan.

Rexbegonia av sorten Iron X har ett 
mycket speciellt bladverk. Även 
om det kan komma små blommor 
så säljs den som en grön växt.

Peperomiornas skönhet och värde sitter i bladen. Bladen kan ha både olika struktur och färg, som syns på 
bilderna ovan.

Blomsterhallen i Vänersborg 
öppnade i april 1995.
Kedjan omfattar idag cirka 55 
butiker.
Närmaste butikerna ligger i 
Trollhättan (Överby), Karlstad och 
Strömstad.

FAKTA

Dagarna blir allt längre och ljuset börjar återvända, lik-
som lusten att odla och pyssla hemma. Vilka är då årets 
trender? Vi har besökt Blomsterlandet i Vänersborg.

Floristen Stefanie Forsman 
berättar att intresset att ta 
egna sticklingar ökat.

– Man rår om sina växter 
mer idag och byter inte ut 
dem lika ofta. Nu har vi tema 
kryddor och medelhav. 
Många köper nu och flyttar 
ut växterna i sommar. Att 

odla egna kryddor är inne. 
Mandelmanns-trenden är 
tydlig, med närodlat, eko och 
ökad hållbarhet, konstaterar 
Stefanie.

Små belysningsanord-
ningar för växterna i fönstren 
förlänger säsongen.

Lera och betong
Inredningstrenden både inne 
och utomhus är lerkrukor och 
industristilen hänger kvar. 
Plåt, betong och terracotta 
flyter samman. Helt rätt är 
utekrukor i poliofiber som 
ser ut att vara i cement eller 
betong, de är lätta och fryser 
inte sönder.

Luftväxter i glasbehållare 
som du kan hänga upp är 
också en nyhet. Växten kla-
rar sig med en duschning i 
veckan.

Nu är butiken fylld med 
härliga vårfärger i form av 
primula, engelska pelargo-
ner och olika narcisser. Till 
och med penséerna har an-
länt!

– Många är sugna på att 
komma igång ute och köper 
penséer för att ha inne först 
innan de planterar ut dem. 
Samma gäller för lökväxter-
na, säger Anna Fernheim, 
utbildad trädgårdsmästare.

Medelhavstemat omfattar 
framför allt olivträd och ci-
trusväxter, både stora som 
står på golvet och mindre att 
ha i fönstret.

– Om du sköter dem kan de 
sätta frukt, men det kräver 
mycket ljus och medelhavs-
näring, förklarar Stefanie.

Gröna växter
Många, framför allt den 
yngre generationen, har fått 

upp ögonen för gröna växter.
– Det är en jättestor trend 

som bara ökar, vi har fått in 
många nyheter. Bland annat 
stora golvväxter som banian-
träd. Man har odlat fram en 
svart garderobsblomma, det 
första exemplaret kom i maj 
2017 och vi fick in dem efter 
jul, berättar Stefanie.

Gröna växter behöver som 
sagt inte alltid vara gröna, här 
finns till exempel calatheor 
med brokiga blad som skiftar 
i mörkt rött och svart. Kom-
binera gärna gröna växter 
med hårda blanka blad med 
skira eller mörkare blad.

För lägenheten
För lägenheten finns små träd 
att ha på balkongen i en 
kruka, det finns dvärgsorter i 
behändig storlek.

– Den asiatiska stilen är 
inne, gräs och japanska lön-
nar är populärt. Det som lyfts 
fram i tv är det som folk vill 
ha. Folk vill ha en trädgård 
och blommor, men det ska 
vara lättskött. Krukträdgår-

dar blir allt vanligare, fram-
håller Stefanie

När det gäller snittblom-
mor finns nu tulpaner i mas-
sor sida vid sida med ranunk-
ler och anemoner. Även i 
buketter syns allt mer grönt, 
eucalyptus i brudbinderier 
har blivit en jättetrend.
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se

&Hem Inspiration
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Välkomna till oss!

Öppet: Vard 9-18 • Lörd 9-13

25%
På alla sängar, bäddmadrasser

och tillbehör

LAGERRENSNING

Lagerrensning gäller hela Ekens ordinarie sortiment.
För specifi ka priser se prisskyltar vid respektive säng. 

Erbjudandet kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Växttrenderna 2018
Varifrån kommer egent-
ligen trender och vem 
bestämmer vad som ska 
bli trendigt? Det är inte 
lätt att svara på, men helt 
klart är att växter och 
trädgård är mycket sam-
manflätat med såväl mode 
som inredning och att de 
trender vi ser inom träd-
gårdsbranschen speglar 
samhället i övrigt. 
2018 ser vi ett ökat behov av 
att skapa lugn och harmoni 
samtidigt som det inte längre 
måste vara så himla snyggt. 
Gröna växter, historiska sor-
ter och fantasifulla växtkom-
binationer i avskalade mil-
jöer kommer att prägla det 
kommande året.

Gröna växter skapar lugn 
som få andra saker och de är 
otroligt populära i år. Gärna 
stort, lummigt och frodigt. 
Det måste inte alls vara ätbart 
bara det är grönt och skönt. 

Många av de gröna växterna 
är utmärkta luftrenare som 
förbättrar kvalitén på inom-
husluften. Även suckulenter 
seglar upp på popularitetslis-
tan och vi kan förvänta oss 
mer tjockbladiga växter. El-
fantöra, ormbunkar, ampel-
liljor, doftpelargon och 
monstera är några av de po-
pulära i år.

Historiska växter
Vi ser också en rekordstark 
trend mot historiska växter 
som förmedlar trygghet och 
stabilitet. 100 år gamla pelar-
goner kommer säkert att 
klara sig även i framtiden och 
det är något som många 
tycker är viktigt att värna om. 
Vi ser ett ökat intresse för 
andra klassiska mormors-
växter som kornettblomma, 
saintpaulia, hortensia, bego-
nia och cyklamen och de 
blommiga krukväxterna 

Vi odlar för att det är trivsamt och för att vi mår bra av det, inte för att 
det ska vara snyggt att titta på. Tåliga utplanteringsväxter kan blandas 
hur som helst. Foto: Blomsterfrämjandet.

placeras 2018 helst i mycket 
avskalade och råa miljöer.

Växtkombinationer
Det finns växtinnovationer 
som visar på nya möjligheter. 
TomTato, plantan som både 
är en tomat och en potatis-
planta och blommor som 
bjuder på magiska färgkom-
binationer, begoniasorter 
som doftar och pelargoner 
som blommar hela somma-
ren trots regn. Eller varför 
inte en kaktus som växer 
ihop med en amaryllis?

Samplaneringar av olika 
sorter och nya kombinatio-
ner, mixade amplar, blom-
migt och färgglatt är trendigt. 
Fokus på bladverk, som till 
exempel hos rexbegonia och 
alunrot, ligger i tiden och 
ingen ska bli förvånad över 
glittrade och färgade växter. 

I trädgård ser vi kantigt och 
svart, upcykling och recyk-
ling och växter som placeras 
där det passar. Balkonglådan 
får åter liv även om den är grå 
eller smutsigt vit. Tåliga ut-
planteringsväxter som tage-
tes, pelargon, småpetunia, 
snötörel, femtunga, träd-
gårdsverbena och begonia 
kan blandas hur som helst, 
det finns inget rätt eller fel. 
Gärna tillsammans med chili, 
tomat, aubergin och krydd-
växter.

Källa: Blomsterfrämjandet

&Hem Inspiration
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Frändefors kyrka
Fastlagssöndagen 

11 februari kl.11.00
Familjegudstjänst

Jubilatekören med musiker 
Lovisa Husberg 
Lennart Staaf 

Kyrkfika 
Info. om konf. underv. 

Välkomna!

FRUKOSTTRÄFF i 
Brålanda Equmeniakyrka

Lördag 10/2 kl. 9
”Vägen till din inre källa”

Gunilla Rubbestad,  
Thor Andersson

VÄLKOMNA
Anmälan 070-353 05 29

Brålanda • Frändefors

www.brålandaföretagarförening.se

BRÅLANDA 
GALLERIA

TEMADAG DÅTID-NUTID
Lördag 10 feb. kl. 10-14

Expedition med Babben
På sin turné genom Sve-
rige, gjorde Babben i sön-
dags ett nedslag på Kultur-
bruket i Mellerud. Det blev 
för publiken en härlig resa, 
med många ”goa” skratt, 
ledd av en utomordentlig 
entertainer. 
Babben inledde sin kväll 
med både närvaro- och nyk-
terhetskontroll. Publiken 
fick applådera sig fram och 
strax konstaterades att hela 
Dalsland verkade vara repre-
senterat, liksom en liten del 
av Vänersborg. Även en och 
annan värmlänning var på 
plats. 

Nykterhetskontrollen var 
mest för att se till att ingen, 
typ Anders Borg, -incident 
skulle kunna inträffa.

På ett ledigt och inbju-
dande sätt fick Babben också 
publiken att känna sig delak-
tig i föreställningen. Många 
igenkännande skratt och 
tillrop hördes. 

Byte av tema gjordes ofta 
efter en dialog med publiken, 
såsom resmål i världen, vart 
man rest senast etcetera. Och 
även på resande fot måste vi 
göra ett och annat toalettbe-
sök. Ett hett ämne, här blev 
det också lite skitsnack, så att 
säga.

Hög igenkänningsfaktor
Föreställningen rullade på 
med inslag av både svenska 
ledare och världens. Givetvis 
gavs Ronald Trump plats. 
Här konstaterade Babben att 
en fästing i läppen nog var 
klart bättre än ett delat sov-
rum med presidenten. Hon 
passade också på att tacka 
metoo-kampanjen för att den 
sanerat inredningsprogram-
men i TV något. Här var 

Babben bjöd på många skratt och underfundigheter när Kulturbruket 
gästades i söndags.

steget sedan inte långt över 
till alla matlagningsprogram 
och därefter mat i allmänhet, 
vikt och bantning. 

