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Kvarnkullen
Öppet alla dagar 8-22

Med reservation för ev. 
slutförsäljning och  

tryckfel. Priserna gäller 
endast vecka 7.

Räkor
Inkommer torsdag förmiddag

Prisbomb!

Fryst mango
Garant, i bitar, gäller ej ekologisk, 225 g,  

jfr-pris 22,22/kg.
Max 5 köp/hushåll/vecka 7

5:-/st
Vaniljhjärtan
Dafgård, 57 g, jfr-pris 87,72/kg.

Rimmad fläsklägg
Moab, Sverige, färsk, med ben, ca 1,5 kg. 

Entrecôte, Ryggbiff
Dalsjöfors, Sverige, färsk, i bit, ca 800 g.
Max 2 köp/hushåll/vecka 7

25:-
 

/kg

Torskrygg
Falkenberg, Gadus morhua, Nordostatlanten, skinn- 
och benfri, i tråg, 250 g, jfr-pris 199,80/kg.

5:-
för Bonuskunder

/st

99:-
för Bonuskunder

/kg

4995

för Bonuskunder
/st

Toalettpapper
Lambi, 12-pack, jfr-pris 24,04/kg.

30:-
 

/st
Ny- gräddati butik!

1 säck 45:-
1 pall 2.149:-

Nu även stallpellets

PELLETS
6 och 8 mm

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

Maria Bäckström med sönerna Alexander 10 år till vänster, Alvin, 7 år och familjens terapihund Brownie.  Alla tre har epilepsi och är även drabbade av en extremt ovanlig kromosomavvikelse som bland annat innebär 
att de inte kan reglera kroppstemperatur, känna sjukdomssymptom eller smärta. Tillsammans med barnens pappa Peter Nilsson lever mellerudsfamiljen i en tuff vardag med mycket oro. Foto: Susanne Emanuelsson.

– Sidorna 8 och 9 –

Daglig kamp att leva med epilepsi

Populärt rörligt 
framtidsjobb 

– Sidan 10 –

Ny temadag 
såg dagens ljus 

– Sidan 14 –

Silver till Malena 
i senior-SM 

– Sidan 18 –
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Årsmöte 
Torsdag 1 mars kl. 19.00 

i Källhults bygdegård
Ingmar Andersson visar bilder.  

Vi bjuder på kaffe.  
Välkommen!  

Dalskogs bygdegårdsförening

P18
ÅRSMÖTE

Tisdag 6 mars kl. 18.30, Nordalsskolan
Enkel förtäring.

Anmälan samt kostavvikelser senast 26/2 till Apo eller e-post
lararforbundet@mellerud.lararforbundet.se

Välkomna!                         Styrelsen

Sympatisörer och medlemmar 
hälsas välkomna till 

Liberalerna i Melleruds

ÅRSMÖTE
Måndag 26/2 kl.18.00

Erikstadsrummet Storgatan 11
• Sedvanliga
 årsmötesförhandlingar
• Fastställande av personlista
 till kommunalvalet
• Aktuella kommunala frågor

Kaffe  Välkomna!

مبا أنكم من القادمون الجدد  - يتمنى 

الليرباليون يف ميلريود مشاركتكم يف الحياة 

السياسية بحيث ستساعد هذه املشاركة 

يف تحسني ما نعمل ألجله و هو األندماج 

الجيد وبعض القضايا األخرى التي تهم 

القادمني الجدد مللرود . 

   

 بناء عليه نحن نرحب بكم يف االجتامع 

السنوي لللرباليني و ذلك يف يوم اإلثنني 

الواقع يف السادس و العرشين من 

شهرالجاري -  شباط  وذلك يف إيريك 

ستادرسومت بجانب مكتب املواطن 

 ( مودبورياريه كونتو ) 

 أهالُ و سهالُ بكم

ÅRSMÖTE
Onsdag 28/2 kl. 19.00
MIF:s Klubbstugan

Välkomna!

ÅRSMÖTE
Örs Bygdegårdsförening 
Tisdag 27/2 kl. 18.30 

i Örs bygdegård
Kvällens tema:  

Bygdegårdens framtid

Välkomna!  Styrelsen
Nyhetsbrev: se hemsidan 

www.bygdegardarna.se/ors-krokfors

Tisdag 27 februari kl 10.00, Storgatan 12
Melleruds rödakorskrets

Välkomna!                              Styrelsen

Årsmöte
Idrottshuset, Mellerud

VSH - JACK 13.000:- – 40 rop 

- Välkommen - 
till en bra Bingo

Buss från Bengtsfors över
Åsensbruk 0706-22 06 00

Torsdag 15/2 kl 19.00

MELLERUDS IF

       

Mini Jack 8.800:- - 56 rop

RÖVARE  12.000:-   -  50 rop

BINGO

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

Grinstad 14 feb. Klockaregården
Rostock 22 feb. Karolinerskolan

Mellerud 28 feb. Tingshuset

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

Kommunen         runt

Darkest Hour
Söndag 25/2 kl. 19.00

Onsdag 28/2 kl. 19.00

Från 11 år. Biljettpris 80:-

2 tim. 5 min

Pelle Kanin (Sv.tal)
Söndag 25/2 kl. 16.00

Från 7 år. Biljettpris 80:-

1 tim. 33 min

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

Onsdag 21/2 kl. 19.00 (2D)

Från 11 år. Biljettpris 80:-

2 tim. 14 min

Kvällens film

MELLERUDS IF
Vi finns på 

centrum-
salongen

Mellerud

Kommande film

Fifty Shades Freed
Onsdag 14/2  kl. 19.00

Från 15 år. Biljettpris 80:-

1 tim. 46 min

     

Sportlovskul på Dalsspiras 
bondgårdar nästa vecka! 
Läs mer och anmäl dig 
på vår Facebooksida.

En träffsäker och rolig 
föreställning om olikheterna 

mellan kvinnor och män.

”Stenkul när Grottmannen 

tittar fram!” - NWT

”Hysteriskt roligt!” - TTELA

”Robert gjorde succé och publiken bokstavligen tjöt av skratt!”  - Säffletidningen

Tillbaka i Järbo!

Biljetter: 0727-11 70 70 eller 
biljetter@robertsamuelsson.se

JÄRBO ALLHEM
LÖR 3 MAR KL19:00

VÄLKOMNA!
Tel.0530-36200

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

Adress: Kapellgatan 6
Postadress: Box 94, 46422 Mellerud

14 februari- 21 februari 2018
1:a söndagen i Fastan
”Prövningens stund”

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

BOLSTADS FÖRSAMLING
Ons 18.00 Askonsdagsmässa i Grinstads kyrka, Pär-Åke 
  Henriksson.
Sön 11.00 Högmässa i Bolstads kyrka, Margareta Olsson.
Ons 21/2 14.30 Eftermiddagskaffe i Grinstads församlingshem, 
  Kerstin Öqvist.

HOLMS FÖRSAMLING
Ons 12.00 Andakt i Kyrkans Hus, Pär-Åke Henriksson. 
  Därefter lunch, anmälan senast tisdag 11.00. 
  Tel. 0530-36200.
Tor 10.00 Morgonmässa och Kafé Kom in i Kyrkans Hus, 
  Pär-Åke Henriksson.
Fre 17.00 Vardagsgudstjänst ”Tema Avkoppling” och 
  avtackning av Lena Hildén i Kyrkans Hus, Lena 
  Hildén och Pär-Åke Henriksson. Kaffe, smörgås-
  tårta, korv med bröd. 
Sön 18.00 Gudstjänst i Kyrkans Hus, Kerstin Öqvist.
Tis 20/2 11.30 Andakt på Fagerlid, Kerstin Öqvist.
Tis 20/2 14.30 Andakt på Berg, Kerstin Öqvist.
Ons 21/2 12.00 Andakt i Kyrkans Hus, Irja Lignell. Därefter 
  lunch, anmälan senast tisdag 11.00. 
  Tel. 0530-36200.

SKÅLLERUDS FÖRSAMLING
Ons 18.00  Askonsdagsmässa i kyrkan, Margareta Olsson.
Sön 18.00  Mässa i kyrkan, Margareta Olsson.

ÖRS FÖRSAMLING
Ons  18.00 Askonsdagsandakt i Dalskogs kyrka, Kerstin 
  Öqvist.
Sön 11.00 Högmässa i Örs kyrka, Pär-Åke Henriksson.
Ons 21/2 12.15 Andakt på Karolinen, Daniel Westin.

Nina Berg berättar om 

sina resor till Kuba/Indien

   
Rotary
Mellerud

Måndag 19/2 

Café Gruzzolo kl. 18.15

Annonsera på
Från A till Ö

Ring eller maila Maggan
0530-125 40

maggan@mellerudsnyheter.se

Pelle Kanin
Söndag 25/2 kl. 17.00

Från 7 år    1 tim 33 min 
Byalaget bjuder på filmen 
för både barn och vuxna. 

Vi bjuder även på korv 
med bröd och festis!

Håfreströms Bio 
Åsensbruk

Monky
Söndag 18/2 kl. 16.00
Barntillåten    1 tim 30 min 
Byalaget bjuder på filmen 
för både barn och vuxna. 

Vi bjuder även på korv 
med bröd och festis!

    

Informations- och samrådsmöte 
om planerad biogasanläggning
Dalbogas u b, som består av ett tiotal lantbrukare på 
Dalboslätten, har för avsikt att ansöka om tillstånd för 
en biogasanläggning för hygienisering och rötning av 
biologiskt material. Gasproduktionen beräknas till cirka 
30 000 megawattimmar (MWh) per kalenderår. Mängden 
biologiskt material som kommer att behandlas beräknas 
till maximalt 200 000 ton per kalenderår. Det finns fyra 
olika lokaliseringsalternativ för anläggningen. Bolaget 
inbjuder till informations- och samrådsmöte
Tid: Torsdag 1 mars kl 18.00  
Plats: Erikstad bygdegård

Berörda parter ges härmed möjlighet att inkomma med 
frågor och synpunkter innan ansökan upprättas och 
inlämnas till miljöprövningsdelegationen. Ev. synpunkter 
ska vara bolaget tillhanda senast 22 mars 2018.
DALBOGAS u b  
Kontaktperson: Per-Olof Hilmér  
Bäckens Gård 1, 464 93 Mellerud  
Mobil: 070 531 21 75  
E-post: pohilmer@gmail.com
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skogsdag
17 feb kl 10-14

ERIKSTAD

skogsdag

BJÖRNEBOL ERIKSTAD, 464 92 MELLERUD
facebook.com/aximaab │ www.axima.se

Vi visar vedmaskiner, fyrhjulingar, 
traktorer, huggarvagnar och miniskotare. 

Testa nya Husqvarna 572 XPG!
Testa Husqvarnas STÖRSTA motorsåg 

3120 med 42” svärd!

Provkör Vimek i förarsimulatorn

Vi bjuder på mat - Välkommen!

TIPSPROMENAD!
Första pris i vuxentävlingen 
Husqvarna 435e motorsåg  
(Värde 4900 kr)

Första pris i barntävlingen 
Presentkort på vår leksaksavdening  
(Värde 500 kr)

PÅ SAMTLIGA 
HUSQVARNA 
PRODUKTER!

20%
RABATT

GÄLLER ENDAST LAGERFÖRDA VAROR 
UNDER VISNINGSDAGEN 17 FEB 2018

KEDJEPAKET HUSQVARNA 13”
1,3 och 1,5 - 2 KEDJOR 1 SVÄRD

374 KR
PRIS INKLUSIVE MOMS

VI VISAR PRODUKTER FRÅN BL.A.

HUSQVARNA XP 
POWER 2
5x1 liter 
(max 2 per kund)

100 KR
PRIS INKLUSIVE MOMS

Lördag 17/2  
Kl. 2100-0100

0520-973 30    www.traffenbaberg.se

Musiktävling till Mellerud
Under helgen intar mu-
siktävlingen Imagine 
Sweden Mellerud för att 
genomföra en av deltäv-
lingarna i årets jakt på 
unga musiker. På lördag 
kväll kan man lyssna på 
musiker från hela Sverige 
som uppträder framför en 
jury i Sparbankssalongen, 
Kulturbruket på Dal. 
Imagine Sweden är en av 
Sveriges mest etablerade och 
mångsidiga musiktävlingar 
för unga musiker.