Babben är rakt på sak, hon 
träffar mitt i prick med sina 
konstateranden och det är 
hög igenkänningsfaktor, vil-
ket gör att alla är med på 
noterna. Under sin resa ge-
nom Sverige stöter Babben 
också på många dialektord, 
som kommenterades till 
skratt och applåder, liksom 
några anekdoter från olika 
ställen. 

En Melleruds Special
Ett uppskattat inslag låg på 
det lokala planet. Här hade 
Babben koll på att, Hamra-
nerakan var känd för lågt 
flygande bilar, att det kunde 
vara lite si och så med väg-
underhållet i kommunen, 
eftersom det fanns risk för att 
Melleruds Nyheter inte kom 
fram vid dåligt väder och att 
många bor i Mellerud, men 
pendlar och då hellre till 
Norge än Ed. 

Naturligtvis avhandlades i 
detta sammanhang också 
sjöbodarna och melleruds-
bornas matvanor. En Melle-

ruds Special, hur smakar den 
egentligen?

Var får hon allt ifrån?
Expedition Babben startade 
på Gotland och är inne på 
tredje året och går nu vidare 
till Västergötland. Till hös-
ten hoppas hon kunna av-
sluta med de tre sista land-
skapen i norra Sverige. 

På frågan var hon får allt 
material ifrån svarar hon; 

– Det är bara att läsa tid-
ningarna och ta på sig komi-
kerglasögonen, facebook är 
också bra, speciellt om man 
vill ha lite bygdebaserat ma-
terial. 

Hon skriver också det allra 
mesta själv. 

 – På lite mindre orter, som 
här i Mellerud, kommer man 
närmare publiken. Jag försö-
ker också anpassa materialet 
efter var jag är och väljer 
ämnen efter ort, säger Bab-
ben. 

Och det hela gör hon bra, 
mycket bra. Ett gott skratt 
förlänger livet sägs det, och 
med en fylld Sparbankssa-
long under söndagskvällen 
blev det några år.  

Ing-Marie Norrman

Trevligt födelsedagskalas

I lördags var det Väners-
borgs födelsedag. Det 
firades att det är 374 år 
sedan man fick stadsrät-
tigheter. Kommunens 
dalslandsdel införlivades 
för 44 år sedan. 
Eftersom kommunhuset re-
noveras firades det i Arena 
Vänersborg. Det bjöds på 
kaffe och födelsedagstårta.  
Politiker fanns på plats och 
fick stå till svars. Företrädare 
för några av kommunens  
olika verksamheter visade 
upp sig och berättade. 

Den dagliga verksamheten 
Klappteatern bjöd på skön-
sång.

Fler än vanligt passade på 
att komma, så tyvärr räckte 
inte tårtan trots att man be-
räknat fler bitar än tidigare år.

Syskonen Maj-Britt Wallin, Ingvar Skogsberg, Lilian Thorsson och Viola Vänerlöv, Brålanda.

Dåtid och nutid är 
temat på lördag

På lördag, 10 februari är 
temat i Brålanda Dåtid-

Nutid. Det kommer att 
märkas på flera sätt och 
på många ställen. Te-
madagen arrangeras av 
Gallerian och Brålanda 
Företagarförening i sam-
verkan.
I Gallerian visas hur honung 
förr i tiden utvanns, med 
gamla kupor och gamla red-
skap. Caféet serverar bak-
verk och smörgåsar efter 
äldre recept. 

Här kan man också DNA-
testas i släktforskningssyfte 
och prova på släktforskning. 

Filmaren Jan G Andersson 
visar bilder på hur man levde 
torpliv i början av 1900-talet.

Restauranger och butiker i 
hela Brålanda har hakat på 
temat, i matvarubutiken och 
i kiosken kostar vissa varor 
som på 80-talet, andra erbju-
der extrapriser. I Sinnenas 
Hus visar  hembygdsfören-
ingen en utsällning.

– Intresset för temadagen 
är jättestort, det är väldigt 
roligt, säger Lisbet Tell, som 
tar emot anmälningar av ak-
törer som vill vara med.

Syskonen Maj-Britt Wal-
lin, Ingvar Skogsberg, Lilian 
Thorsson och Viola Väner-
löv åkte från Brålanda till 
Arena Vänersborg för att ta 
del av utbudet på Väners-
borgs födelsedag.

– Klappteatern var helt 

fantastisk, vad roligt att de 
får vara med och visa upp sig, 
en av sångerna hade de skri-
vit själva och den be-
skrev  människors lika värde.
Jättebra, sade Viola Väner-
löv   

Marianne Karlsson 

Utbildningarna på 
Nuntorp breddas

Nu gör Lärlingsgymnasiet 
gemensam sak med Ding-
legymnasiet och vill eta-
blera sig på Nuntorp i det 
blivande gröna klustret.
Medan Dinglegymnasiet vill 
starta utbildningar inom 
lantbruk och häst, siktar Lär-
lingsgymnasiet i Sverige AB 
på industriteknik, fordons- 
och transportutbildning.

 – Jätteskoj! Lärlingsgym-
nasiet samverkar redan nu 
med Dingle genom sin ut-
bildning i Munkedal och de 
vill samverka även på Nun-
torp exempelvis med elev-
hälsa, studievägledning och 
lärare. Det är bra att få bredd 
i utbildningarna. Om det blir 
verklighet med båda aktö-
rerna vet vi ännu inte, men vi 
tror på det, säger Richard 
Johansson, ägare av fastig-
heten och ansvarig för eta-
bleringar tillsammans med 
sin fru Anna Johansson.

Ansökan om att få starta är 

inlämnad till Skolinspektio-
nen av båda aktörerna och ett 
besked väntas i slutet av 
september eller början av 
oktober.

I en elevundersökning som 
genomförts av Dinglegym-
nasiet bland åttondeklassare 
i Fyrbodal och Grästorp 
svarade drygt 100 av 485 
elever att de var intresserade 
av utbildning på Nuntorp.

– Ett resultat långt över vad 
man kan förvänta sig, säger 
Göran Holmberg, Dingle-
gymnasiet och berättar att en 
undersökning gjorts även 
hos gymnasiesärskolorna i 
området. Av 80 svarande 
ville 26 gärna gå sin utbild-
ning på Nuntorp.

Att de gröna näringarna 
har stora rekryteringsbehov 
är ett faktum. Det gäller även 
för industriföretag som länge 
efterlyst ett tätare samarbete 
med skolan. 

Lärlingsgymnasiet inte-

grerar ungdomarna i företa-
gen redan under utbildnings-
tiden. De företag som så 
önskar kan anställa eleven 
under studietiden. Anställ-
ningsbarheten är hög och den 
som inte fortsätter till studier 
på högskola kan ofta fort-
sätta med de jobb de fått 
under studietiden. 

Bertil Larsson, talesperson 
för Industrigruppen i Melle-
rud och styrelseordförande i 
JOAB-gruppen ser positivt 
på Lärlingsgymnasiets pla-
ner.

– Detta är perfekt, Nuntorp 
har ett fantastiskt bra läge, ett 
upptagningsområde där det  
finns en hel del industrier. En 
industriutbildning här kan 
täcka industrins behov av 
arbetskraft. Vi behöver indu-
strikompetens i all framtid, 
säger Bertil Larsson.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.seFrukostträff i 
Equmeniakyrkan

På lördag är det dags för 
frukostträff i Brålanda 
Equmeniakyrka. 

Den här gången är temat 
”Vägen till din inre källa”, 
det är Gunilla Rubbestad och 
Thor Andersson som bjuder 
på egna texter och sånger. Att 
hitta vägen till det som bär 

och ger mening i livet kom-
mer att lysa igenom i såväl 
texterna som sångerna. Fru-
kostträffen är för kvinnor och 
män och alla åldrar. Frukost-
bordet kommer att stå dukat 
och det blir tillfälle till många 
goda samtal, en trivsam för-
middag i Equmeniakyrkan. 
Anmälan krävs.

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

Besök gärna vår hemsida:
bralandavantjanst.dinstudio.se

Fredag 9/2 13.00 
”Grötlunch med filmvisning” 
inställd. Flyttas fram till 
hösten. 
Torsdag 15/2 15.00 
Henrik Strömberg från Scotts 
dansband underhåller. 
Fredag 16/2 10.00 
Start av ”Känn ditt Dalsland” 
Fyra träffar: 16/2, 16/3, 6/4, 4/5 
Måndag 19/2 10.00 
Start av fågelskådningscirkeln 
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Oväntat besök på känslofylld cancergala

Initiativtagaren Jessica Porath flankerad av konferenciererna Kent och 
Mia Palm.

”Om du bara visste” var 
rubriken på fredagens 
cancergala på Kulturbru-
ket på Dal. Sparbank-
salongen var fylld till 
sista plats, åhörarna blev 
bjudna på en fantastiskt 
känslofylld galakväll med 
underhållning av lokala 
artister. Ett oväntat besök 
förgyllde arrangemanget.
I måndags låg insamlingen 
på otroliga drygt 188 000 
kronor, pengar som går till 
Cancerfonden och Blodcan-
cerfonden. 

Konferencierer var Mia 
och Kent Palm, som stund-
tals skämtade med varandra 
och lockade till många skratt. 
Inledningsvis visades en film 
av Blodcancerförbundet från 

2015 där Jessica Porath be-
rättar om sitt liv efter att hon 
drabbades av AML (akut 
myeloisk leukemi) och 
gjorde en stamcellstrans-
plantation 5 juni 2013.

Hon betonade bland annat 
vikten av att omge sig med 
goda vänner som kommer 
och lyssnar, hjälper till med 
småsaker i vardagen och bara 
finns till.

– Jag vill att man ska fråga 
mig hur jag mår, var inte rädd 
för det, uppmanade Jessica i 
filmen.

Rejäl överraskning
Publiken fick en rejäl över-
raskning och många drog 
efter andan en bit in under 
galakvällen, när 26-åriga 
Mikaela Hartl från sydöstra 

Tonsäkra Josefin Dahlqvist framförde två låtar, bland annat ”Someone like you” ur musikalen Jekyll and Hyde.