Det är en musiktävling för 
musiker mellan 13-21 år som 
alla med olika musikstilar får 
representera sin region i riks-
finalen och festivalen i Udde-

valla. Tävlingen består av 
lokala tävlingar, ”music 
camps" samt regionala fina-
ler.

Tävlingen i Mellerud ar-
rangeras av KulturUngdom 
tillsammans med bland annat 
Studiefrämjandet, Kultur-
bruket på Dal och Ungdoms-
huset Stinsen.

Arrangörerna ser inte bara 
möjligheten för unga som 
sysslar med musik utan tar 
tillfälle i akt och ser till att 
unga får vara med och sköta 
det som har med evenemang-
et att göra, för att främja ungt 
entreprenörsskap och unga i 
kulturen. Därför deltar Ung-
domshuset Stinsens nöjes-

Nöjesgruppens kreativa ungdomar Madelene Andersson, Alice Wallin 
och Jens Olsson planerar för fullt. 

grupp med ljud- och ljustek-
nik, utställningar och café. 

 – Jag tycker det ska bli 
häftigt att se alla olika musik-
stilar och se hur man kan 
kombinera instrument på ett 
coolt sätt, säger Jens Olsson 

Bortbytingen– Västanå teater
Söndag 25 februari åter-
vänder Västanå Teater till 
Kulturbruket på Dal med 
ytterligare en berättelse 
av Selma Lagerlöf – Bort-
bytingen ur samlingen 
Troll och Människor som 
utkom 1915.
Bortbytingen är en av Selma 
Lagerlöfs finaste berättelser. 
Här berättar hon historien 
om bondparet som får sin 
enda son bortrövad av trollen 
och som i utbyte får en troll-
unge att ta hand om.

Bondmoran blir förstås 
förskräckt till en början, men 
sedan växer hennes moders-
instinkt. Under hennes för-
sorg tas trollungen omhand, 
trots att maken och resten av 
bygden vill bli av med ungen.

När Bortbytingen publice-
Bortbytingen - Daniel Lindman Agorander och Hanna Kulle. Foto: Olle 
Hallström.

Matfestival på Kanalyran
På årets Kanalyra kommer 
Torget att se annorlunda 
ut än det har gjort under 
de senaste åren. 
Vi har redan berättat att vår 
traditionella scenvagn kom-
mer att bytas ut mot en sex 
gånger tio meter stor scen. 
Här kommer två föränd-
ringar till.

Bara ett ”mattält”
Under de senaste åren har vi 
haft två olika serveringsom-
råden på Torget. I år blir det 
en enda, stor serveringsyta. 
Det blir flera hundra kvadrat-
meter som inramas av ett lågt 
staket, och med minst 400 
sittplatser. Delar av ytan 
kommer att ha tak.

Serveringsytan placeras i 
bortre delen av Torget från 
scenen räknat. Det låga sta-
ketet kring ytan ska möjlig-
göra för alla som sitter där att 
se och höra vad som sker på 
stora scenen.

1968-2018
50 år

I år blir det en enda, stor serveringsyta på Kanalyran. Det blir flera hundra kvadratmeter som inramas av ett 
lågt staket och med minst 400 sittplatser. Arkivbild från Kanalyran 2017.

rades 1915, i novellsam-
lingen Troll och Människor, 
befann sig Europa mitt i det 
brinnande första världskriget 
och Selma var klart påverkad 

av det inhumana behandlan-
de av människor som kriget 
innebar.

I denna berättelse ställs 
rädslan för det okända och 

främmande mot empati och 
medmänsklighet. Selma La-
gerlöf visar på vikten av att 
alla behandlas lika och att det 
alltid gäller att stå upp för de 
svaga.

Musik, dans, fantastiska 
kostymer och masker väntar 
den som löser biljett till tea-
ters egna mongoliska turné-
tält, Yurtan.

Föreställningen regisseras 
av Leif Stinnerbom med ori-
ginalmusik av Magnus Stin-
nerbom. I rollerna: Hanna 
Kulle, Jakob Hultcrantz 
Hansson och Daniel Lind-
man Agorander.

Arrangör är Kulturbruket 
på Dal. Föreställningens 
längd är cirka 60 minuter. 
Det är en familjeföreställ-
ning från 10 år och uppåt.

Fem-sex restauranger
Till serveringsytan kommer 
vi att bjuda in restauranger 
från i första hand Melleruds 
kommun att sätta upp serve-
ringsstånd. Målet är att ha 
fem-sex restauranger med 
olika inriktningar på maten 
på plats. 

Detta kommer att möjlig-
göra att medlemmarna i en 

besökande familj eller i ett 
kompisgäng kan köpa sin 
mat och dryck från olika 
stånd, men ändå äta tillsam-
mans, det som på engelska 
kallas ”food court”.

Vi kommer om ett par 
veckor att skicka ut inbjudan 
till matfestivalen till restau-
rangerna i kommunen.

Vi har fått en del klagomål 

på det dansgolv vi har använt 
de senaste fyra åren. För att 
markera jubiléet har vi därför 
hyrt in ett annat golv. Det 
handlar om ett allvädersgolv 
från en firma i Skåne. Golvet 
är specialtillverkat för utom-
husdanser. 

För Kanalyrekommittén 

Lars Nilsson

som är med i nöjesgruppen 
och som på lördag kommer 
att vara en av ungdomarna 
som hjälper till med ljud och 
ljus. 

Karolina Wessman

Bussresor
Kielkryss
20-22/3 ........................ 1.300:-
25-27/4 ........................ 1.550:-
Buss, båt, 2-bäddshytt, 2 fruk.,
Vi besöker Citti Markt

Buss över Mellerud

Karlanda Buss
Tel. 0573-500 20

GT-BUSS
ULLARED  26/2, 26/3, 30/4, 
28/5 9 timmar i varuhuset

KIELKRYSS med shopping i  
Heiligenhafen 13/4, 20/4 250 kg 
lastvikt, del i 2-bäddshytt o  
2 frukostar  .......................fr. 1.745:-

Ut och resa, kontakta oss

0570-801 00,  054-87 47 47
gtbuss.se
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Veckans lunch

Dagens 
Lunch
Månd-fred 
kl. 11-14

Pizza  
Á la carte

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

lör 12-23, sön 12-22

Ska ni ha fest? 
Vi har catering

Ring oss för
prisinformation

Tel. 0530-101 32

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 8 Måndag 19/2: Hemmagjorda pannbiffar 
med lök, brunsås, hemlagat potatismos,  
amerikanska grönsaker och lingonsylt. 
Dessert: Konserverade aprikoser. 
Tisdag 20/2: Skivad kassler, champinjonsås, 
potatis och bukettgrönsaker. 
Dessert: Blåbärssoppa.

Onsdag 21/2: Kycklinggryta med vitlök och 
timjan, potatis och broccoli.  
Dessert: Rabarberkräm.

Torsdag 22/2: Vitkålssoppa med frikadeller.   
Dessert: Persikokaka med vaniljsås.

Fredag 23/2: Köttkorv med rotmos och 
brytbönor. 
Dessert: Drottningkräm.

Lördag 24/2: Kokt fisk med äggsås, potatis 
och gröna ärtor. 
Dessert: Tropisk mousse.

Söndag 25/2: Portergryta med potatis och 
regnbågsmorötter.
Dessert: Glass med chokladsås.
Hemtjänstens alternativ v. 8
Mån: Potatisbullar med bacon, lingonsylt och 
grönsaker. Tis-sön: Köttbullar med potatismos 
och grönsaker. 

Senior

Sp
or

tl
ov

En dag på 
bondgården

Under utvalda dagar på 
sportlovet kan du besöka 
kor och getter, få en insyn 
i livet på landet och hur 
det är att vara mjölkleve-
rantör till ett lokalt mejeri.
Det är Dalsspiras mjölkleve-
rantörer som bjuder in sport-
lovslediga ungdomar. Besö-
karna får se när korna mjölkas 
och träffa kalvarna eller se 
getterna skutta beroende på 
vilken gård ni väljer. Det 
bjuds på mjölk, bulle och an-
nat gott från Dalsspira. För-
anmälan gäller.

På tisdag 20 februari kan 
du besöka Wässby Gård i 
Brålanda och se på kor, kal-
var och få information om 

hur en mjölkrobot fungerar. 
Gården ägs och drivs av Kjell 
och Gunilla Söderqvist från 
Brålanda.

Samma dag kan ni få se hur 
livet på gården Bandene 
Ängen, Färgelanda med kor 
och kalvar fungerar där korna 
mjölkas i mjölkgrop. Gården 
ägs och drivs av Lennart och 
Mårten Olsson, Bandene 
Ängen, Färgelanda.

På onsdag 21 februari  öpp-
nar Horntvetens Gård i Fär-
gelanda upp portarna. Här 
kan ni klappa kalvar och se 
på kossor och mjölkrobot. 
Gården ägs av familjen 
Hansson och drivs av Matti 
och Gustav. 

Dags att 
nominera till 
dalslandsmedaljen

Nomineringsarbetet star-
tar nu inför utdelandte av 
2018 års dalslandsmedalj. 
Dalslands Turist AB (DTAB) 
har övertagit det administra-
tiva ansvaret för medaljen. 

Dalslandsmedaljen har 
delats ut sedan 1960 och hit-
tills har 101 medaljer delats 
ut, senast 2017 till Annie 
Rosenblad, Fengersfors 
Bruk och Kjell Johansson, 
Dalslands Aktiviteter.

Medaljkommittén består 
av tre representanter från 
dalslandskommunerna in-

klusive Vänersborg, en re-
presentant från Dalslands 
Fornminnes- och Hem-
bygdsförbund samt en repre-
sentant från Dalslands konst-
förening. 

Medalj kan utdelas till 
personer/föreningar/organi-
sationer som genom framstå-
ende förtjänster gagnat land-
skapet Dalsland.

Alla har rätt att nominera/
föreslå och nomineringar där 
man motiverar sitt förslag 
skall vara DTAB tillhanda 
senast 30 april. 

Bröllopsyra planeras i Grinstad

Delar av den arbetsgrupp som står bakom den kommande bröllopskväl-
len i Grinstad församlingshem. Fr.v:  Maria Andersson, kantor, Cina Wal-
terlin, församlingsassistent, Per-Åke Henriksson, kyrkoherde och Maria 
”Majsan” Bartens, församlingsassistent. Saknas på bilden gör diakon 
Erica Staaf samt vaktmästarna Aila Toivo och Lars-Olof Andersson

Onsdag 28 februari ar-
rangerar Melleruds pasto-
rat en bröllopskväll i Grin-
stad församlingshem. Här 
får du tips och råd inför 
vigseln, om blomsterar-
rangemang och smink. 
Det kommer även att visas 
upp olika brudklänningar, 
en frack och det finns 
möjlighet att avsmaka en 
läcker bröllopstårta.
Melleruds pastorat har bildat 
en arbetsgrupp som står 
bakom den planerade bröl-
lopskvällen. Kyrkoherde 
Per-Åke Henriksson berättar 
att han varje år möter många 
brudpar som har mycket 
frågor inför den stora dagen.

– Därför tänkte vi ha en 
kväll med praktisk informa-
tion kring vigselgudstjänsten 
och andra saker runt om-
kring. Till exempel vilken 
sida man ska gå på när brud-
paret går in i kyrkan. Vi 
svarar gärna på frågor, säger 
han.

Han understryker att 
Svenska kyrkan ställer sig 
positiv till samkönade äkten-
skap, även om de flesta vigs-
lar är heterosexuella.

Pastoratets kyrkomusiker 
sitter på en låtskatt och ger 
gärna tips på olika psalmer 
och in- och utgångsmusik.

– Det går i perioder att 
brudparen vill träffa oss kan-
torer. Jag har spelat allt från 
Manchester Uniteds heja-
klackslåt till  Felix Mendels-
sohns Bröllopsmarsch, säger 
Maria Andersson, kantor 
sedan 1974.

I en kohage?
Per-Åke menar att man kan 
ta sig ganska stora friheter 
vid en vigsel, det kan handla 

Till vänster syns Klöveskogs kyrkas brudkrona som skänkts av Anna och Johannes Persson. Till höger: Grinstad 
kyrkas brudkrona som har inskriptionen ”Till Grinstads församling af Komminister och Fru L.M Engström”.

om allt från oerhört påkos-
tade vigslar till den lilla 
enkla vigseln med enbart två 
vittnen. Varför inte gifta sig 
i en kohage, i en båt, vid en 
sjö eller i hemmet? Bara 
fantasin sätter gränserna.

Ett par som tidigare gift sig 
borgerligt kan gå till kyrkan 
för att få en kyrklig välsig-
nelse. En del som kanske gift 
sig i unga år förnyar sina 
äktenskapslöften på äldre 
dagar.

– Rebecca Aronsson från 
Lindströms blommor kom-
mer och visar blommor, 
eventuellt klär hon också en 
brudkrona. Varje kyrka i 
Bolstad församling har egna 
brudkronor att låna ut, berät-
tar församlingsassistenten 
Cina Walterlin.

Victoria Håkansson från 
Parfymeri Alexandra finns 
på plats för att sminka någon 
person och prata brudmake-
up. Det kommer även att 
finnas några brudklänningar 
från olika decennier och en 
frack till påseende.

Traditionerna har ändrats 
en del genom åren. Kunska-
pen om olika detaljer kan 
ibland vara knapphändig.

– Jag tror att kunskapen om 
att man själv kan smycka 
kyrkan inför vigseln mins-
kat. Kyrkan står för en eller 
två altarbuketter, resten får 
man göra själv, förklarar 
Maria.
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se



MELLERUDS NYHETER 5ONSDAG 14 FEBRUARI 2018

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.

Ny låtsamling med 
dalsländsk folkmusik

Riksspelmannen Einar 
Hansander i Vänersborg 
har under många år samlat 
på dalsländsk folkmusik 
och uppgifter om spel-
männen. I januari har den 
första låtsamlingen av två, 
benämnd Dalslandslåtar 
del I, blivit klar och finns 
nu till salu.
Folkmusiken i Dalsland har 
hittills varit dokumenterad 
endast till en del. Folkmusik-
kommissionen gjorde under 
1910-1920-talen uppteck-
ningsresor i landskapet och 
samlade ihop drygt 300 låtar 
som publicerades i samlings-
verket Svenska Låtar Dals-
landsdelen 1931. Ytterligare 
en mängd musik fanns för-
stås hos olika spelmän runt-
om i landskapet men de föll 
ifrån allteftersom och med 
dem deras låtar.

Svåråtkomliga
Låtsamlingen Einar Hansan-
der sammanställt är på drygt 

Riksspelemannen Einar Hansan-
der. Arkivbild.

En vägvisare som väcker intresse
Boken ”Natur i Dalsland - 
En vägvisare” sålde snabbt 
slut på första upplagans  
2 000 exemplar. Nu är den 
andra tryckt. Boken, och 
hemsidan, är en succé som 
kan ge en kraftig boost 
för friluftslivet och borde 
bidra till att fler väljer att 
semestra i Dalsland. Här 
finns allt en nyfiken män-
niska kan önska.
I boken finns mästerliga be-
skrivningar, kartor  och foton 
över 68 naturområden inde-
lade i delarna ”Mitt i Dals-
land”, ”Kroppefjäll med 
omgivningar”, ”Dalforma-
tionens marker”, ”Vänerkus-
ten” och ”Skogsdal”.

Författaren Roger Olsson 
och fotograferna Kent-Åke 
Gustavsson och Lars-Eric 
Fjellman gör med sina texter 
och bilder boken till en väg-
visare man har svårt att lägga 
ifrån sig. 

Det finns tio temaartiklar 
om naturen, bland annat om 
växter, djur, geologi, vand-
ring, paddling och cykling. 
Texterna är lärorika, tanke- 

Boken är lätt att hitta i genom sin praktiska indelning i delområden och naturområden.

Den efter-
frågade bo-
ken Natur i 
Dalsland är 
nu tryckt 
i en andra 
upplaga.

200 sidor och innehåller låtar 
från östra delen av Dalsland, 
alltså låtar från socknarna i 
Tössbo, Nordals och Sundals 
härader eller med andra ord 
från Åmål i norr till Frände-
fors i söder. 

Låtarna har till största de-
len varit svåråtkomliga eller 
inte tidigare varit publicera-
de och kommer från olika 
källor som arkiv, handskriv-
na låthäften och lösa notblad.

 Bland annat kan här näm-
nas Dan Danielssons upp-
teckningar från åmålstrak-
ten. Jonas Olsson från Ör gav 
redan 1873 ut häftet ”Femtio 
polskor från Wermland och 
Dal” med främst låtar från Ör 
och socknarna däromkring 
och där låtarnas ursprung 
inte varit allmänt kända.

Vidare finns här Einar 
Övergaards uppteckningar 
från Grinstad efter spelmän-
nen Jonas Åberg och Jonas 
Günther ( i en annan renskrift 
än i boken med hans folkmu-
siksamling) samt många 
uppteckningar från Dal-
boslätten av Carl Pihlström i 
Mellerud och klarinettspel-
mannen Erik Karlsson Nöjd 
i Bolstad. 

Några förnämliga låtar 
från samlingsverket Svenska 
Låtar Dalsland har också ta-
gits med för att ge en bättre 
bild av musiken i några sock-
nar.

Sockenspelmän
Kortfattade uppgifter finns 
om socknarnas spelmän till 
exempel om ”Knapen” i 

Åmål, ”Snubben i Tösse-
bäck”, ”Blinda Jan i Dal-
skog”, ”Wandas-Magnus”, 
”Britta Kajsas Sven” med 
flera spelmansoriginal. De 
levde oftast under små om-
ständigheter men efterläm-
nade värdefulla bidrag till 
den dalsländska folkmusi-
ken. 

Slutligen återfinns också 
låtar efter de sista traditions-
bärarna som Eric Fredriks-
son från Frändefors och  
”Lars i Mossen” Eriksson 
från Grinstad.

Viktigt komplement
Förhoppningen är att denna 
låtbok och en kommande 
bok om musiken i norra och 
västra Dalsland kommer att 
utgöra en viktig komplette-
rande dokumentation av det 
dalsländska folkmusikarvet.

Utgivandet har gjorts möj-
ligt tack vare bidrag från 
Västra Götalandsregionens 
paraplyorganisation ”Folk-
musik i Väst” och Dalslands 
Spelmansförbund. Låtsam-
lingen finns att köpa hos 
Dalslands Spelmansförbund 
och hos författaren. 

Dalslands Spelmansför-
bund och Einar Hansander 
planerar att under våren i 
samarbete med studieför-
bundet ABF att anordna re-
leasekonserter i respektive 
kommun och presentera 
musik ur låtsamlingen.

och intresseväckande och 
skrivna på ett språk som gör 
läsningen till ren underhåll-
ning. Här beskrivs mängder 
av intressant fakta, från plat-
sers historia, till rariteter 
inom växtriket, tips på ut-
flykter, fiskeråd och väldigt 
mycket mer.

Överskådligt
Boken har en indelning som 

gör det lätt att hitta olika 
naturområden. 

Om man räknar in delom-
rådena skildras 90 områden i 
boken. Utöver det kan man 
läsa om ytterligare 37 områ-
den i de tio temaartiklarna, så 
det finns sammanlagt 127 
områden i boken som be-
skrivs på olika sätt. 

Till varje område finns en 
beskrivning av hur man tar 

sig dit. Och det finns en hem-
sida www.naturidalsland. se, 
där allt detta och ännu lite 
mer finns att ta del av. 

Ett samarbete
Projektet har genomförts av 
Dalslands miljö- och energi-
förbund (DMEF) som arbe-
tar för kommunerna Bengts-
fors, Dals-Ed, Färgelanda 
och Mellerud tillsammans 
med Vänersborg och Åmål 
samt Dalslands Turist AB. 

DMEF var huvudman för 
projektet och ansvarar fram-
gent för boken och hemsidan. 
Dalslands miljö- och energi-
kontor (DMEK) har varit 

projektledare och gjort 
grundarbetet med de flesta 
kartor. Projektet har möjlig-
gjorts tack vare statligt LO-
NA-stöd (Lokala Natur-
vårdssatsningen). 

Hög kvalitet
I projektgruppen ingick per-
sonal från DMEK samt tjäns-
temän från Åmåls respektive 
Vänersborgs miljökontor 
samt representanter för Dals-
lands Turist AB och Väst-
kuststiftelsen. En mängd 
kontakter har tagits med be-
rörda markägare och organi-
sationer. I projektgruppen 
ingick också konsulten Vanja 
Leander från Naturinforma-
tion AB som i sin tur anlitade 
författaren och fotograferna.

– Att vi träffade avtal med 
Naturinformation om fram-
tagande och tryckning av 
boken var verkligen lyckat. 
Det är dessa fyra personer vi 
har att tacka för den högkva-
litativa texten och bilderna, 
säger Renée Olsåker, miljö-
strateg på Dalslands miljö- 
och energikontor.

Boken säljs via Dalslands 
miljö- och energiförbund, 
turistbyråerna och bokhand-
lare i Dalsland, dessutom via 
bokhandlare i hela Sverige 
och genom nätbokhandeln. 
Upplaga nummer två är re-
dan tryckt. Förlaget är Votum 
& Gullers.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se



MELLERUDS NYHETER6 ONSDAG 14 FEBRUARI 2018

 eräk råV

sraL   mörtsflE
* 62  iluj  6391   

 sso tanmäl rah
 dankas hco gros rots i

durelleM  1 iraurbef   8102

htebasilE  hco  ekÅ-sraL
mikaoJ  hco  aneL

 kirneH ,rotkiV ,annaH
akinnA  hco  saihtaM

 abbE ,ynnaF ,anilevE
 nenrabsnrabnraB

 ,vil tråv rä daV
 ,nednuts atrok ned

 råv mos tevil tom
 ,röhllit läjs

 sesöl nedit ru
 nednubo ned

 egniv nis dem hco
 rör nelmih

 tsivkregaL räP

 tlla röf kcaT

netsnäjtsdugsgninvargeB  
  sram 9 gaderf mur regä

.akryk smloH i 00.31 .lk  
anräg knäT .nakryk i tulsvA  
-ebaidnraB llit avåg ne åp
 09 65 01-310 .let nednofset

 es.sunof åp adissennim eS

 edakslä råV

egleH   nossnoJ
* 71  inuj  5291   

 sso tanmäl rah
 dankas hco gros rots i

durelleM  13  iraunaj   8102

avE  hco  naröG
 samohT                  

  nrabnraB
 nrabsnrabnraB

rovnuG  hco  enuR
tkäls girvÖ  hco  rennäv

 anretfark räN
 anmod tgidnäts

 snalg nis tagö hcO
 tsim rah

 nårf tta tnöks ås
 anmos åf tlla
 annfi aliv hco

 .tsis llit

netsnäjtsdugsgninvargeB  
iraurbef 02 gadsit mur regä  
.akryk sgokslaD i 00.31 .lk  
llit sedujbni netka retfE  
.nagutsyB i dnutssennim  
-0350 SUNOF llit nalämnA
.iraurbef 51 tsanes 54 001  

knät ammolb ne röf tellätsI  
  llit avåg ne åp anräg

  .letovåg ,nednofsnemeD
 62 99 856-80

 es.sunof åp adissennim eS

 ammam aräk råV
 rettod nim

eiraM-ttirB  
 nillaW

* 7 sram  4591   

 sso tanmäl rah
 dankas hco gros rots i

grobetöG  62  iraunaj   8102

 refinneJ ,akcisseJ ,alémaP
 rejlimaf dem

 dirtsA ammaM
salK  dem  jlimaf

 redoM armulS
 nedirts rä tuls
  tinnuf rah uD

 or hco dirf
  duG niD soH

 nedirfalmih i
 uD råf räD
 ob tgive röf

i nejlimaf va segat deksvA  
  .tehllits

va tennim ardeh tta röF  
åp anräg knät ,eiraM-ttirB  
nednofrecnaC llit avåg ne  

 95 95 95-020 :letovåg
 es.sunof åp adissennim eS

DÖDSFALL

DÖDSFALL

PREDIKOTURER

Uppvaktning
på min födelsedag undanbe-
des vänligen.  

Ingemar Jonsson 
Dotorp

UPPVAKTNING

Grattis till vår Hedda som 
fyllde ett år den 31/1.

Grattiskramar från 
mamma Frida, pappa Dennis 

och storebror Harry!

Hipp, hipp hurra, idag är 
ingen vanlig dag, idag är det 
Wilhelms födelsedag. Grat-
tis Wilhelm på din 7-årsdag.

Kramar från mormor 
och Bengt-Åke

Tack
ni som hjälpte mig på 
Järnvägsgatan i fredags!

Erik

TACK

Veckans 
ros...