Agnes Palm (närmast kameran) besökte Mellerud med sina klasskompisar Emilia Stigell, Anna Karlsson och Elin Persson. De studerar musikteater 
vid Östra Grevie folkhögskola i Skåne och framförde två musikallåtar. 

När Zandra och Emil Ernebro inlevelsefullt framförde ”Imagine” var inte 
många ögon torra. Det blev väldigt uppenbart vad kvällen handlade om 
när de tillägnade låten bortgångna Ida Andersson.

Anette Fristedt, sjuksköterska på hematologen Uddevalla sjukhus i pa-
nelsamtal med Christian Pedersen från Blodcancerförbundet.

Göran ”Blues” Karlsson med band började lugnt med ”Ett litet rött pa-
ket” och avslutade sedan desto röjigare med en riktigt skön blueslåt.

Caroline Anderberg med band bjöd på eget material. ”Det handlar om 
att vara där man ska vara”, beskrev Caroline första låten.

Tyskland välkomnades upp 
på scenen. Det var nämligen 
Mikaela som donerade sina 
stamceller för fem år sedan 
till Jessica.

– Det var speciellt att få 
träffa Jessica, lite nervöst 
faktiskt. Jag är lycklig över 
att få komma hit. Jag och min 
man kommer att vara fem 
dagar i Sverige, sade Mika-
ela.

– Allt känns helt otroligt, 
tänk att så många kom ikväll. 
Jag vill tacka alla som skänkt 
pengar och som ställer upp 
ideellt, underströk en rörd 
och tacksam Jessica.

Josefin först ut
Först ut på scenen av artister 
som alla ställde upp ideellt på 
galan var Josefin Dahlqvist. 
Hon framförde två musikal-
låtar; ”Someone like you” ur 
Jekyll and Hyde och ”No one 
but you” ur We will rock you.

Vid ett bord satt Anette 
Fristedt, sjuksköterska på 
hematologen Uddevalla 
sjukhus samt Christian Pe-
dersen, Blodcancerförbun-
det. Medverkat skulle även 
cancerpatienten Mikaela 
Lindblad göra, men tyvärr 
blev hon sjuk och fick ställa 
in. Istället läste Christian upp 
ett brev från Mikaela där hon 
beskrev sitt liv och kämpiga 

vardag med biverkningar 
och dålig ekonomi.

– Det är vanligt med oför-
klarlig trötthet, du sover 
mycket men är trött ändå. 
Håglöshet och depression 
hör till biverkningarna, för-
klarade Anette.

– Det är så mycket tabu när 
det gäller cancer. Som anhö-
rig eller vän räcker det ibland 
bara att finnas till, visa kärlek 
och att du bryr dig, lade 
Christian till.

Skönt tunggung
Göran ”Blues” Karlsson med 

band äntrade scenen och 
framförde ”Ett litet rött pa-
ket” följt av skönt tunggung 
i en svängig blueslåt. Med 
klar stämma framförde Caro-
line Anderberg med band 
eget material med tänkvärda 
texter.

I pausen kunde besökarna 
köpa dryck och snittar där 20 
procent av intäkterna (2 200 
kronor) ur kassan gick till 
cancerforskning. Sedan visa-
des en informationsfilm om 
Tobiasregistret, dit man kan 
anmäla sig som stamcellsdo-
nator. I Sverige finns idag 60 
000 givare, men det saknas 
givare av stamceller.

Zandra Ernebro sjöng så 
det rörde många till tårar när 
hon tillägnade bortgångna 
Ida Andersson låten ”Imagi-
ne”, ackompanjerad av ma-
ken Emils fantastiska gitarr-
spel. Fyra talangfulla 
musikaltjejer från Östra 

Grevie folkhögskola i Skåne 
avslutade artistkavalkaden. 
En av dem var Agnes Palm 
från Mellerud (Mia och 
Kents dotter). Med tonsäkra 
röster bjöd de på en lysande 
show.

Pågår i två veckor till
Insamlingen kommer att 
pågå i ytterligare två veckor. 
Bland annat skänkte Jessica 
Poraths son Robin Johannes-
son och Jeanette Sandberg de 
92 000 kronor de tidigare 
samlat in till Robins pappa 
Kaj Johannessons resa till 
Mexico. Kaj hade drabbats 
av en hjärntumör och han 
kunde få expertishjälp i 
Mexico, tyvärr blev Kaj för 
dålig så han hann aldrig resa. 
Kaj avled den 7 december 
2017. 
 Susanne Emanuelsson 

susanne@mellerudsnyheter.se
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SPORT

Guld i Växjö Open
BADMINTON 
Alexander Strandberg 
startade lördagens tävling 
i Växjö med singelspel och 
det genererade i två segrar 
och en förlust i poolspelet. 
Det tog honom vidare till 
slutspel och kvartsfinal 
mot klubbkompisen Toste 
Isaksson. 
Efter en välspelad match 
slutade det med förlust med 
siffrorna 9-21, 15-21.

 På söndagen var det dags 
för både dubbel och mixed på 
spelschemat. Alexander spe-
lar dubbel med Toste Isaks-
son och det slutade med en 
stabil förstaplats för killarna. 

Finalen spelades mot Emil 
Andersson, Älmhult/Philip 
Johansson, Wätterstad och 
det blev vinst med siffrorna 
21-14, 23-21. 

Mixed spelades tillsam-
mans med Julia Johnsson 

Alexander Strandberg tog guld 
i dubbel tillsammans med Toste 
Isaksson i Växjö Open.

Talanger på distriktslagssamling
DISTRIKTSLAG
Deltagarna från MHK:
Emilia Nordgren
Valbona Selimi
Maja Berg
Märta Westman
Anna Lindberg
Julia Bergqvist
Nathalie Ekberg
Ida Flodin Uggla

 En av de två träningsgrupperna som under lördagen tränade med Erik 
Feiff, teknik anfall på ena passet och teknik försvar i andra. Några av 
MHK-spelarna till vänster i bild i rosa matchdräkt. Foto: Privat.

HANDBOLL 
Melleruds handbollsklubb 
hade i helgen åtta av sina 
tjejer födda 2003 på di-
striktslagssamling med 
Bohuslän/Dals bästa i den 
åldersklassen. Lördagen 
var den första av fyra 
öppna samlingar för tje-
jerna från Mellerud, som 
tränade tillsammans med 
ett 60-tal från distriktet.
Åtta tjejer från Melleruds 
handbollsklubb tränade med 
likasinnade på lördagen när 
förbundet bjöd in till di-
striktslagssamling, den för-
sta för denna årskull.

Efter två intensiva 90-mi-
nuterspass som varvades 
med ett 40-minuters teori-
pass, så var det nöjda tjejer 
som åkte hem från kusten.

– Det var riktigt roligt och 
riktigt bra. Alla våra tjejer 
gjorde bra ifrån sig, sade 

tjejernas tränare Johan Eriks-
son.

Första träningspasset hade 
fokus på individuell teknik 
anfall, i andra passet var det 
fokus på individuell teknik 
försvar. 

– Det var väldigt bra trä-
ningspass och högt tempo, 
våra tjejer var nöjda med 
träningen. Distriktslagsträ-
naren Erik Feiff är en jättebra 
kille som bara sysslar med 
distriktshandboll. Han var 

ödmjuk och bestämd, fick ett 
mail från honom efteråt där 
han hyllade tjejerna och trä-
ningsnivån, berättar Eriks-
son.

Nästa samling för Bohus-
län/Dal är i början av mars.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se 

Lena överledare 
i landslaget

Lena Arwedahl har fått det äro-
fyllda uppdraget att åka med 
Sveriges F17-landslag till Neder-
länderna i höst som överledare, 
alltså Svenska fotbollsförbundets 
representant och högra hand på 
plats under mästerskapet. Foto: 
Privat.

FOTBOLL 
Lena Arwedahl, tidigare 
framgångsrik fotbollsdo-
mare och fotbollsspelare 
och numera aktiv inom 
bland annat Dalslands 
fotbollsförbund, kommer 
i höst att åka med Sveriges 
F17-landslag på EM-kval, 
och representera Sverige 
som överledare.
En överledare för det svenska 
landslaget skall vara en re-
presentant för Svenska fot-
bollsförbundet och avlasta 
övriga ledare på plats med 
beslut och möten med mot-
ståndarlag eller UEFA.

Lena Arwedahl fick frågan 
om den fina uppgiften i bör-
jan av januari, något hon di-
rekt tackade ja till.

– På fredagen fick jag frå-
gan och på måndagen fick jag 
ett mail från förbundskapte-
nen som frågade om jag ville 
åka med. Jag tackade ja di-
rekt, ansökte om ledighet och 
så var det klappat och klart. 
Det skall bli häftigt, det 
känns som en stor ära. Käns-
lan att få åka och represen-
tera Sverige är häftigt, det är 
ju lite historiskt också med 
dessa unga tjejer som just nu 
är bäst i Sverige, berättar 
Lena Arwedal, som var efter-
frågad av förbundskaptenen.

– Tidigare har det varit 
gubbar som åkt med, som 
kanske tidigare varit fot-
bollsspelare och fått detta 
uppdraget för lång och tro-
gen tjänst. Men nu tyckte 
förbundskaptenen för tjejer-
na att en tjej som varit aktiv 
inom fotbollen helst skulle 
åka med. Maria Pettersson på 
DFF ringde och kollade om 
jag ville åka med så fort hon 
såg denna förfrågan från 

förbundet, det är jag glad för, 
berättar Lena, som var ut-
sedd till årets domare i Sve-
rige 2008.

Under sina år som FIFA-
domare så var Karl-Erik 
Nilsson, nu ordförande för 
Svenska fotbollsförbundet 
och högt uppsatt inom UEFA, 
Lenas domarcoach under tre 
års tid. Han var bland annat 
med och nominerade henne 
till årets domare, en titel som 
hon senare vann.