...till vår älskade dotter som 
ordnade en så fantastisk can-
cergalakväll i Mellerud. Vi är 
så stolta, även en eloge till 
alla som hjälpte till att göra 
det möjligt.

Mor och far

MELLERUD
Smyrna: Onsd 18 Bibelklass. 
Torsd 17 Språkcafé. Fred 
18.30 Tonår i Smyrna. Sönd 11 
Gudstj. Besök av församling 
fr. Åmål och dop. Tisd 19 Bö-
nesamling.
Equmeniakyrkan-
Missionskyrkan: Tisd 10-12 
Tisdagskaffe & Rastplats. 17-
20 Sportlovsöppet, fika. 

HOLM se annons
ÖR se annons 
BOLSTAD se annons
SKÅLLERUD se annons
BRÅLANDA

Smyrna: Onsd 11 Bön. Torsd 
19 STF visar fjällbilder, fika. 
Fred 19.30 LifeLine,  ung-
domskväll på Sörgården. Sönd 

11 Gudstj. Daniel och David 
berättar om Etiopienresan, 
Ssk. Nattv.
Equmeniakyrkan: Onsd 19 
Markusläsning. Fred 15 Ge-
menskapsträff i Servicehuset, 
S-O och Margita Magnusson, 
sång och musik, servering, an-
dakt Sigward K. Lörd 18 Fest-
kväll, se Frändefors Equmenia. 
Sönd 11 Gudstj. tema ”Ett bö-
nens hus för alla folk” Sigward 
K. Kyrkkaffe. 16 Gudstj. Sjuk-
huskyrkan NÄL, Sigward K.
Brålanda: Sönd 11 Gudstj. 
med de minsta, Thomas 
Holmström, Anette J Carlson. 
Barngrupper från pastoratet 
medverkar. Dopängel utdel-
ning, fika i kyrkan. Kyrkbil 
308 70. Sönd 16 Orgelkonsert 
m Samuel Lundback, andakt 
Thomas Holmström. Månd 12 
Middagsbön i fsh. 12.15-13.30 
Lunch. 17-19 Kulturcafé, Brå-
landa fsh. 
Gestad: Torsd 10-11.30 För-
middagskaffe med Nils Lund-
beäck. Kyrkbil 321 18. 

FRÄNDEFORS
Equmeniakyrkan: Fred 10 
Markusläsning. Lörd 18 Fest-
kväll med sång och vittnsebörd 
om kristen tro, Jenny Nyqvist 
m.fl. Sigward K. Servering. 
Sönd 11 Gemensam gudstj. se 
Brålanda Equmeniakyrka. 16 
Gudstj. Sjukhuskyrkan NÄL, 
Sigward K.
Frändefors: Sönd 10 Gudstj. 
Ralph Liljegren. Tisd 13.30 
Gudstj. på Ringhem Ralph 
Liljegren. Torsd (22/2) Ge-
menskapsträff på Ringhem, 
Håkan och Marianne Johans-
son, dragspel och sång. Kaffe 
och andakt.

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

Öppet: Vard 9-18 
Lunch 13-14

Lördagar 10-13

Välkommen in till oss!

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

20% rabatt på vårens bågar

     

Följ oss på

1/2 priset på par två

Sara Kanyinda från Skållerud bjöd på en stunds uppskattad underhållning förra onsdagen i Kyrkans hus.

Åhörarna lyssnade tankfullt till Saras känslofulla sång och musik.

Vid förmiddagskaffet i 
Kyrkans Hus förra onsda-
gen stod Sara Kanyinda 
från Skållerud för under-
hållningen.
Sara arbetar till vardags som 
vaktmästare i Holms pastorat 
med ansvar för pastoratets 
ljudanläggningar. Sara är 
känd av många i trakten som 
en skicklig musiker, sånger-
ska och låtskrivare. Nu tog 
hon en paus från jobbet för 
att bjuda på ett knippe vack-
ra sånger och gitarrspel.

Ett 20-tal kaffedrickande 
åhörare hade bänkat sig i 
samlingssalen i Kyrkans 
Hus. Efter avklarat lotteri 
och vinstutdelning grep Sara 
sin gitarr och började sjunga 
en låt skriven av Bob Dylan.

Känslofull musikstund

– Den är översatt till 
svenska och handlar om 
oändlig kärlek, förklarade 
hon.

Med sin melodiösa röst 
framförde hon flera låtar till, 
bland annat en gospellåt, 
Fred Åkerströms ”Jag ger dig 
min morgon” och den myck-
et vackra psalmen ”Herre 
signe du och råde”  från 
1600-talet.

– När jag gick i Åsens 
skola hade jag en fröken jag 
tyckte väldigt mycket om, 
Eva Hagström. Jag minns att 

jag tog en femkrona och 
skickade den till henne i ett 
brev där jag skrev ”Här får 
du av mig för att du är en 
sådan bra fröken”. Då var jag 
sju år. Eva lärde mig den här 
psalmen och den har suttit 
kvar i huvudet ända sedan 
dess, berättade Sara för pu-
bliken som verkade märkbart 
tagen av hennes känslofulla 
framträdande.
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se

Hipp Hipp HURRA!
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Bio Föreningshuset 
Tid: 17.00. Film: Pelle Kanin (familje-
film). Plats: Föreningshuset, Åsensbruk. 
Arrangör: Skålleruds byalag.

Det blir gratis filmföreställning och så 
bjuder byalaget på korv och bröd.

Pimpelfiske Dalskogs Tennisklubb 
& Byalag 
Tid: 10.00–13.00. Aktivitet: Pimpelfiske
Plats: Kabbosjön i Dalskog.  
Arrangör: Dalskogs Tennisklubb & bya-
lag. Ledare: Henrik Karlsson och Fredrik 
Sköld. Anmälan: På plats. 
Tel: Vid frågor: 0530-211 76, 0530-
211 97, 070-602 86 11, 070-713 25 60. 
Avgift: Gratis Ålder: Alla är välkomna!
Övrigt: Medtag egen fiskeutrustning. Vid 
osäkert isläge kan aktiviteten ställas in, 
info om isläget www.dalskog.nu
Vi bjuder på fika efter fisket! 

Sportlovsprogram 2018
i Melleruds kommun

Ungdomshuset 
Stinsen: 
Måndagar 15.30 - 20.00
Onsdagar 15.30 - 20.00
Fredagar 19.00 - 23.30

Melleruds Bowlinghall öppettider: 
Måndag  kl. 13.00–20.00
Tisdag  kl. 13.00–20.00 
Onsdag Abonnerat
Torsdag kl. 13.00–20.00
Fredag  kl. 13.00–20.00 Discobowling 16.00 - 20.00 
Ledare: Jan Edeblad
Kaffe, dricka och kaka finns att köpa varje dag under 
sportlovet. Övriga aktiviteter är biljard och dart. 
Ålder: Skolungdom

Bibliotekets 
öppettider:
Tidningsrummet 
vardagar från kl. 8.15

Måndag:  10.00–13.00
Tisdag:  10.00–18.30
Onsdag: 10.00–18.30
Torsdag: 10.00–18.30
Fredag: 10.00–17.00
Lördag: 10.00–13.00

Melleruds kommun genom Medborgarkontoret i Mellerud 
vill i samband med framtagandet av detta sportlovsprogram fram föra sitt 
stora TACK till alla föreningar med flera som ställer upp och gör sportlovet 
möjligt för alla våra barn och ungdomar i kommunen.

PS: Titta på hemsidorna eller kontakta arrangörer enligt ovan då vi 
reserverar oss för ev. ändringar eller fel i programmet. 

Rådahallens 
Sport & Friskvårdscenter
Simhallens öppettider på Sportlovet v.8 
för familjebadet.
Måndag: Familjebad 15.00–20.00
Tisdag: Familjebad  10.00–18.00
Onsdag: Familjebad  10.00–19.45
Torsdag: Familjebad  10.00-18.30
Fredag: Familjebad  10.00-20.00
Lördag: Familjebad  10.00-16.00
Söndag: Familjebad  10.00–16.00

Friskis och Svettis
Måndag  Tid: 18.00 Aktivitet: Jympa medel  
 Plats: Rådahallens B-hall. Ålder: 13-20 år.

 Tid: 19.45 Aktivitet: HIT 
 Plats: Rådahallens B-hall 
 Ålder: 13-20 år

Tisdag Tid: 18.00. Aktivitet: Dans Cresendo  
 Plats: Rådahallens B-hall.  
 Ålder: 13-20 år

 Tid: 19.00. Aktivitet: Jympa medel 
 Plats: Rådahallens B-hall.
 Ålder: 13-20 år.

Onsdag Tid: 12.00. Aktivitet: Jympa soft  
 Plats: Rådahallens B-hall.  
 Ålder: 13-20 år.

 Tid: 17.00. Aktivitet: Jympa medel 
 Plats: Rådahallens B-hall 
 Ålder: 13-20 år.

 Tid: 19.00. Aktivitet: Skivstångintervall 
 Plats: Rådahallens B-hall 
 Ålder: 13-20 år.

Torsdag Tid: 18.00. Aktivitet: Jympa puls bas 
 Plats: Rådahallens B-hall.
 Ålder 13-20 år.

Fredag Tid: 17.15. Aktivitet: Core 
 Plats: Rådahallens B-hall. Ålder: 13-20 år

Lördag Tid: 10.00 samt 10.45 
 Aktivitet: Familjejympa.  
 Plats: Rådahallens B-hall. Ålder: 13-20 år. 

Plats: Rådahallens B-hall. Anmälan: Behövs inte till 
något av passen, kom bara i tid till B-hallen. Tel: 0530-
331 01. Övrigt: Vanliga kläder och skor för inomhusträning. 
www.friskissvettis.se/mellerud

Söndag 18 februari 
Centrumbiografen 
Tid: 19.00. Film: Black Panther (3D)
Plats: Centrumbiografen, Mellerud
Ålder: Ej angivet. Arrangör: Melleruds IF

Föreningshuset Åsensbruk bio
Tid: 16.00. Film: Monky (familjefilm)
Plats: Föreningshuset, Åsensbruk
Ålder: Familjefilm.
Arrangör: Skålleruds byalag.
Det blir gratis filmföreställning och så 
bjuder man på korv o bröd.

Måndag 19 februari
Rådahallen Sport & Friskvårdscenter
Tid: 10.00 – 15.00. Aktivitet: Diverse 
idrottsaktiviteter. Anmälan: Behövs ej. 
Ålder: Skolungdom

Tisdag 20 februari
Rådahallen Sport & Friskvårdscenter
Tid: 10.00 – 15.00 Aktivitet: Diverse 
aktiviteter Anmälan: Behövs ej.
Ålder: Skolungdom.

Öppet hus Equmenia Mellerud 
Tid: 17.00 – 20.00. Aktivitet: Spel, film 
och fika. Plats: Missionskyrkan.  
Arrangör: Equmenia Mellerud.
Ledare: Sören Johansson.
Anmälan: Ingen. Tel: 070-380 73 71.
Avgift: Gratis. Ålder: 8 år och uppåt.

Onsdag 21 februari
Big Lake Cruisers 
Tid: 18.30 Aktivitet: Ungdomsträff i 
garaget. Plats: Klubblokalen på Bygg-
mästargatan 26. Anmälan: Behövs ej. 
Tel:070-641 03 48. Anders ”Tuten” 
Andersson. Ålder: Alla. 
Övrigt: Om vädret tillåter tänder vi grillen 
kl. 18.30 och bjuder på korv och bröd.

Bio Centrumbiografen 
Tid: 19.00. Film: Black Panther (2D)
Plats: Centrumbiografen, Mellerud.
Ålder: Ej angivet. Arrangör: Melleruds IF.

Torsdag 22 februari
Melleruds Kristna Center, Mejeriet 
Tid: 16.30. Aktivitet: Minikids. 
Anmälan: Behövs ej. Ålder: Barn 3 – 7 år

Tid: 18:00 Aktivitet: Maxikids. 
Anmälan: Behövs ej. Ålder: Barn 7 - 12 år

Det anordnas dans, samling, lekar, bak-
ning, pyssel, tv-spel och alla barn bjuds 
på fika

Fredag 23 februari
Melleruds Kristna Center
Tid: 20:00. Aktivitet:  Ungdomskväll på 
Mejeriet. Anmälan: Behövs ej.
Ålder:  Skolungdom.

Det anordnas café, fotboll, sällskapsspel 
och skönt häng i allmänhet.

Söndag 25 februari
Centrumbiografen 
Tid: 16.00. Film: Pelle Kanin
Plats: Centrumbiografen, Mellerud
Ålder: 7 år. Arrangör: Melleruds IF

Tid: 19.00. Film: Darkest Hour
Plats: Centrumbiografen, Mellerud
Ålder: 11 år. Arrangör: Melleruds IF
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Att leva med epilepsi i familjen
Maria Bäckström och 
Peter Nilsson i Mellerud 
lever i en tuff vardag 
med mycket oro. Maria 
och sönerna Alexander 
10 år och Alvin 7 år är alla 
drabbade av epilepsi av 
olika varianter samt en 
kromosomavvikelse som 
felkodar kroppens tem-
peraturregleringssystem.
I måndags 12 februari var det 
Internationella Epilepsida-
gen för att uppmärksamma 
behoven av ökad kunskap, 
mer resurser till forskning 
och bättre livskvalitet för de 
50 miljoner människor i värl-
den som lever med epilepsi.

Epilepsi kan uppstå när 
som helst i livet hos vem som 
helst. Det finns minst  
60 000 personer i Sverige 
som har epilepsi, en sjukdom 
som påverkar både familj, 
släkt och vänner.

– Man känner en ständig 
oro för anfall vid triggers 
som värme, infektioner, an-
strängning, stress, magsjuka, 
blinkande ljus med mera. 
Som förälder har man alltid 
jour, dygnet runt året om. Det 
innebär mycket ”vabbande 
som i sin tur påverkar ens 
eget liv och arbete,  berättar 
Maria.

Hennes familj är allvarligt 
drabbad. Endast sju personer 

Sjuårige Alvin leker med sina bilar. Han får inga epileptiska anfall, men har ständig epileptisk aktivitet och tål ingen förebyggande medicin.

Vad gör man när någon får ett 
epileptiskt anfall?
* ta det lugnt
* ta bort alla saker runt omkring
sätt ingenting mellan tänderna 
– det kan ge tandskador
* lägg gärna något mjukt under 
huvudet
* lös upp slips eller skärp, ta av 
glasögon
* när kramperna har upphört, 
lägg personen på sidan med 
huvudet lågt
* stanna kvar tills personen 
klarar sig själv
* skydda personen mot omgiv-
ningens närgångna nyfikenhet.

FÖRSTA HJÄLPEN

Maria Bäckström och sönerna Alvin 7 år och Alexander 10 år tar en fikastund. Skrattet är aldrig långt borta, trots all oro och bekymmer som epilepsin och kromosomavvikelsen för med sig.

i hela landet har den ovanliga 
kromosomavvikelsen. Tre 
av dem finns alltså i Melle-
rud.

Medvetslös i sju timmar
Maria fick epilepsi som barn, 
vid fyra års åldern drabbades 
hon av ett stort anfall och 
blev medvetslös i sju timmar. 
Hon sövdes ner, eftersom 
tillståndet krävde intensiv-
vård. Efter detta ställdes 
Maria på starka mediciner.

– Skoltiden var fruktans-
värd med koncentrationssvå-
righeter och konstant trött-
het. Jag stämplades som lat 
och oengagerad, då ingen 
förstod att det berodde på 
medicineringen, minns hon.

Maria fick ett par anfall till 
och fick äta läkemedlet Fene-
mal. Många tester och årliga 
EEG-undersökningar följde. 
Vid tolv års ålder hade Maria 
inte haft anfall på flera år och 
medicindosen drogs ner. Vid 

20 års ålder kunde hon ta 
körkort, men kontrollerna 
fortsatte upp till 25 års ålder.

– Nu har jag varit medicin-
fri i 28 år och är så kallad 
latent epileptiker, förklarar 
Maria, 41 år idag.

Andningsstörning
Alexander föddes med en 
kraftig andningsstörning och 
låg på neonatalavdelningen i 
en vecka med andningsma-
skin. Han fick RS-virus och 
var mycket sjuk.

– När han var tio månader 
och sov mellan mig och Peter 
i sängen blev han plötsligt 
helt stel, vi fick ingen kontakt 
med honom. Han var kokhet, 
likblek och hade blåa läppar. 
Vi blev livrädda eftersom 
han såg helt död ut. Ambu-
lansen kom men då hade han 
blivit bättre, läkarna sade att 
det handlade om en ofarlig 
feberkramp, berättar Maria.

Sedan drog det igång. 

Alexander krampade i bad-
karet, i vagnen, i sömnen, i 
soffan – Maria och Peter hit-
tade honom i kramptillstånd 
överallt.

Föräldrarna hittade ett 
mönster, bland annat trigga-
de värme och stark kyla 
igång anfallen. I november 
2010 gjordes en EEG-under-
sökning, då man mäter elek-
triska aktiviteter i hjärnan. 
Svaret att det var epilepsi 
kom i februari 2011, när 
Alexander var 4,5 år.

 – De epileptiska anfallen 
såg ut som feberkramper. 
Han blir alldeles stel, and-
ningen stannar av och det 
hörs bara ett kluckande ljud. 
Han får bara ha kramp i max 
tre minuter, efter det sätter vi 
in kramplösande, säger Ma-
ria.

– Jag känner när det är på 
gång, jag känner mig konstig 
innan. Det är som om jag får 
en dröm, förklarar Alexander 

har konstant epileptisk akti-
vitet i hjärnan dygnet runt. 
Det yttrar sig i att det ”spra-
kar” i hans hjärna hela tiden, 
det är vanligt vid kromo-
somavvikelser – särskilt i 
kombinaton med adhd som 
Alvin också har. 

 – Han var högt och lågt, 
jag fick första spontana kra-
men när han var tre år gam-
mal, säger Maria.

Han har även högfunge-
rande autism (kan prata och 
använder tecken). Alvin 
pratade först vid tre års ålder. 
Han har en lindrig utveck-
lingsstörning som innebär att 
Alvin ligger 2,5 år efter i sin 
utveckling. Fast han har inga 
koordinationsproblem som 
sin bror samt är utrustad med 
fotografiskt minne. Alvin li-
der av selektiv ätstörning och 
kan bara äta max 15 livs-
medel, de måste dessutom 
ligga var för sig.

För några år sedan började 
Maria och Peter att ge Alvin 
samma förebyggande medi-
cin som Alexander tar, men 
då visade det sig att Alvin 
inte tål epilepsimedicin. Han 
tål heller inga mediciner mot 
sin adhd.

– Det höll på att gå riktigt 
illa. På grund av medicinen 
fick han symptom som om 
han hade scharlakansfeber, 
halsfluss, magsjuka, öronin-
flammation och svamp i 
munnen. Till slut fick han 
utslag över hela kroppen och 
41 graders feber, Alvin var 
okontaktbar. Det är en fajt att 
leva med alla sjukdomar, 
men jag ger aldrig upp. Det 
är tufft för hela familjen, men 
man lär sig leva med det, 
säger Maria.

Perspektiv på livet
Hon konstaterar att resan gett 
dem perspektiv på livet och 
de är tacksamma över vad de 
lyckats åstadkomma.

– Vi kämpar för att norma-
lisera våra liv. Vi gör det som 

själv. Lyckligtvis har han inte 
haft något anfall sedan mars 
2017.

Information viktigt
Det är viktigt att man som 
förälder informerar skolan, 
kompisar och deras föräld-
rar. Hur ska man då uppträda 
vid ett anfall? 

– Uppträda lugnt, lägg 
något under huvudet, lätta på 
kläderna och stoppa INTE 
något i munnen  då kan per-
sonen bita sönder tänderna. 
Så det är ett förlegat råd. Håll 
i handen och prata lugnt. Ha 
is i magen, tre minuter känns 
som en evighet, berättar Ma-
ria.

Hon understryker att den 
situationen är bland det vär-
sta en förälder kan råka ut för, 
det ser ut som om man har ett 
dött barn framför sig.

I skolan har Alexander 
alltid med sig en medicin-
väska med Brufen, stark Al-
vedon och Diazepam som är 
kramplösande. 

I väskan finns även en 
munhålelösning, Buccolan, 
men den har familjen inte 
vågat använda ännu på grund 
av biverkningarna (risk för 
hjärtinfarkt och hjärtstopp).

Alexander har en mycket 
låg normaltemp, 36,2 grader. 
Om han vaknar med 37,4 i 
temp måste han stanna 
hemma från skolan på grund 
av risken för anfall. 

Maria tempar honom varje 
morgon och är den förhöjd 
upprepas detta varannan 
timme.

– Eftersom han inte kan 
känna smärta som andra 
måste jag se symptomen på 
honom, till exempel matt i 
ögonen och ofokuserad. Han 
kan heller inte reglera sin 
kroppstemperatur.

Det ”sprakar” i hjärnan
Sjuårige Alvin har också 
epilepsi, men han har aldrig 
haft några anfall. Utan han 
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ÖPPET HUS 
16-17-18 februari

Köp för 
1.000 kr 

och få en 
stekpanna 
på köpet!

Gäller vitvaror och småel, så långt lagret räcker.

20% 

på alla
båttillbehör

ÖPPETTIDER
Fredag 10-18
Lördag 10-16
Söndag 11-16

Vi bjuder på kaffe/saft och 
bulle samt korv och bröd

Erbjudande 
Skyddskläder  50%
Motorsågar  20%

Bensin  20%

Missa inte denna helg.
Erbjudanden kommer endast att gälla 16-18 februari!

info@fritzens.nu • 0530-411 18

Vi kommer att ha 

specialerbjudande 
på ett antal båtpaket från 

m. fl.

15% 
på all

elektronik från Garmin

24 månader 
räntefritt 

Lördag och söndag: 
Matlagning med 

Calle kock

Gäller så långt lagret räcker.

”Kan jag få lite mer kladdkaka?” undrar Alexander.

barnen kan göra. De har både 
astma och allergier också, så 
det är ganska omständligt att 
resa iväg med dem eftersom 
vi måste ha med så många 
mediciner. Det är nog två år 
sedan jag och Peter var barn-
lediga en hel helg och vi har 
aldrig vågat resa utomlands 
med tanke på allt.

När beskedet kom att Alex-
ander hade epilepsi fick fa-
miljen ett ep-team på Näl 
som bestod av kurator, psy-
kolog, neurolog och ep-skö-
terska.

– Där fick vi stöd och hjälp 
för första gången, konstate-
rar Maria. De började disku-
tera varför han var så sjuk. 
Man kollade om han hade 
dravets syndrom som också 
är en temperaturutlöst epi-
lepsi. Men Alexander låg för 

lågt i anfallssekvens. Ju fler 
undersökningar som gjordes 
desto fler symptom upptäck-
tes. Han gick sent, hade 
hudförändringar, låg mus-
keltonus och överrörliga le-
der. Maria och Peter krävde 
en kromosomanalys som 
skickades till USA. När sva-
ret kom visade det sig att 
Alexander (då 7,5 år) var det 
enda fallet i Sverige med den 
duplikationen (som heter 
16p11,2).

Gentester gjorde på både 
Peter och Maria och deras 
syskon.

Kromosomfel
– Vid 38 års ålder fick jag 
reda på att jag bar på den 
duplikationen. Alvin har 
samma kromosomfel. Så vi 
är tre i samma familj med den 

igen. Innan det hade han 
ingen livskvalitet. Ingen 
kanske tror det, men vi har 
det väldigt roligt i vår familj. 
Alexander är exempelvis 
alltid väldigt rakt på sak. Han 
kan säga om en skoluppgift: 
”Varför ska jag kunna detta, 
jag ska ju ändå bli brandman? 
berättar Maria leende.

Det finns olika slags epi-
lepsi. Alexander har genera-
liserande anfall vilket inne-
bär att hela hjärnan krampar 
på en gång. Vid fokala anfall 
krampar en viss del av hjär-
nan.

– Alla kan få epilepsi och 
det finns inget botemedel. 
Det finns så lite forskning om 
det. Jag har aldrig sett någon 
insamlingsgala, vi är ändå 

60 000 i Sverige som lever 
med epilepsi. Jag brinner för 
att upplysa människor. Det 
finns tyvärr ingen kunskap 
om kromosomavvikelsen 
16p11,2 och vi kämpar för att 
få hit experter från Schweiz 
eller USA. Jag tror det finns 
ett mörkertal bland barn, 
förklarar Maria.

Hon säger att samarbetet 
med skola och specialpeda-
goger i Mellerud har fungerat 
bra, utifrån de resurser som 
finns. Däremot har de bollats 
runt i vården, där det enligt 
Maria saknas samverkan.