– Det är roligt att han tagit 
den resan och att han nu sade 
okej till att sätta mig på det 
här uppdraget.

Under åtta dagar i oktober 
kommer F17-landslaget, 
med Arwedahl i spetsen, att 
åka till Nederländerna för att 
spela EM-kval. Där kommer 
Sverige att ställas mot Geor-
gien, Lettland och värdnatio-
nen Nederländerna.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Kroppefjäll förstärker med trio
FOTBOLL 
Kroppefjälls IF går mot 
ett starkt favoritskap i 
division 6 Dalsland denna 
säsong. Förra året var det 
Bäckefors IF som stod i 
vägen, för två år sedan 
IFK Åmåls andralag, i år 
hoppas Dals Rostock på 
”tredje gången gillt”.
Kroppefjälls IF har seglat 
upp som favoriter i division 
6 denna säsongen. Laget har 
fått behålla sina spelare och 
förstärker samtidigt med fler.

Två av lirarna återvänder 
till Brunnsvallen, 23-årige 
Moin Elani efter en säsong i 
Håfreström och 30-årige Li-
man Hasani efter ett års up-
pehåll. Samtidigt kommer 
kickboxaren Amine Boufar-
anne, som vi tidigare skrivit 
om, att göra debut för ro-
stocksklubben.

– Han är väldigt vältränad 

även om han inte spelat så 
mycket fotboll, sade tränaren 
Mikael Andersson om 
26-årige Amine.

Han hoppas även på att tre 
spelare kommer att kunna 
finnas med i några av säsong-
ens matcher, trots att de 
själva aviserat att det blir 
begränsat med speltid denna 
säsong. Det är mittbacksge-
neralerna Dennis Karlsson 
och Emil Ek samt mittfälts-
motorn Alvin Johansson.

– Jag hoppas att de kom-
mer ner och spelar, men vi 
kan inte räkna med dem, 
berättar Andersson.

Laget har inlett sin försä-
songsträning, bland annat 
har man lagt några av sina 
pass i Åmåls bollhall och har 
haft en fin uppslutning trots 
ett minst sagt varierat väder.

– Vi tränar 2-3 gånger i 
veckan och har haft mycket 

Kroppefjäll IF:s nyinkomna trio som kommer att förstärka laget denna 
säsong i division 6. Från vänster: Amine Boufaranne, Moin Elani och 
Liman Hasani. Foto: Mikael Andersson/Kroppefjälls IF.

folk. Vi kommer att behöva 
dela upp truppen i två, dels 
för kvaliteten, men också för 
att när alla är på plats är vi 

närmare 30 spelare, berättar 
Mikael Andersson.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

BMK Stinget där paret star-
tade med match mot Toste 
Isaksson, Trollhättan/Smilla 
Bryntesson, Valbodalen.  
Alexander och Julia spelade 
sitt bästa spel och pressade 
slutsegrarna i tävlingen som 
även kom att bli deras tuf-
faste match med siffrorna 
19-21, 21-19, 19-21.

Nästa match för Alexander 
Strandberg blir i Danmark 
om fyra veckor.

Malena besviken trots kvartsfinal
BADMINTON 
Malena Norrman tog sig 
till kvartsfinal i senior-SM 
i helgen, när turneringen 
spelades i Täby. När det 
inte riktigt stämde i sing-
elspelet lyckades unga 
Norrman ta sig långt i 
dubbelspelet istället, med 
partnern Lydia Demetria-
des.
I singelspelet tog det slut 
redan i den första omgången 
för Malena där Miranda Jo-
hansson på hemmaplan 
kunde vinna i två raka set.

I mixen, där Malena spelar 
med Filip Suwanphingkha, 
vann man första matchen i 
tredje set. I andra omgången 

förlorade man i två raka set, 
21-17, 21-17. Besvikelsen 
var stor för Malena efter 
helgen.

– Tyvärr gick det inte hela 
vägen. Jag och min partner 
Lydia spelade riktigt bra i 
dubbeln och åkte ut i en sten-
hård tresetare mot högt 
seedade spelare, berättar 
Malena och fortsätter.

För slarviga
– I mixed spelade vi stundtals 
bra, men var alldeles för slar-
viga och gjorde lätta misstag. 
Så där åkte vi ut tidigt. I 
singeln lyckades jag inte alls 
trots att det var där jag hade 
bäst chans, ingenting satt, 
berättade Malena.

Malena Norrman deltog i senior-
SM i Täby. Foto: Privat.

Storebror Martin tog sig 
igenom två kvalmatcher och 
lyckades gå till andra om-
gången i herrsingeln där han 
åkte ut mot högt seedade 
Viktor Aglinder från hem-
maklubben Täby i två raka 
set, 21-12, 21-14.

Efter den fina prestationen 
gick han inte lika långt i herr-
dubbeln, där han och part-
nern Oskar Johansson fick 
lämna i den andra kvalrun-
dan.

Till helgen väntar junior-
SM för Malena som där hop-
pas på betydligt bättre resul-
tat.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se
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IFK Vänersborg

Kalix
Fredag 9 februari

Matchstart kl. 19.00
Köp din matchbiljett på
www.ifkvanersborg.se

VS

Provade på handboll
I söndags var det full aktivi-
tet i B-hallen då cirka 20 barn 
provade på handboll under 
ledning av Cina Walterlin 
från Melleruds HK.

Under en timmes tid fick 
man lära känna hur en hand-
boll känns att kasta, fånga 
och studsa, allt under lek-
fulla former.

Under tre söndagar ges 
tjejer och killar födda 
2011/2012 möjlighet att leka 
med boll. Om intresse och 
engagemang finns från för-
äldrarna är målsättningen att 
det ska kunna bli en egen 
träningsgrupp med nya små 
handbollsspelare.

Målrik tillställning slutade i moll
SLUTRESULTAT

Melleruds IBK 
– Orust IBK

11-13 (4-3, 3-7, 4-3)
Division 6

Målskyttar MIBK:
Filip Karlsson, 3
Argjend Mollapolci, 3
Ove Zetterström, 2
Bo Olsson, 2
Anton Berg, 1

INNEBANDY 
Publiken bjöds på ett rik-
tigt målkalas i Rådahallen 
i fredags kväll när Mel-
leruds IBK Giants bjöd in 
Orust IBK på seriematch i 
herrarnas division 6. Men 
trots en bra insats från 
hemmalaget grusades 
förhoppningarna om se-
ger i slutet av matchen.
Både Mellerud och Orust 
inledde fredagens kvälls-
match i hög fart och lagen 
bytte mål med varandra. 
Första perioden svängde 
fram och tillbaka, men det 
var Giants som hade ledar-
västen på i paus.

– Det var jämnt så det för-
slår. Vi börjar väldigt bra, gör 

en bra första period och leder 
i periodvilan, berättar träna-
ren Christian Ragnevi efter 
matchen.

Andra perioden blev dock 
inte alls som den första. Mel-
lerud fick svårt att bemöta 
Orusts höga press, vilket 
ledde till att Orust satte sig i 
förarsätet.

– Vi har en period i andra 
som inte alls är bra, en svacka 
vi måste lära oss att snabbare 
komma ur, sade Ragnevi.

Trots att Orust drar ifrån 
till 7-12 efter bara två minu-
ter i tredje, inledde Mellerud 
jakten på tre poäng och 
lyckades närmare sig gäs-
terna, så att två mål skiljde 
lagen.

Mellerud gjorde då 12-13 
med två minuter kvar, men i 
segerruset för Giants och 
besvikelsen för Orustspelar-
na, väljer domarduon att 
döma bort målet.

– Ingen visste varför. Då 
blev det stökigt, jag tappade 
fattningen och blev utvisad. 
Även en spelare blev utvisad 
för osportsligt uppträdande. 
Det var ett märkligt beslut, 
sade tränaren, märkbart be-
sviken över avslutningen på 
en annars bra match.

Imponerade gjorde unga 
Karl Lindberg som gjorde 
A-lagsdebut. Han klev in och 
agerade orädd och vann 
mycket boll. Lindberg gjorde 
även två assist i sin debut.

Ny seger satt
hårt inne 

Segergänget från Arenahallen i Marks kommun, som efter uddamåls-
segern i söndags fortsatt är obesegrade. Foto: Privat.

SLUTRESULTAT
Marks HK – 

Melleruds HK
12-13 (7-8)

Division 5 Västra
Målskyttar: 
Ella Regeskog, 2
Emma Mjörnestål, 2
Jenny Eliasson, 5
Drenusche Bytyqi, 4

HANDBOLL 
Serieledarna Mellerud 
fortsätter att vara suverä-
na i handbollens division 5 
västra. Söndagens seger 
på bortaplan mot Marks 
HK fick man inte gratis och 
MHK fick jobba ikapp ett 
tremålsunderläge i första 
halvleken.
Melleruds handbollsdamer 
är fortfarande obesegrade i 
seriecomebacken. Laget spe-
lade inte något seriespel un-
der förra säsongen. Nu, under 
nytt klubbmärke och namn, 
så flyter laget fram och ver-
kar ostoppbara.

Marks HK var dock en 
hård nöt att knäcka, men efter 
en lång match kunde Melle-
rud vinna med uddamålet.

– Det var nästan en skräll 
att vi vann, vi låg under med 
tre bollar i första halvlek, då 
Mark ledde med 6-3. Vi hade 
stor otur då vi både bommade 
frilägen och sköt flera gånger 
i ribban och stolparna, sade 
tränaren Johan Eriksson från 
spelarbussen efter matchen.

I paus hade Mellerud job-
bat sig ikapp och förbi Mark 
till ett måls ledning. Men 
trots det fortsatte matchen att 

vara jämn och målsnål. Un-
der 13 minuter i andra halv-
lek lyckades inget av lagen 
göra mål.

– Det var jättekonstigt och 
mycket stolpe ut. Men i slutet 
säkrade vi upp det, sade Er-
iksson som främst ville hylla 
Malin Jansson efter matchen. 
Den rutinerade skytten fick 
vikariera som linjespelare 
och gjorde det med bravur.

– Det är en position hon 
aldrig tidigare spelat på, men 
hon gjorde det superbra.

I nästa omgång väntar se-
rietrean Bjurslätts IF i Råda-
hallen, men matchen spelas 
först i slutet av februari.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Nu återstår tre matcher på 
säsongen, de två närmaste är 
på hemmaplan. En stor chans 
finns att Mellerud kniper 
tredjeplatsen, före Her-
restads AIF.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Snygg seger i serieepilogen mot tvåan
FUTSAL 
Åsebro/Brålanda har haft 
en svängig säsong med 
mycket blandade resultat. 
Men i lördagens borta-
match, på hemmaplan, 
kunde man knipa en fin 
trepoängare som betyder 
att man avslutade säsong-
en som obesegrade 2018.
Även om hösten stundtals 
var tuff så kunde man av-
sluta snyggt på det nya året.

Matchen mot IFK Skog-
hall skulle ha spelats för ett 
par veckor sedan i Värmland, 
men hemmalaget fick ställa 
in matchen med kort varsel.
Då löste man det så att Åse-
bro/Brålanda arrangerade 
matchen i Rådahallen istäl-
let, men med Skoghall som 
hemmalag.

Värmlänningarna dök 
dock upp med bara sex spe-
lare till lördagens match, 
vilket i slutändan blev alltför 
tufft, då Åsebro/Brålanda 
kunde trötta ut dem.

I matchens andra minut 

Åsebro/Brålandas fem målskyttar som tillsammans gjorde sex mål. Från 
vänster: Linn Johansson, Blerona Avdijaj, Therese Nolin, Sandra Peters-
son Jacobsson och Emma Ottosson. Foto: Tobias Coster.

SLUTRESULTAT
IFK Skoghall –

Åsebro/Brålanda
2-6 (1-2)

RFL Dam N. Götaland
Målskyttar:
2’ 0-1 Sandra Petersson
10’ 1-1 Emelie Moberg
12’ 1-2 Therese Nolin
24’ 2-2 Malin Larsson
25’ 2-3 Emma Ottosson
37’ 2-4 Linn Johansson
38’ 2-5 Emma Ottosson
39’ 2-6 Blerona Avdijaj

kunde Sandra Petersson Ja-
cobsson göra matchens för-
sta mål, hennes 14:e för sä-
songen som gör att hon 
avslutar på en tredjeplats i 
skytteligan. 

– Vi ska ju kunna rulla upp 
dem, men det blev lite stil-
lastående. Vi ledde i paus och 
det var viktigt. Sedan sade vi 
att vi skulle jobba på efter-
som de var så få, så det kän-
des bra, sade tränaren Mor-
gan Jacobsson efter 
slutsignalen i Rådahallen.

Mot slutet försökte Skog-
hall hitta en kvittering genom 
att ta ut målvakten och spela 
med en joker. Dock utnytt-
jade hemmalaget detta till 
max och kunde trycka in tre 
bollar i de sista minuterna. 

Bland annat gjorde både 
juniorerna Blerona Avdijaj 
och Linn Johansson sina 
första mål för säsongen, båda 

mycket fina prestationer där 
Avdijaj sköt in bollen från 
halva plan och Johansson 
lobbade in bollen över både 
försvar och målvakt. Här 
skall också nämnas Therese 
Nolins frisparksmål som gav 
Åsebro/Brålanda ledningen i 
den första halvleken.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Redo för en spännande försäsong
FOTBOLL 
Melleruds IF var ostopp-
bara under 2017 då man 
i division 4 Bohuslän/Dal 
bara förlorade en match 
av 22. Därtill gjorde laget 
flest mål och var bäst 
defensivt med sina 23 in-
släppta mål. Nu väntar en 
försäsong som ska förbe-
reda laget inför ett tuffare 
test i division 3.
Snön faller, det är mörkt och 
kallt. Konstgräsplanen på 
Dalslands Sparbanks Arena 
lyser dock upp starkt i vinter-
skruden. Melleruds IF tränar 
för fullt med sin nästan 30 
man starka trupp och förbe-
reder sig inför kommande 
säsong.

Assisterande tränaren 
Claes-Göran ”Emma” Ema-
nuelsson, tillbaka i vit-blått 
efter några år i klubbens 

sektioner, känner sig nöjd 
med förberedelserna.

– Det känns bra tycker jag, 
truppen är fantastiskt bra. 
Det är en jättekonkurrens, 
det gäller för alla att ta i på 
varje träning. Man har tillför-
sikt inför säsongen och de 
utvecklas hela tiden, berättar 
tränaren som var med senast 
det begav sig i division 3.

Mellerud kommer att in-
leda sin säsong i division 3 
den 14 april på hemmaplan 
mot Jönköpingslaget IF 
Haga. Men innan dess stun-
dar både Dalslands Spar-
banks Cup och flera tränings-
matcher. Den första redan nu 
på lördag, borta mot division 
2-laget Vänersborgs FK.

– Vi börjar tufft och vi stäl-
ler upp med det bästa vi har 
mot Vänersborgs FK, Skof-
tebyn och sedan Vänersborgs 
IF, berättar tränaren.

Det verkar vara en, i stora 
drag, frisk trupp som Melle-
rud basar över, dock har skyt-
tekungen och lagkaptenen 
Sebastian Hedlund missat 
nästan två veckors träning på 
grund av en känning i baksi-
dan av låret. 

– Det är lite småskavanker 
här och där, men vi har legat 
på 22-26 spelare vid träning-

arna plus att vi har haft uppe 
ett par yngre spelare från 
juniortruppen som tränat 
med oss, berättar assisteran-
de Emanuelsson.

På lördag får vi se första 
matchen för säsongen och 
kanske får vi då en liten fing-
ervisning om var MIF befin-
ner sig 2018.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se
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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 

Allt inom bygg
Våtrumscertifikat

073-503 84 27 • info@ak-e.se

Skadedjurskontroll
0521-693 51

Patrick Eriksson

Hönsfoder
Björkved

Tel. 0521-360 48

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

Halmpellets
Kutterspån

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

Torvströ
Pappersströ

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

Hösilage
Hästfoder

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

Ensilageplast 
Sträckfilm

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

Rundbalsnät 
Balsnöre

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

Hästfoder
Tillbehör häst

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

Bränslepellets
Pallpris 1.950:-

Vi tar hand om bilen

BILTILLBEHÖR
BILDELSSHOPEN

0530�730 740

Vi tar hand om bilen

RESERVDELAR
BILDELSSHOPEN

0530�730 740

Vi tar hand om bilen

BILVÅRD
BILDELSSHOPEN

0530�730 740

Vi tar hand om bilen

BILBATTERIER
BILDELSSHOPEN

0530�730 740

Golv i offentlig och privat miljö
0521-72 37 32

bjorklundsgolv.se

Storgatan 26 i Brålanda 
Tel: 0761-95 53 60

Även vaxning 

fotvård
Blommans

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

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?

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

www.grongestaltning.se

Grön Gestaltning
Trädgårdsanläggning
Fredrik Persson
073-691 31 24

Maskiner och lastbilar
Sand, grus, singel, jord 

och täckbark
Rolf: 070-537 34 72

www.vermdal.se

DALVÄRM

LIDBERGS
Mark & Grävtjänst
073-930 21 14

Från gräv &  
schakt till mark  

& anläggning

Lägenheter
i centrala Mellerud 

& Åsensbruk

joacim@lundgrensbygg.se
070-585 67 09

Melleruds Hyres AB

Mellerudsmarknad
Öppet lördagar 

10-15
www.mellerudsmarknad.se

Idungatan 4 (Följ skyltning Ö. Industriområdet)

olesensbygg@gmail.com

Kap & Gearsåg!

Vi kan färg!

Skruvdragare!

Inredning!

Vi kan kök!

Högtryckstvättar
& dammsugare

STORGATAN 10, MELLERUD

PELLETS
Energivärde >4,9 kwh/kg

2.149:-/pall 

 45:-/säck

Ditt självklara val 

av mattläggare

Allt inom golv 

och mattor

Stort sortiment 

av golvmattor

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. 070-420 55 99

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

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

EN MASKINHANDLARE 
ATT LITA PÅ

UTHYRES
Litet hus 
2 rok i Dals Rostock. Ring ef-
ter 17.00. Tel. 073-924 10 36. 

Öppettider:
Mån - fre
7.00 - 16.00

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

Fjolårssuccén

blir tradition

Välkomna på vårvisning  
i Mellerud 16-17 mars

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

KLUBBNYTT

Rekord för HIF:s 
friidrottare

FRIIDROTT 
Under två dagar tävlades det 
på nytt i Friidrottens Hus i 
Göteborg. Denna gång i täv-
lingen Göteborg Inomhus 
som arrangerades av Ullevi/
Vikingen. Återigen blev det 
flera personliga rekord för 
Håfreströms friidrottare och 
även tre nya seniorklubbre-
kord, för Minna Geerts (200 
meter), Kim Rodén (höjd) 
och Sakhi Husseini (200 
meter).

Resultat:
M 60 m, heat: 6.  Sakhi Husseini 7,78
M 200 m:  25.  Sakhi Husseini 24,86
M längd: 9.  Sakhi Husseini 5,00
P 17 60 m, heat: 4.  Vahid Hassani 7,81
P 17 längd: 6.  Vahid Hassani 5,11
P 17 tresteg: 11.  Vahid Hassani 11,00
P 17 kula (5,0): 5.  Vahid Hassani 10,87
P 17 200 m: 16. Vahid Hassani 26,26
P 16 400 m: 7. Rohullah Qasemi 58,97
P 16 längd: 10. Rohullah Qasemi 5,33
F 15 60 m, heat: 1. Minna Geerts 8,29
F 15 60 m, final: 2. Minna Geerts 8,28
F 15 200 m: 5. Minna Geerts 27,22,
  20. Shirin Husseini 30,72
F 15 höjd: 1. Kim Rodén 1,60
F 15  längd: 8. Minna Geerts 4,41

Tellander provtränar 
med BK Häcken

FOTBOLL 
August Tellander, 16 år, har 
den senaste tiden varit på 
landslagssamling, prov-
tränat med både AIK och 
BK Häcken och kommit in 
på ansedda idrottsgymna-
siet Katrinelundsgymna-
siet i Göteborg. Melleruds 
IF:s talang har minst sagt 
haft fullt upp den senaste 
tiden.
Vi fick en liten pratstund med 
August Tellander, på väg till 
sin andra provträning med 
allsvenska BK Häcken. 