– Men nu verkar det börja 
lösa sig. Innan jul fick vi 
besked om att NP-teamet i 
Uddevalla ska göra en utred-
ning. Som förälder råkar man 

ut för många käftsmällar, så 
vi har hittat på olika hjälpme-
del själva. Till exempel har 
vi jobbat mycket med bilder 
och vi har schema för allt när 
det gäller Alvin. Han har 
även en resurs i skolan, säger 
Maria. 

En period var hon utbränd, 
därefter har Maria svårt att 
hantera stress. Men hon har 
lärt sig att ta hand om sig 
själv, bland annat genom 
promenader med familjens 
hund Brownie och mindful-
ness.

– Brownie är en slags tera-
pihund, vårt ”glädjepop-
corn”, alla ler när hon är med.

Susanne Emanuelsson 
susanne@mellerudsnyheter.se

diagnosen. Vi fick bara med 
oss ett häfte hem med upp-
maningen att läsa själva. Nu 
är vi sju stycken i Sverige 
som har det och vi har kon-
takt med varandra, berättar 
Maria.

Själv märker hon av sin 
kromosomavvikelse genom 
låg kroppstemperatur, dålig 
syn, latent epilepsi och lågt 
sömnbehov.

Epilepsimedicinen ger 
många biverkningar, såsom 
trötthet, trögtänkhet, koordi-
nationssvårigheter och det är 
svårt att sova. Under Alexan-
ders första 6,5 år sov han inte 
en enda hel natt – det gjorde 
inte hans föräldrar heller.

Lösningen blev ett ”boll-
täcke” som ger taktil berö-
ring på kroppens berörings-
punkter. Det har båda 
pojkarna idag.

– Man griper efter alla 
halmstrån, konstaterar Maria.

För Alexander har det tagit 
2,5 år att lära sig simma, re-
flexerna fungerar inte särskilt 
bra. Men idag simmar han 
200 meter med tio-tolv pau-
ser, så utvecklingen går 
framåt rejält.

Efter hans sista anfall i 
mars 2017 höjdes medicine-
ringen, med resultatet att 
Alexander hade hög feber i 
sju veckor. Han var likgiltig 
och uttalade själv att han inte 
orkade mer. Maria och Peter 
beslutade att själva minska 
på medicinen.

Har roligt i familjen
– Då fick vi tillbaka vår pojke 

Nya öppettider

Storgatan 20, 464 30, Mellerud. Tel 0530-125 40. www.mellerudsnyheter.se

Från måndag 5 mars är kontoret öppet: 

Måndag-fredag 08.00-16.00

lunchstängt 12.00-12.45
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Happy days med Swedish Shuffle
I lördags 10 februari kunde 
man uppleva den fabulösa 
showen ”Happy days are 
here again” med Köhn, 
Dyall och Mirro i Kultur-
bruket på Dal. 
Gästerna i Sparbanksalong-
en bjöds på ett fantastiskt 
event med massor av sång, 
dans och entertainment på 
hög nivå.

Konsert- och operasånger-
skan Jeanette Köhn förtrol-
lade publiken med sin under-
bara sopransångröst och 
gåshudkänslan spreds ut i 
hela salongen under en härlig 
och exklusiv föreställning 
där inte minst sång- och 
dansmännen Rennie Mirro 
och Karl Dyall komplettera-
de kvällen till sin helhet.

Broadwaykänsla
Ginger Rogers, Fred Astaire 
och Gene Kelly är bara några 
av de stora som tolkades 
under kvällens föreställning, 
där flera av deras mest kända 
låtar som ”New York, New 
York”, ”Singing in the rain” 
och olika musikallåtar som ”I 
feel pretty” framfördes. 

Improvisationsgruppen 
Trio X med Lennart Simons-
son, piano, Per V Johansson, 
bas och Joakim Ekberg vid 
trummor bidrog med gränsö-
verskridande musik .

Tanja Mueller

Ginger Rogers, Fred Astaire och Gene Kelly är bara några av de stora som tolkades under kvällens föreställning av Karl Dyall, Jeanette Köhn och 
Rennie Mirro.

Öppet hus för rörligt framtidsjobb

förd utbildning när det är 
dags att söka jobb. 

– Den sociala kompeten-
sen, vilja och ödmjukhet 
tillsammans med ryggrad är 
minst lika viktiga, menar 
han. 

Kent Palm inflikar att detta 
är även något man jobbar 
med på skolan. Har man allt 
detta med sig, så blir man en 
förstklassig rörmokare.

Ing-Marie Norrman   

Markus Svensson och Erik Arenstrand skruvar på rören till en värme-
pump som ska kopplas till en utedel.

Läraren Samuel Genemo berättar för Jimmy Hjoberg och Jonatan Hjo-
berg om utbildningen på skolan. Jonatan går i nian och ska nu söka till 
gymnasiet.

Per-Arne Vestlund och Kent Palm i samspråk om tidigare gjorda exa-
mensarbeten.

Svetsningsarbete med tigsvets utförs av Kristian Priede som går i årskurs två.

Sara Finn von Brömsen, enda kvinnliga eleven på skolan, visar lite svetsningsarbete.

VVS- och fastighetspro-
grammet i Åsensbruk har 
fått mycket gott renommé 
och väckt uppmärksam-
het i hela landet för att 
man lyckats integrera 
kärnämnena i den annars 
praktiska utbildningen 
och därtill med ett mycket 
gott resultat.
30 januari bjöd man in till 
öppet hus, som inte bara 
vände sig till intresserade 
föräldrar och eventuellt 
kommande elever utan även 
företagare, kanske blivande 
arbetsgivare som kunde få en 
inblick i hur utbildningen 
bedrivs och vad eleverna gör. 
Här fanns god möjlighet att 
skapa kontakter. Lärarna, 
liksom Dahlstiernska gym-
nasiets rektor Matti Bertils-
son, fanns alla med.

Praktisk utbildning med 
teoretisk grund
VVS-utbildningen innehål-
ler mycket matematik, men 
det syns inte riktigt på sche-
mat då man lyckats baka in 
det hela i de svets- och VVS-
tekniska ämnena. 

Helena Genemo är en av 
lärarna i Åsen och berättar;

– Det här är en mycket 
teknisk och praktisk utbild-
ning, men med en stor teore-
tisk grund. Jag som kärnäm-

neslärare finns på plats här 
hela tiden, vilket är mycket 
unikt om man ser till andra 
yrkesutbildningar i Sverige. 
Det är faktiskt den enda 
VVS-utbildningen som har 
det så.

För detta arbete, samtidigt 
med ett stort engagemang 
och intresse av att dela med 
sig av sitt arbetssätt, har hon 
och Kent Palm tilldelats di-
plom som årets lärare. 

Många sökande  
till programmet
Eleverna visade gärna sina 
färdigheter under kvällen. På 
skolan går för närvarande 31 
elever och man gör åtta ny-
intagningar per år. För att bli 
antagen på gymnasielinjen 
krävs godkänt betyg, inte 

bara i svenska, matematik 
och engelska utan i ytterli-
gare fem ämnen. 

Då skolan är populär och 
har gott rykte så ges uppma-
ningen till de sökande att 
satsa på att få ihop så många 
betyg man kan för möjlighe-
ten att komma in. Har man 
gjort det följer sedan en tre-
årig   gymnasieutbildning, 
därefter branschprov men 
dessförinnan cirka två år på 
företag som lärling. 

När man sedan fått sitt 
certifikat gäller det världen 
över. Här finns även en ett-
årig vuxenutbildning.  

Förstklassig rörmokare
Kent Palm, yrkeslärare VVS, 
visar runt i lokalerna och 
berättar om allt från samar-
bete med företagare och 
praktikplatser till examens-
arbeten på skolan. Man för-
står att här finns en långsiktig 
plan och även om man redan 
i dag har en mycket välre-
nommerad utbildning, så går 
allt att förbättra och utveckla. 

De allra, allra flesta som 
gått VVS- och fastighetspro-
grammet i Åsen får också 
sedan arbete. 

En av företagarna, Per-
Arne Vestlund, som både 
haft praktikanter från skolan 
och anställt, finns på plats 
under kvällen, påpekar inte 
bara vikten av godkänd, slut-
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Klubbdagar 
Tema ansikte. Make-up kväll. 
Goodiebag till alla deltagare.

Apotek Hjärtat 
Norra Kungsgatan 1, Mellerud
Vardagar 9–18
Lördag 10–13
* För dig som klubbmedlem. Gäller 22–23/2 på hela 

sortimentet, ej receptbelagda läkemedel eller presentkort.

apotekhjartat.se

Var: Apotek Hjärtat Mellerud
När: 22–23/2

Välkommen in till oss under våra klubbdagar!
Den 22 februari kl 18.30–20.00 har vi makeup-
kurs. Det är först till kvarn som gäller så se till 
att boka din plats (max 15 platser).

Klubbpris

50ª 
rabatt

när du handlar för 
minst 250ª *

v07_Annons_Mellerud_248x178_REKMAP1184.indd   1 2018-02-12   10:18

Körde bil med mobil i handen
En 28-årig kvinna står 
åtalad för att ha kört bil på 
Linnégatan i Mellerud den 
7 februari med en mobilte-
lefon i handen.

Åtalet är det första i vårt 
område när det gäller den hör 
typen av brott som går under 
rubriken ”Brott mot trafik-

ordningen”. Kvinnan erkän-
ner brott.

Åklagaren föreslår pen-
ningböter, men uppger att det 
för närvarande saknas vägle-
dande avgöranden och rikt-
linjer när det gäller penning-
böter. Åklagaren emotser 
därför domstolens prövning 
i påföljdsfrågan.

Den 1 februari 2018 inför-
des ett förbud mot att köra bil 
med mobiltelefonen i han-
den. Lagändringen innebär 
ett förbud mot att tala i en 
handhållen mobiltelefon, 
skicka SMS eller uppdatera 
sina sociala medier vid färd 
på väg med motordrivet for-
don.

Bygget av tankstationen 
på Västerråda är igång

Bygget av en biogastankstation är igång. Den 1 april ska stationen vara klar. Foto: Karin Åström.

Markarbetet för biogastank-
stationen vid E45, Västerrå-
da, är i gång. Allt går som 
planerat enligt Dennis Staaf, 
vd i företaget BRC, som byg-
ger och ska sköta driften av 

stationen. Den 1 april ska 
tankstationen stå klar. Något 
datum för publikt öppnande 
är ännu inte satt.

Melleruds kommun som 
ska ställa om sin fordons-

flotta till biogasbilar är klar 
med sin inventering av vilka 
fordon som i ett första skede 
ska bytas ut. Köp av de nya 
bilarna kommer att ske när 
stationen är i drift.

Allt går enligt planerna

Tendenz AB:s nya kontors-och lagerlokaler på Västerråda växer fram och allt går exakt enligt planen säger 
Jörgen Nykvist, vd och delägare i företaget. För några veckor sedan påbörjades arbetet med innerväggarna 
i kontorsdelen. Inflyttning beräknas ske under juni månad. Foto: Susanne Emanuelsson.

Två villainbrott samma dag
Polisen uppmanar all-
mänheten att hålla utkik 
efter mystiska bilar och 
personer på grund av vil-
lainbrott i området. 
I torsdags den 8 februari in-
träffade två villainbrott som 
polisen misstänker är utförda 
av samma gärningsmän. En 
villa i Tösse utsattes för in-
brott, där har en granne sett 

två män i blå täckjackor. En 
villa i Köpmannebro utsattes 
också för inbrott dagtid, här 
har en mörk Volvo V40 iakt-
tagits. Det stals smycken och 
elektronikutrustning vid 
båda inbrotten. 

– Vi har all anledning att 
misstänkta att brotten gjorts 
av samma män. Vi vill att 
medborgarna i området är 

mycket vaksamma över 
mystiska bilar och personer. 
Ring oss hellre en gång för 
mycket än en gång för lite, 
uppmanar Monica Lindberg, 
polisen i Mellerud.

Ring 114 14 och skulle det 
dröja innan du får hjälp av 
polisen, så kontakta dina 
grannar för att få stöd.
 Susanne Emanuelsson 

susanne@mellerudsnyheter.se
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På gång

Melleruds kommun

Lars Nilsson
Telefon: 0530-181 31

E-post: lars.nilsson@mellerud.se

Ansvarig för sidan

– mitt i prick

www.mellerud.se

Information från renhållningen
Hunnebyn kommer att ha öppet 09.00 – 14.00 följande 
lördagar under våren: 3 mars, 5 maj och 26 maj.
Vi vill också påminna om att om du har sophämtning när 
det är en röd dag i almanackan så kommer soporna ändå att 
tömmas den dagen. Så glöm inte att ställa ut ditt kärl i tid.