16 årige August Tellander, Melle-
rud, har provtränat med AIK och 
BK Häcken och kommit in på Katri-
nelundsgymnsiet, ett elitidrotts-
gymnasium i Göteborg.

16-åringen, som i höst skall 
flytta till Göteborg, har blivit 
headhuntad och inbjuden till 
träning med Hisingelaget.

– Detta är bara en provträ-
ning eftersom de hade hört 
talas om mig. Jag tränade 
med Häckens U17-lag igår 
och skall träna med dem nu 
igen, berättar August som 
den senaste tiden även blivit 
uppflyttad till Melleruds A-
lag på permanent basis. 

Efter en träning och en 
inblick i hur Häcken fungerar 
är han nöjd med vad han ser.

– Det har känts bra, allt 
verkar bra här. En bra klubb, 
bra tränare och så, berättar 
16-åringen.

Sedan tidigare spelar ro-
stockspojken Lucas Hedlund 
i BK Häcken, permanent i 
A-laget.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

HIF:s Vahid Hassani, Rohullah Qasemi, Sahki Husseini, Kim Rodén, Shirin 
Husseini och Minna Geerts. Foto: Privat.
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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

KONTORSPLATSER
M. Gustafson Ekonomi AB
Vi har för tillfället några
kontorsplatser lediga i Brålanda.
Magnus 0702-19 39 32
www.gustafssonekonomi.se

Servrar, backup, 
mail

Christer Mårtensson
073-310 75 06

info@daldigital.se    www.daldigital.se

Försäljning av 
IT-produkter

Christer Mårtensson
073-310 75 06

info@daldigital.se    www.daldigital.se

Webbdesign & foto 

Christer Mårtensson
073-310 75 06

info@daldigital.se    www.daldigital.se

Datorer, skrivare
nätverk

Christer Mårtensson
073-310 75 06

info@daldigital.se    www.daldigital.se

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

DALSLANDS
VVS AB
DALSLANDS
VVS AB

 

Marcus Johansson

Naturligtvis 
hjälper  

vi dig med  
Rot-avdraget 

Martin
073-99 21 446

Badrumsrenoveringar

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

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

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

Reparationer, tillverkning 
och omklädning av 

dynor och stolssitsar

IT-Specialisten

Viconia

0530-745045 
 www.viconia.se

Viconia

0530-745045 
 www.viconia.se

IT-Support

Viconia

0530-745045 
 www.viconia.se

Effektivare IT

Viconia

0530-745045 
 www.viconia.se

IT-Drift
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Melodikrysset v.6 - 10 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. 6 – 10 februari

05.15 Go'kväll
06.00 Morgonstudion
09.10 Go'kväll
09.55 Anslagstavlan
10.00 Skattjägarna
10.30 Strömsö
11.00 Auktionssommar
12.00 Antikrundan
13.00 Landet runt
13.45 Så ska det låta
14.45 Matiné: What to expect
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 Bron
00.20 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: Lera
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
23.10 Inifrån: Smart drugs
23.50 Treme
00.50 Barnsjukhuset
01.45 Sportnytt
02.00 Nyhetstecken
02.10 Sverige idag

14.00 UR Samtiden
17.00 Kampen om kronan
17.10 Rom - supermakten
17.55 Kreativa rovdjur
18.45 Omöjlig ingenjörskonst
19.30 Nationalskattens hemligheter
20.10 Kanaler, båtar och kärlek
21.00 Mars
21.45 Kärlek och sex i Japan
22.45 Himalayas hemliga apor
23.40 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
01.15 Strömsö
01.45 Villes kök
02.15 Brevet till farmor

05.10 Halv åtta hos mig
05.45 Nyhetsmorgon
10.00 Malou efter tio
12.00 Hem till gården
13.00 Doktorn kan komma
14.00 Antiques roadshow
14.55 Husjägarna
15.55 En plats i solen: Vintersol
16.55 Fixer upper
17.50 Veterinärerna
18.25 Lotto, Joker och Dröm-
 vinsten
18.35 Veterinärerna
18.50 Keno
19.00 Nyheterna
19.15 Sporten
19.20 Väder
19.30 Farmen
20.00 Sveriges mästerkock
21.00 Renées brygga
22.00 Nyheterna
22.30 Ekonominyheterna
22.40 Sporten
22.50 Väder
23.00 CSI
23.55 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 Red 2
23.25 Seinfeld
00.30 Family guy
01.30 American dad
02.00 Cops
02.50 Scrubs
03.40 My name is Earl
04.00 Family guy
04.50 American dad

05.15 Go'kväll
06.00 Morgonstudion
09.10 Go'kväll
09.55 Korta tv-historier
10.00 Strömsö
10.30 Lerins lärlingar
11.30 Uppdrag granskning
12.30 På spåret
13.30 Skavlan
14.30 En dansk chefskock i New 
 York
14.50 Dox: The work – grupp-
 terapi med mördare
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 Det är inte dig det är fel 
 på, det är mig
22.00 Opinion live
22.45 Rapport
22.50 Nattsändningar

08.30 Förväxlingen
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 Seriestart: Metropolis
18.45 Har du sett min lillebror?
19.00 Vem vet mest?
19.30 Förväxlingen
20.00 Underdogs
21.00 Aktuellt
21.39 Kulturnyheterna
21.46 Lokala nyheter
21.55 Nyhetssammanfattning
22.00 Sportnytt
22.20 Traitors
23.40 Brevet till farmor
00.10 Inifrån: Smart drugs
00.50 Metropolis
01.45 Nattsändningar

14.00 UR Samtiden
17.00 Rom - supermakten
17.45 Vår mänskliga 
 hjärna
18.30 Flyg till världens ände
19.20 Världens natur: Det vilda 
 Mexiko
20.10 USA från svartvitt till färg
21.00 Antikmagasinet
21.30 Himalayas hemliga apor
22.25 Framtidens öar
23.20 Kärlek och sex i Japan

21.00 Renskötarna
21.30 Veckans brott
22.30 "Utan tvivel är man inte 
 klok" - Tage Danielsson
00.00 Hundra procent bonde
00.30 Husdrömmar
01.30 Konsthistorier: Lera
02.00 Bonusfamijen - syntolkat

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 Sex tape
23.00 Seinfeld
00.00 Family guy
01.00 American dad
01.30 Cops
02.20 Scrubs
03.10 Nattsändningar

05.10 Halv åtta hos mig
05.45 Nyhetsmorgon
10.00 Malou efter tio
12.00 Hem till gården
13.00 Doktorn kan komma
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 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
00.55 112 – på liv och död
01.55 Elementary

05.15 Go'kväll
06.00 Morgonstudion
09.10 Go'kväll
09.55 Mat med Mosley
10.45 Leif & Billy
11.00 Inför Pyeongchang 2018
12.00 Såna är föräldrar
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
00.55 Sändningsuppehåll
04.50 Sverige idag

08.30 Förväxlingen
09.00 Forum
12.00 Rapport
12.03 Forum
12.30 Vänsterpartiets kongress
16.00 Rapport
16.05 Vänsterpartiets kongress
17.15 Nyheter på lätt svenska
17.20 Nyhetstecken
17.30 Oddasat
17.45 Uutiset
18.00 Metropolis
18.45 Körlektioner
19.00 Vem vet mest?
19.30 Förväxlingen
20.00 Bjarke Ingels – arkitekt och
  rebell
21.00 Aktuellt
21.18 Kulturnyheterna
21.23 Väder
21.25 Lokala nyheter
21.30 Sportnytt
21.45 Glassland
23.15 Bates Motel
00.00 True Blood
00.55 Metropolis
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 Livet efter stroken
21.00 Historiska hemligheter: 
 Jesus hustru
21.50 Nationalskattens hemlig-
 heter
22.30 Omöjlig ingenjörskonst
23.15 Seriestart: Världens natur: 
 Det vilda Mexiko
00.05 Rom - supermakten

21.00 På spåret - syntolkat
22.00 Så ska det låta
23.00 Underdogs
00.00 Inifrån: Smart drugs
00.40 Bron - syntolkat
01.40 Lerins lärlingar - syntolkat

05.10 Halv åtta hos mig
05.45 Nyhetsmorgon
10.00 Malou efter tio
12.00 Hem till gården
13.00 Doktorn kan komma
14.00 Antiques roadshow
14.55 Husjägarna
15.55 En plats i solen: Vintersol
16.55 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 Mr & Mrs Smith
22.00 Nyheterna och sporten
22.05 Väder
22.15 Mr & Mrs Smith, forts
00.05 Shanghai knights
02.35 Mindscape

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 After earth
23.00 Alien återuppstår
01.20 Seinfeld
02.20 Cops
03.10 Salem
04.00 Scrubs
04.45 My name is Earl

05.20 Go'kväll
06.05 Fråga doktorn
06.50 Uppdrag granskning
07.50 Opinion live
08.35 Go'kväll
09.20 Karl för sin kilt
10.15 Stjärnorna på slottet
11.15 Skavlan
12.15 På spåret
13.15 "Utan tvivel är man inte 
 klok" - Tage Danielsson
14.45 Vintermagasin
15.30 Basket: EM-kval
17.30 Såna är föräldrar
17.50 Helgmålsringning
17.55 Sportnytt
18.00 Rapport
18.15 Go'kväll
19.00 Sverige!
19.30 Rapport
19.45 Sportnytt
20.00 Melodifestivalen 2018: 
 Deltävling 2
21.30 Lördagsbio: Mamma Mia!
23.15 Rapport
23.20	 Nattfilm:	Nyckeln	till	frihet
01.40 Sändningsuppehåll
04.50 Sverige!