Snöskottning av trottoarer
Kommunen ansvarar för snöröjning och sandning av de 
trottoarer som är märkta som gång- och cykelvägar 
(blå skyltar). För övriga trottoarer ansvarar fastighetsägaren. 
Om det inte finns trottoar utanför tomten är det fastighets- 
ägarens ansvar att röja 1,20 meter längs hela tomtgränsen.

Guldkant 2018
Serviceenheten kommer även 2018 att sätta Guldkant på 
vardagen på våra äldreboende i Melleruds kommun.
Det sker bland annat genom följande: 
• Semlor på Fettisdagen och våfflor på Våffeldagen 
• Påskbuffé och julbord
• Tårta på Mors dag och smörgåstårta på pingstafton
• Skaldjursfest i augusti
• Kalkon & äppelkaka på Mårtens afton

Förskolemoduler på gång
Vid Lundens förskola pågår förberedelser för ytterligare 
moduler. De ska innehålla två nya förskoleavdelningar, som 
placeras ovanpå befintliga moduler. Framför de nuvarande 
modulerna kommer det att byggas entré och trappa upp till 
de nya avdelningarna. Det hela beräknas klart till april. 
Rekrytering av personal till de nya avdelningarna pågår.
 

Elever visar upp sig
Kulturskolans ensembler visar upp sig i en 
”mitt-terminskonsert” i Kulturbruket på Dal onsdag 21 mars. 
Solisterna kommer att ha sin konsert torsdag 12 april.
Dahlstiernska gymnasiets estetprogram har sin sedvanliga 
vårshow 5-6 april, också det i Kulturbruket på Dal. 
I år firar man 15-årsjubileum och showen har döpts till 
”Gott och blandat”.

Idag är det Alla hjärtans dag, Valen-
tindagen, som egentligen är en mycket 
gammal tradition. Redan under medel- 
tiden skrevs det kärleksbrev med rim 
som skickades till den käraste. På 
1800-talet kom de vackra Valentin-
korten. I många länder firas denna dag 
mycket mer än vad vi gör i Sverige. Jag 
personligen tycker att det är en fin tra-
dition att hylla det som är en kärt. Mitt 
hjärta klappar extra för Mellerud, en 
köping att älska.

I år finns det en hel det att fira. 
Dalsland kanal fyller 150 år. Ett stort 
jubileumsprogram är framtaget och firandet sker från april till oktober. I 
samband med detta fyller Kanalyran 50 år. Vi kommer få många besökare 
i år till Mellerud. Turismen är en växande näring och i Melleruds kommun 
finns så mycket att erbjuda.

Under mina första veckor har jag har haft förmånen att få besöka någ-
ra företagare. Mellerud har ett brett och intressant näringsliv, så besöken 

har varit nyttiga och mycket lärorika. Det 
jag har slagits av är den fantastiska Melle-
rudsanda som finns. Det pratas om Gno-
sjöandan i Sverige, men nu tycker jag att 
vi ska sätta Mellerud på kartan genom att 
visa upp den otroliga och engagerade före-

tagsamhet som finns i kommunen. Något som vi ska vara stolta över och 
förmedla ut. 

Vi har aldrig förr haft en sådan stor efterfrågan på verksamhetstomter. 
Företag vill flytta in till kommunen och företag i kommunen vill växa. 
Svenskt näringsliv har skickat ut sin årliga enkät angående det lokala fö-
retagsklimatet. Enkätsvaren kommer ge oss ett bra underlag hur vi ska till-
sammans utveckla vårt näringslivsarbete i kommunen.

Arbetet med översiktsplanen går in i en ny fas. Responsen från medbor-
gardialogerna har varit stor, vi har fått in över 500 synpunkter. De är en 
otroligt värdefull källa av tankar och idéer om kommunen. Nu under våren 
kommer vi att arbeta fram strategier för kommunens utveckling, där tillva-
ratagandet av synpunkterna är en viktig del i arbetet.

Sophia

Kommunchefen skriver

Goda resultat
Det digitala läromedlet Matema-
tikportalen har funnits i Danmark i 
fem år. Förra läsåret användes det av 
75 % av de danska högstadieskolor-
na. Erfarenheterna är mycket goda, 
och i Danmark har man noterat att 
fler elever når kunskapsmålen om de 
använder programmet.

Sedan i höstas finns läromedlet i 
en svensk version. Under hösten har 
det testats av 3 000 lärare runt om i 
landet.  I vår introduceras det i Mel-
lerud. I första hand blir det högsta-
diet som får prova.

Heltäckande
Matematikportalen täcker hela 
kursplanen i matematik för grund-
skolan. Årskurs för årskurs finns alla 
moment, och läromedlet innehåller 
filmade genomgångar och tusentals 

övningsexempel. I princip kan det 
ersätta de tryckta läromedlen.

För de moment som inte går att 
genomföra på datorn eller läsplattan 
finns kopieringsunderlag för läraren.

Vissa övningsdelar av Matema-
tikportalen känner också av vilken 
nivå eleven befinner sig på och väl-
jer ut uppgifter som är lagom svåra. 
Det ger läraren möjlighet att följa 
varje elevs utveckling i ämnet.

Programmet innehåller också 
filmade genomgångar, som gör att 
eleven kan få individuell instruktion 
eller repetition om hur ett visst mo-
ment utförs.

Ersätter inte läraren
Liksom alla läromedel är Matema-
tikportalen ett redskap i undervis-
ningen. Den ersätter inte lärarens 
genomgångar eller matematiksam-

Det är inte ovanligt att vi 
tvingas gå ut med medde-
landen om vattenavstäng-
ningar i Håverud, Åsensbruk 
och Bränna. Ofta sker detta 
med mycket kort varsel, vil-
ket tyvärr skapar irritation 
för brukarna. 

Men vad beror detta på? Redaktio-
nen har träffat Patrik Storm, driftle-
dare för ledningsnätet i kommunen, 
om detta.

Gammalt ledningsnät
Vattenledningsnätet i norra delarna 
av kommunen är gammalt. Det har 
lappats och lagats många gånger. 
Det i sin tur leder till att nätet be-
står av en blandning av gjutjärnsrör 
och sådana av PVC-plast. Detta att 
rören är av olika slag försvårar i sin 
tur sökandet efter läckor.

Och nätet läcker. Patrik berättar 
att man för att kontrollera då och 
då mäter nattförbrukningen av vat-
ten. Med hänsyn till antalet hushåll 
i området borde den ligga på 4-5 
kubikmeter i timmen. I verklighe-
ten ligger den på det dubbla. Även 
dygnsförbrukningen ligger klart 
över vad den borde göra.

Stöd till familjer

Ulla Larsson och Helena Hultman är våra första två familjebehandlare.

Digital matematik

Birger och Linus i 9A på Rådaskolan prövar Matematikportalen för första 
gången.

Sören Elofsson, Ingemar Berg och inhyrde grävaren Peter Eriksson diskuterar hur man ska gå vidare med ett lednings-
arbete i Brännatrakten.

Vattenproblematik i Skållerudsområdet

Förhoppningsvis kommer de att få 
ytterligare en kollega till våren.

Mål
Målet för Ullas och Helenas verk-
samhet är att genom hjälp och stött-
ning stärka familjen. 

– Vi vill bygga på det som funge-
rar och ge familjerna nya verktyg att 
hantera sin situation med, säger Ulla.

Helena kompletterar med att det 
är viktigt att inge hopp och glädje 
till föräldrarna.

En huvudprincip är att det är fri-
villigt att ta emot stödet. Alla som 
Ulla och Helena arbetar med har 
antingen sökt sig till dem själva, el-
ler tackat ja till ett erbjudande om 
stöd.

Tre delar
Ulla och Helena har tre olika delar i 
sin verksamhet:

• Uppdrag från socialsekreterarna
• Råd- och stödsamtal
• Allmänt förebyggande arbete

Uppdragen
De familjer Ulla och Helena arbetar 
kontinuerligt med har kommit till 
dem på rekommendation från soci-
alsekreterarna. Fortfarande har det 
dock skett helt frivilligt från famil-
jernas sida. Det blir ett erbjudande 
som man kan tacka ja eller nej till.

För dessa uppdrag finns ingen 
gräns för antalet samtal eller kon-
takter. Man fortsätter så länge det 
känns meningsfullt. Ibland kan det 
handla om flera kontakter i veckan.

Kontakterna och insatserna jour-
nalförs.

Råd- och stödsamtal
Men familjer kan också på egen 
hand söka sig till familjebehand-
larna. I dessa fall erbjuder Ulla och 
Helena maximalt fem stödsamtal. 
Vill familjen sedan gå vidare måste 
det gå via en socialsekreterare.

Dessa råd- och stödsamtal jour-
nalförs inte.

Från vattentornet i Åsensbruk pumpas vatten ut även till Bränna och Håverud.

Allmänt förebyggande 
arbete
Det mesta av det allmänt förebyg-
gande arbetet sker som gruppverk-
samhet. Ulla och Helena har en rad 
grupper under uppstart:

• Grupp för tonårstjejer i samar-
bete med Stinsen.

• Mamma/kvinnogrupp
• Stödgrupp för barn
De kommer också att starta en 

killgrupp.

Samarbeten
Ulla och Helena samarbetar 

dessutom med en rad andra verk-
samheter. De sitter med i Brotts-
förebyggande rådet. De har också 
fortlöpande kontakter med Barn- 
och Mödravårdscentralen, Ung-
domshuset Stinsen, Svenska Kyrkan 
samt kommunens olika förskolor 
och skolor.

tal med eleverna. Däremot kan den 
frigöra tid för läraren att arbeta med 
eleverna individuellt eller i mindre 
grupper. Genom att eleverna kan 
arbeta självständigt med sina upp-
gifter, och i programmet har hjälp i 
form av genomgångar och instruk-
tioner, kan läraren samla mindre 
grupper för diskussioner, utan att 
ständigt behöva hjälpa elever som 
kört fast.

Projektet har startat
I början av februari gick startskot-
tet. Till en början är det niondeklas-
sarna på Rådaskolan som får prova 
på det nya läromedlet. De kommer 
i första hand att ha det som kom-
plement till sin ordinarie matema-
tikbok.

Blir det lyckat kommer även års-
kurs sju och åtta att få börja.

Elevernas bristande kunskaper och betyg i matematik är ett 
problem i hela landet. Det är oftast det ämnet som gör att 
eleverna inte är behöriga att söka gymnasieskolans natio-
nella problem. Nu kanske lösningen är här och den kommer 
från Danmark.

Har du vattenproblem?
Om du bor i området och har något av följande problem med vattnet vore 
det bra om du anmäler det till Medborgarkontoret, tel 0530-189 00. Det 
kan hjälpa oss att lokalisera läckorna.
• Schasljud i ledningarna i bostaden.
• Lågt vattentryck i dina kranar.
• Vatten kommer upp ”ur marken” på tomten.

Faktaruta
Vattnet i Håverud, Åsensbruk och Bränna kommer från Näsöl, sjön mel-
lan Anolfsbyn och Dals Rostock. Det tas in vid vattenverket i Sverkers-
byn. Efter att ha renats leds vattnet till Sundserud där det pumpas upp i 
vattentornet mellan Åsensbruk och Håverud. Från vattentornet går det 
två ledningar, en mot Håverud och en mot Åsensbruk/Bränna.

Åtgärder
Förutom att återkommande mäta 
dygns- och nattförbrukning gör 
man andra mätningar för att loka-
lisera läckor. Ett sätt är att tillfälligt 
stänga av vattnet i ett mindre om-
råde för att kontrollera. VA-enheten 
har också hyrt in externa experter 
för att hjälpa till med dessa mät-
ningar och sökningar.

Den senaste tiden har VA-enhe-
ten lagat en större och 7-8 mindre 
läckor i området. Trots detta har 
inte förbrukningen minskat på det 
sätt den borde. Så arbetet fortsätter.

Ny VA-plan
Melleruds kommun arbetar för när-
varande med en kommunövergri-
pande plan för vatten och avlopp. 
I den kommer delar av Håveruds-, 
Åsensbruks- och Brännaområdet 
att prioriteras för utbyte av ledning-
arna.