07.45 Brevet till farmor
08.15 Förväxlingen
08.45 Vänsterpartiets kongress
12.00 Idévärlden
13.00 Vänsterpartiets kongress
16.00 Rapport
16.05 Vänsterpartiets kongress
17.40 Sverige idag på romani 
 chib/arli
17.50 Sverige idag på romani 
 chib/lovari
18.00 Hundra procent bonde
18.30 Studio Sápmi
19.00 Kulturstudion
19.02 Birgit-almanackan
19.04 Kulturstudion
19.10 Carmen bakom kulisserna.
19.35 Kulturstudion
19.40 Carmen i Bregenz
21.45 Kulturstudion
21.50 Inte alls Carmen - Europas 
 romer idag
22.45 Kulturstudion
22.50 Treme
00.05 Kulturveckan
01.05 Hundra procent bonde
01.35 Sändningsuppehåll
01.45 Sportnytt
02.00 Idévärlden

09.00 UR Samtiden
15.00 En bild berättar
15.05 Rom - supermakten
15.50 Omöjlig ingenjörskonst
16.35 Nationalskattens hemlig-
 heter
17.20 Historiska hemligheter: 
 Jesus hustru
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: Det vita 
 guldet
23.45 USA från svartvitt till färg

20.00 Melodifestivalen 2018: 
 Deltävling 2 - syntolkat
21.30 Leif & Billy
21.45 Bonusfamiljen
22.30 Scott & Bailey
23.15 Fallande legend
00.50 Auktionssommar
01.50 Antikrundan

05.00 Att bygga sitt drömhus
06.00 Veterinärerna
07.00 Bygglov
07.55 Nyhetsmorgon
11.30 Talang
13.00 Bygglov
14.00 Brynolf & Ljung – Street 
 magic
14.30 Ishockey
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 Johan Glans World Tour of
  Skandinavien
21.30 QX Gaygalan
22.00 Nyheterna
22.05 Väder
22.15 QX Gaygalan, forts
23.05 Rock of ages
01.40 Milk
04.25 ---Vad blir det för mat

05.10 Community
05.30 Våra värsta år
06.00 Wizard wars
06.45 Grimm
07.35 Frasier
08.25 Jims värld
09.50 Amazing race: All-stars
11.50 Ink master USA
12.45 NCIS: Los Angeles
14.40 The Goldbergs
15.35 2 1/2 män
16.30 Man with a plan
17.00 Nu blåser vi snuten
19.00 Nitro circus crazy train
20.00 Simpsons
21.00 Son of Zorn
21.30 That's my boy
23.45 Wyatt Earp's revenge
01.40 The Darwin awards
03.20 12 rounds 2: Reloaded
04.50 Deadbeat

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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Söndag

Måndag

Tisdag

Söndag Måndag Tisdag
05.20 Go'kväll
06.05 Min natur
06.45 Auktionssommar
07.45 Antikrundan
08.45 Sverige!
09.15 Go'kväll
10.00 Vänsterpartiets kongress
10.45 I Egners fotspår
11.00 Mat med Mosley
11.50 Det är inte dig det är fel på, det är 
 mig
12.00 Lerins lärlingar
13.00 Friidrott: Nordenkampen
17.00 Brev till Sverige
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 Rapport
22.05 Ishockey: NHL
00.45 Lerins lärlingar

07.25 Villes kök
07.55 Sverige idag på romani chib
08.15 Renskötarna
08.45 Vänsterpartiets kongress
10.00 Gudstjänst
10.45 Vänsterpartiets kongress
12.00 Bjarke Ingels – arkitekt och rebell
13.00 Vänsterpartiets kongress
15.15 Konsthistorier: Lera
15.45 Korta tv-historier: Macken
15.50 Sverige idag på romani chib
16.00 Rapport
16.05 Sverige idag på meänkieli
16.15 Tornet på toppen
16.30 Studio Sápmi
17.00 Min samiska historia
17.15 Sprich los!
17.25 ¡Habla ya!
17.37 Alors demande!
17.47	 Kortfilmsklubben	-	spanska
18.00 Samiska nationaldagen
18.30 Villes kök
19.00 Världens natur: Det vilda Mexiko
19.50 Kamera
20.00 Idévärlden
21.00 Aktuellt
21.15 Agenda
22.00 Dokument utifrån: Blodiga affärer
23.00 Nattsändningar

09.00 UR Samtiden
15.00 Flyggalen
15.15 Livet efter stroken
16.05 Guld på godset
17.05 Kanaler, båtar och kärlek
17.55 Dox: The work – gruppterapi med 
 mördare
19.25 Omöjlig ingenjörskonst
20.10 Seriestart: Djurens bostäder
21.00 Vår mänskliga hjärna
21.50 Flyg till världens ände
22.40 Kärlek och sex i Japan
23.40 Framtidens öar

21.00 Bron - syntolkat
22.00 Lawless oceans
22.45 Sverige!
23.15 True Blood
00.10 Melodifestivalen 2018: Deltävling 
 2 - syntolkat
01.40 Auktionssommar - syntolkat

05.05 Att bygga sitt drömhus
06.05 Veterinärerna
07.00 Bygglov
08.00 Nyhetsmorgon
11.30 Johan Glans World Tour of 
 Skandinavien
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 Grabben i graven bredvid
22.00 Nyheterna
22.05 Väder
22.15 Grabben i graven bredvid, forts
23.10 Riviera
00.10 US Marshals
02.55 Machete kills

05.10 Deadbeat
05.35 The exes
06.00 Wizard wars
06.45 Grimm
07.35 Ink master USA
08.30 Nitro circus crazy train
09.35 Simpsons
10.35 Son of Zorn
11.05 Nu blåser vi snuten
13.00 NCIS: Los Angeles
16.00 After earth
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 Armored
23.50 21 & over
01.50 24: Live another day
03.30 Amazing race
04.20 How I met your mother
04.45 The Goldbergs

05.15 Landet runt
06.00 Morgonstudion
09.10 Landet runt
09.55 Strömsö
10.25 Sverige!
10.55 Sportspegeln
11.25 På spåret
12.25 Skavlan
13.25 Melodifestivalen 2018: 
 Deltävling 2
14.55	Matiné:	En	film	om	kärlek
16.30 I terrängbil genom Indokina
17.00 Vem vet mest?
17.30 Sverige idag
18.00 Rapport
18.13 Kulturnyheterna
18.25 Sportnytt
18.30 Lokala nyheter
18.45 Fråga doktorn
19.30 Rapport
19.55 Lokala nyheter
20.00 Husdrömmar
21.00 Bonusfamiljen
21.45 Seriestart: Homeland
22.45 Bergman och magen
22.50 Rapport
22.55	 Nattfilm:	Faro
04.45 Sverige idag

07.40 Sverige idag
08.00 Min samiska historia
08.15 Sprich los!
08.25 ¡Habla ya!
08.37 Alors demande!
08.47	 Kortfilmsklubben	-	spanska
09.00 Forum
12.00 Rapport
12.03 Forum
16.00 Rapport
16.05 Forum
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 Metropolis
18.45 Flyggalen
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 Renskötarna
22.45 Nattsändningar

14.00 UR Samtiden
17.00 Omöjlig ingenjörskonst
17.45 Livet efter stroken
18.35 Mars
19.20 Historiska hemligheter: Jesus 
 hustru
20.10 Framtidens öar
21.00 Världens natur: Det vilda Mexiko
21.55 I alla slags väder
22.25 Vår mänskliga hjärna
23.15 The Vietnam war

21.00 Bonusfamijen - syntolkat
21.45 Treme
23.00 Det goda landet - teckenspråks-
 tolkat
23.30 Tänk till - Melanin - tecken-
 språkstolkat
23.45 Agenda
00.30 Sportspegeln - teckenspråkstolkat
01.00 Uppdrag granskning
02.00 Villes kök

05.10 The Goldbergs
05.35 The exes
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
02.20 Scrubs
03.10 Nattsändningar

05.10 Vad blir det för mat
05.45 Nyhetsmorgon
10.00 Malou efter tio
12.00 Hem till gården
13.00 Doktorn kan komma
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 Stockholmspolisen
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

05.15 Fråga doktorn
06.00 Morgonstudion
09.10 Fråga doktorn
09.55 I terrängbil genom Indokina
10.25 Skattjägarna
10.50 Bonusfamiljen
11.35 Det goda landet
12.05 Romernas historia 1900-tal
12.20 PK-mannen
12.35 Bella loggar in
12.50 Husdrömmar
13.50 På spåret
14.50 Matiné: Excellensen
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: På djupt vatten
23.30 Rapport
23.35 Homeland
04.45 Sverige idag

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 Metropolis
18.45 Skatten under glaciären
19.00 Vem vet mest?
19.30 Förväxlingen
20.00 Kulturveckan
21.00 Aktuellt
21.39 Kulturnyheterna
21.46 Lokala nyheter
21.55 Nyhetssammanfattning
22.00 Sportnytt
22.15 Bates Motel
23.00 Bjarke Ingels – arkitekt och rebell
00.00 Konsthistorier: Lera
00.30 Renskötarna
01.00 Metropolis
01.45 Sportnytt
02.00 Nattsändningar

14.00 UR Samtiden
17.00 Rom - supermakten
17.45 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: Blodiga affärer
22.00 Nationalskattens hemligheter
22.45 Livet efter stroken
23.35 USA från svartvitt till färg

21.00 Auktionssommar - syntolkat
22.00 Min natur
22.40 Suits
23.20 Skavlan
00.20 Bron - syntolkat
01.20 På spåret - syntolkat

05.10 Halv åtta hos mig
05.45 Nyhetsmorgon
10.00 Malou efter tio
12.00 Hem till gården
13.00 Doktorn kan komma
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

05.10 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 other woman
23.10 Seinfeld
00.10 Simpsons
00.40 Family guy
01.10 American dad
01.35 Nattsändningar

Vi känner många som letar 
efter ett fritidshus i Mellerud.
Så säg till om du har ett. 
Varför inte ringa Sveriges största mäklare?

Vi känner många som letar
efter ett fritidshus i Mellerud.
Så säg till om du har ett.
Varför inte ringa Sveriges största mäklare?

Varför inte ringa Sveriges största mäklare?

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

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!

Vill du ha hjälp
med att
sälja ditt 

fritidshus?

www.stefanssons.se

Hitta oss på:

ÅSENSBRUK – Granvägen 3 
1½-plansvilla med högt vackert läge och sjöutsikt.   
4 sovrum, vardagsrum med murad braskamin. Fristå-
ende garage och förråd. 143 kvm. Flera uteplatser åt 
olika väderstreck. Månadskostnad: ca 6.500 kr/mån*.   

Pris 975.000:- 

DALS ROSTOCK - Rosenvägen 2 
1-plansvilla med 4 rok. Nytt kök. Luft/luftvärme. Boa 
100 kvm. Garage. Inglasad altan samt altan utan tak. 
Trädgård på 764 kvm. Månadskostnad: ca 5.500 kr/mån*. 

Pris 795.000:-

MELLERUD - Kärragatan 22 
Centralt belägen villa med garage. 4 rum o kök. Boa 
117/55 kvm. Tomt 500 kvm. Öppen spis i vardagsrum. 
Hel källare. Månadskostnad: ca 6.200 kr/mån*. 

Pris 795.000:- 

Håll utkik 
efter denna

i din brevlåda!

*)lån 85%, rta 7%, drift, am 1%
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Följ oss på

Fodrad
regnoverall

Fodrade
stövlar

Perfekt för att hålla 

barnen torra och varma

149:-
/par

349:-
/st

149:-
/st

Byxa

199:-
/st

Jacka

Fodrade regnkläder

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

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

8.190:-

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

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

KAMPANJPRIS 

6.990:-

”Vi hade änglavakt”
Förra tisdagskvällen var 
17-åriga Louise Rosendahl 
från Dals Rostock ute och 
red på sitt varmblod Nava-
rino vid OK Stugan i Dals 
Rostock. Ridturen slutade 
med ett fall på 15 meter 
utför ett stup. Båda hade 
änglavakt och klarade sig 
utan benbrott även om de 
blev rejält mörbultade.

Louise har ägt den före detta 
travaren Navarino i fem års 
tid och de brukar ofta rida i 
området vid OK Stugan. 
Tisdag kväll förra veckan var 
det dags igen för en ridtur, 
denna gången i det vackra 
månskenet.

– Navarino skyggade för 
någonting och när jag skulle 
driva fram honom började 

Louise är lycklig och oerhört lättad över att både hon och Navarino 
överlevde det otäcka fallet. Foto: Privat.

Här syns den svårtillgängliga terrängen och stupet där olyckan skedde. 
Precis där fotografen står landade Louise efter fallet med sin häst.  
Foto: Privat.

han backa mot ett stup. Jag 
blev rädd och kastade mig ur 
sadeln, men Navarino föll 
över kanten och fastnade på 
rygg i ett träd fyra – fem 
meter ner. Sedan lyckades 
han resa sig till hälften, berät-
tar Louise.

Hon hade bara några pro-
cents batteri kvar på mobilen, 
men ringde en kompis om 
hjälp och förklarade var de 
var. Sedan hoppade Louise 
ner till sin häst för att få upp 
honom på benen och hjälpa 
honom ur den kniviga situa-
tionen.

– I det läget var det ändå 
inte så farligt, menar hon.

Navarino försökte resa sig 
och då stod Louise olyckligt-
vis närmast stupet och båda 
tappade balansen.

Rullade runt i luften
– Vi rullade runt varandra i 
luften på vägen ner och ham-
nade cirka 15 meter nedanför 
vägen. Det fanns både stenar, 
vassa pinnar som stod rakt 
upp och stubbar på vägen ner 
och runt oss, så vi hade en 
otrolig tur som inte landade 
på dem, konstaterar Louise.

Tankarna virvlade i huvu-
det under fallet.

– Navarino kommer att 
behöva avlivas och jag kom-
mer inte att kunna gå, hann 
jag tänka.

Det enda Louise tänkte på 
efter fallet var att hästen 
skulle klara sig, men han 
reste sig direkt. När sedan 
kompisen Lisa Pahlén an-
lände och tog hand om Nava-
rino släppte allt och Louise 
ramlade ihop. Där börjar 
hennes minnen att bli diffusa.

– Vi hade änglavakt, inga 
benbrott, bara blåmärken. Vi 
blev chockade och mörbul-
tade förstås. Men vi hade en 
otrolig tur, säger Louise.

Lisa hade även ringt efter 
kompisen Clara Ahlqvist 
som tillsammans med en an-
nan tjej kom för att finnas till 
hands. Louise tränare Anna 
Wessman Karlsson och hen-
nes man Örjan kom också dit. 

Clara larmade ambulans 
och även en ambulansheli-
kopter anlände, men av olika 
anledningar beslutades det 
att Louise skulle åka ambu-
lans till Näl istället.

Ambulanspersonalen lar-
made räddningstjänsten som 
kunde bära upp Louise på en 
bår, efter att hon fått smärt-
stillande.

Minns ingenting
– Jag minns ingenting från 
detta. Jag blev kvar över nat-
ten på sjukhuset för observa-
tion, men kunde inte sova 
någonting. Jag fattade nog 
inte riktigt vad som hade 
hänt, allt känns som en dröm, 
berättar Louise, som först på 
torsdagen började förstå vid-
den av det de varit med om.

Louise blev sjukskriven 
resten av veckan, till vardags 
går hon lärlingsprogrammet 
på gymnasiet i Uddevalla. 
Dagen efter olyckan besökte 
hon sin fyrbenta vän i stallet 
i Dals Rostock. 

Är ett under
Louise tränare, Anna Wess-
man Karlsson, Svalungebyn, 
har lång erfarenhet av hästar 
och arbetar

– Jag är glad att det gick så 
bra som det gjorde, det är ett 
under att varken människa, 
häst eller utrustning fick 
några skador, säger Anna.

Hon understryker vikten 
av att berätta för någon när 
man rider ut ensam och att 
tänka på att mobilens batteri 
drar ur snabbare när det är 
kallt ute.

– Hästar är snälla, men 

oberäkneliga djur. De är 
flyktdjur och tänker inte vid 
en situation när de blir 
skrämda. Det är då det blir 
farligt. Det bör bilister tänka 
på när de möter en ryttare, det 
är sällan hästen blir rädd för 
själva bilen. Men de kan bli 
rädda för skuggorna i dikena 
och skygga ut i vägen. Så kör 
alltid långsamt förbi en ryt-
tare, poängterar Anna.

Hur känns det att sitta 
upp i sadeln igen?

– Det var ju en olyckshän-
delse så jag hakar inte upp 
mig på det. Men man blir ju 
mer vaksam förstås. Jag 
kommer inte att rida den 
vägen igen i första taget, 
understryker Louise.
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se

Fritidshus brann ner
05.29 i söndags morse inkom larm om brand 
i byggnad i Stränge, Åsmule. När stationsbe-
fälet Patrik Tellander som förste man anlände 
till platsen var det fullt utvecklad brand i ett 
fritidshus, det hade redan brunnit hål i tak och 
vägg. Inga människor fanns på platsen. ”Jag 
såg spår utanför huset och de gick till grann-
huset. Det visade sig att det varit inbrott där”, 
berättar Tellander. Styrkorna från Mellerud, 
Åsensbruk och Brålanda arbetade med bran-
den. Efter några timmar lämnade styrkorna 
från Mellerud och Brålanda platsen, medan 
styrkan från Åsen plus en tankbil stannade 
kvar. Genom en krossad ruta hade inbrotts-
tjuvarna tagit sig in i grannfastigheten och 
bland annat stulit tv-spel, mikro, alkohol, 
livsmedel och dammsugare. Inbrott även i en 
husvagn som stod på tomten, oklart vad som 
saknas. Brandorsaken är hittills okänd, men 
polisen har utfört brottsplatsundersökning på 
alla tre ställena.

Stölder och inbrott
Stöld av reg-skylt WKZ 332 i Åsensbruk 29-

30/1. Stöld av reg-skylt TET 134 i Mellerud 
den 31/1. Bilstöld i centrala Mellerud i fre-
dags, en mörkgrå Peugeot med reg.nummer 
FFY 645. Inbrott i KIF:s lokal i Dals Rostock 
natten mellan 4-5/2. Stöld av bl.a tv, högta-
lare, playstation med tillbehör. Polisen vill få 
in uppgifter om någon sett eller hört någon.

Trafikolyckor
Bilist anpassade inte avståndet till framför-
varande fordon vid en trafikolycka på E45 i 
Erikstad på em 30/1. En bil skulle göra vän-
stersväng, bakomvarande bil stannade, men 
tredje bilen körde in i andra bilen. En person 
till Näl för undersökning. Man i 30-årsåldern 
misstänkt för grov olovlig körning, drogratt-
fylleri och narkotikabrott eget bruk. Han 
körde bil på Kroppefjällsvägen den 1/2. En 
bil fick sladd på E45 norr om Mellerud 2/2 
och körde in i vajerräcket. Det var snödrev 
och svår halka. Två män är misstänkta för 
narkotikabrott eget bruk då de dök upp på en 
gård söder om Mellerud i fredags. En man i 
30-årsåldern var kvar när polisen dök upp. 
Männen hade kört sönder en utmarksväg.

Polisrapport Ring in dina tips:114 14.  
Tel. direkt till Melleruds polisen: 010-565 16 89 