I september inledde Ulla Larsson och Helena Hultman sitt 
arbete som familjebehandlare i kommunen.

”Mitt hjärta klappar 
extra för Mellerud, 
en köping att älska”
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Brålanda • Frändefors

Orgelkonsert
med Samuel Lundback
Söndag 18/2 kl. 16.00

i Brålanda kyrka
Välkomna!

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

Besök gärna vår hemsida:
bralandavantjanst.dinstudio.se

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 

STF till Smyrna
Svenska Turistförening-
en, STF, besöker Smyrna-
församlingen i Brålanda 
torsdag 15 februari.
STF informerar om utflykter 
i Abiskoområdet och i Lapo-
nia, Stora Sjöfallet. 

När järnvägen mellan Ki-
runa och Narvik färdigställ-
des 1902 var den naturligtvis 
en förutsättning för fortsatt 
gruvnäring i Kiruna men den 
bidrog också till att tidigt 
öppna landskapet för turister. 
Området längs malmbanan 
var attraktivt så antalet besö-
kare ökade snabbt. Abisko 

Orgelkonsert 
med Samuel

Samuel Lundgren ger en orgelkonsert i Brålanda kyrka på söndag.

På söndag blir det orgel-
konsert i Brålanda kyrka 
med Samuel Lundback, 
organist, pianist och kom-
positör. 
Samuel är 26 år och kommer 
från Jönköping. Han bor och 
arbetar i Göteborg i Möln-
dals pastorat samt frilansar 
och ger konserter. Samuel 
har Svenska kyrkans orga-
nistexamen efter kandidat på 
Högskolan för scen och mu-
sik i Göteborg samt Pastoral-

teologiskt år för kyrkomusi-
ker i Lund. Därefter en 
Master i Orgel med relate-
rade Klaverinstrument vid 
HSM i Göteborg. 

Samuel är barnbarn till 
Margit Dahlberg, kantor i 
Brålanda församling under 
60-70-talet och fann i henne 
stor inspiration till orgelin-
strumentet. 

Konserten har kommit till 
med anledning av hennes 
kommande 90-årsdag.

Ny temadag i Brålanda
Alltsedan Gallerian i Brå-
landa startade har man en 
dag i månaden arrangerat 
olika temadagar. I lördags 
var det dags igen – och ett 
nytt tema såg dagens ljus, 
Dåtid - Nutid. 
Mycket folk mötte upp i Gal-
lerian redan från start. De 
hantverkare och företagare 
som man vanligtvis möter 
här hade tagit fasta på dagens 
tema och hade olika erbju-
danden i samband med detta.

 På plats fanns även Sun-
dals Släktforskarförening, 
genom Ingemar Lindhe, som 
erbjöd DNA-topsing för den 
släktforskarintresserade. Jan 
G Andersson visade bilder på 
hur man levde i ett torp i 
början av 1900-talet. 

Nya o gamla bakverk
Sju sorters kakor, klengås, 
radiokaka och hetvägg var 
några av de ”gamla” godsa-
kerna som fanns att njuta av 
i Britts Bakstuga. Här fanns 
också moussetårta, morots-
rutor och bountyrutor som 
hör till de lite modernare 
bakverken. 

Mera matnyttigt fanns 
också hos Yolandas Barn-
hjälp, bland annat ostkaka. 
Agnetas Honung & Örter 

Lisbet Tell visar en av klänningarna under dagens utställning. Den är sydd efter en modell från 1500-talet. 

Familjen Parsmo (Leif, Kjerstin och Håkan) visar upp några av Ugglebodens alster. Håkan spinner med ny 
teknik i bakgrunden.

Berättade om betydelsefull lägergård
I onsdags berättade Gu-
nilla Karlsson om som-
marhemmet/lägergården 
i Rörvik, Gestad. Där har 
hon under 40 år lagt myck-
et ideellt arbete. Bolstad 
Prästgårds vänner var ar-
rangörer.
Föreningens ordförande 
Gudrun Rydberg hälsade 
välkommen och berättade 
om utställningen ”Missions-
hus i Dalsland” som pågår i 
prästgården. 

Gunilla ”Olga” Karlsson 
är född på Bodane i Bolstad. 
Hon jobbar som förskollä-
rare och mycket av sin fritid 
ägnar hon ideellt åt Rörviks-
gården.

1932 köptes ett litet hus 
med fint läge vid Vänern in 
av Dalslands Missionsfören-
ing. Missionsförsamlingarna Gunilla ”Olga” Karlsson och Gudrun Rydberg.

blev tidigt en central plats i 
området.

Malmbanans transporter-
fick ganska snart behov av 
större kapacitet och man 
började planera för eldrift. 
För att få el behövdes kraft-
verk och Porjus blev platsen 
för det första kraftverket. 

I och med det påbörjades 
exploateringen av Luleäl-
vens vattensystem och där-
med Stora Sjöfallet.

Det bjuds på bildspel och 
berättelser om fjällnatur och 
växter, turism och den påver-
kan som samhällsutveck-
lingen haft i dessa områden 
sedan slutet av 1800-talet. En 
utveckling som gett oss möj-
lighet att på ett enkelt sätt-
komma till och vistas i Lapp-
landsfjällen. 

Mycket har hänt under 
dessa drygt 100 år, gammal-
dags färdsätt har komplette-
rats med nya och nya upple-
velser tillkommer och 
sopbergen växer. Beter vi oss 
på ett hållbart sätt när vi be-
söker våra fjällområden?

Besökaren kommer även 
att få en inblick i STF:s verk-
samhet med dugnadsarbete. 
Ordet dugnad är ett låneord 
från Norge och innebär ide-
ellt oavlönat arbete på de 
fastigheter STF som förening 
äger. Dugnadsverksamheten 
är en medlemsaktivitet öp-
pen för alla medlemmar inom 
Svenska Turistföreningen.

i Södra Dals missionskrets 
har hela tiden ansvarat för 
SMU-Gården Rörvik. De 
köpte gården 1990. Sedan 
Missionskyrkan med flera 
samfund blev Equmeniakyr-
kan heter den Rörviksgår-
den. Från att ha varit en 

samlingsplats sommartid då 
man bar vatten från sjön är 
det nu en modern åretruntan-
läggning. Det finns kyrksal/
samlingssal/kök, logement 
med hygienutrymmen och 
två bodar. 

Gunilla berättade till bil-

der om byggnationer som 
varit och en och annan hän-
delse fick besökarna också ta 
del av.

– Här har genom åren varit 
söndagsskolefester, guds-
tjänster, läger för konfirman-
der och tonåringar, bröllop, 
begravningar, födelsedags-
kalas med mera, sade Gu-
nilla.

Man hoppas att gården 
även i framtiden får vara en 
plats där människor i alla 
åldrar kan trivas och få upp-
leva gemenskap på kristen 
grund.

En film från 1954 visades 
där några ur publiken hittade 
bekanta ansikten.

Sedvanligt kaffe med prat 
avslutade kvällen.

 Marianne Karlsson 
 

sålde precis som vanligt olika 
honungsprodukter, men vi-
sade även hur man fram-
ställde honung förr i tiden 
och hur hela biodlingsverk-
samheten utvecklats. 

I Gallerian finns, Cykel4u, 
Annas Presentbord, Helles 
dekor & betong samt Uggle-
boden som visade hur lapp-
täckstekniken förändrats 
genom åren. Här visade 
också Urban Parsmo hur 
man spinner med lite nyare 
teknik. 

Lisbet Tell, idékläckaren 
till dagens tema, spann på 
gammalt vis. Speciellt när 

man sedan ser Ingrid Floods 
stickade alster, finner man 
också den röda tråden i det 
hela. 

 – Vi har också en liten 
klänningsutställning. Den 
äldsta klänningen är från en 
förlaga från 1500-talet. Här 
kan dagens besökare rösta 
fram vilken de tycker är 
vackrast av dessa, , berättar 
Lisbet Tell. 

Även i intilliggande Sin-
nenas hus visades kläder. Här 
var det dock barnstorlekar 
som gällde. Inger Johansson 
visade från sin privata sam-
ling. Hon hade också med sig 

en docka, som varit hennes 
mors. 

Modern, Estrid Johansson 
var född 1903. Inger berättar 
att dockan är i originalkläder. 
Kroppen är av tyg, armarna 
av celluid och naturligtvis ett 
huvud av porslin. Det kanske 
mest speciella med dockan är 
nog ändå, att även håret är 
Ingers mors. Inger har näm-
ligen sytt nytt hår till dockan 
av en hårfläta som blev till 
när modern klippte av sitt 
långa hår i ungdomen.

Hembygdsföreningen
Brålanda Sundals-Ryrs 
Hembygdsförening höll  
också till i Sinnenas Hus. Här 
faller ögat på ett fullbelamrat 
bord, som Marianne Larsson 
tagit initiativet till. På bordet 
ligger en telefonkatalog, 
karta, kompass, miniräknare, 
dator, väckarklocka, radio, 
TV, kamera med mera. Bor-
det visar allt som idag ryms i 
en smartphone. Och det är 
inte så värst många år sedan, 
20 – 30 år?

Flera av butikerna i centr-
um sålde utvalda varor till 
80-talspriser. Brålanda Piz-
zeria hade dagen till ära ny-
komponerat pizzautbudet 
med Dåtid-Nutid.

Ing-Marie Norrman
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Brålanda • Frändefors

Stark kvinna berörde publiken

Kusinerna på mormor Soffis sida; Roy Andersson, Grethe Platt, Sonja 
Pettersson, Reidun Størkersen och Edny Tangen.

Eva Maria Hermansson, Göteborg, kusin på morfar Pers sida, berättar 
att det var först år 2000 som det blev känt i hennes familj att farfar 
hade ett barn i Norge.  Kusinerna Edny Tangen, Grethe Platt och Reidun 
Størkersen lyssnar intresserat. 

Längs elljusspåret med Maggan

Ulla Lindberg, Inga-Britt Svensson, Barbro Arvidsson, Eja Kärnä, Lisbeth Erwing, Margaretha Gustavsson, 
ledare, Gun-Britt Hörnquist, Carina Larsson, Inga-Lill Fors, Gunnel Karlsson och Ann-Britt Wiklund har gått 
2,5 kilometer på elljusspåret och tar en liten paus innan de tar ett varv till. 

För att kroppen ska må 
bra träffas de och tränar 
på gymmet i Brålanda och 
som utomhusaktivitet 

träffas de en gång i veckan 
och går stavgång på elljus-
spåret i Brålanda.
Det är i Brålanda Väntjänsts 

regi som Margareta Gustavs-
son leder ett gäng damer. 

De har fasta tider på gym-
met och på onsdag förmid-

Förra söndagen visade  
Gestad Hembygdsfören-
ing filmen ”Ett livsöde”. 
Det blev fullsatt i bygde-
gården trots att knappt 
hälften av besökarna 
kände till Sofia Eriksson 
”Soffi i Botten”. Kusiner 
träffades och delade tan-
kar om denna kvinna.
Jan G Andersson, granne till 
gården Botten, har gjort fil-
men tillsammans med Sonja 
Pettersson, Korpås, Bolstad, 
vars morfar var bror till 
Soffi, samt Roy Andersson, 
Baggebol Brålanda, vars 
morfar även han var bror till 
Soffi. Källforskningen är 
gjord av Sonja.

I filmen medverkade gran-
nar och berättade minnen. 
George Skogsberg, som 
Soffi åkte med till Brålanda 
för att uträtta ärenden. Sys-
konen Bertil och Ann-Britth 
Fröjd som kom med posten 
och när det bar sig så, fick 
smaka på nybakat bröd. Åke 
Gustafsson berättade min-
nen när han som ung gjorde 
dagsverken hos Soffi och 
hennes syskon.

Sofia Eriksson levde mel-
lan 1887–1978. Hon var 
yngst i syskonskaran på sju 
barn och de hade även en 
fosterbror från Stockholm. 
Sofia blev kvar hemma på 
gården när syskonen utvand-
rade till Amerika. En bror 
utvandrade till Norge. Alla, 
utom två, återvände till hem-
gården.

Sviken kärlek
När Soffi som ungmö blev 
gravid fick hon åka till Norge 
och föda barnet. Helga Maria 
föddes 1912 och blev foster-
barn hos en norsk familj. 
Helga blev 87 år.

I de norska kyrkböckerna 
omtalas att Per Hermansson, 

Gestad, var barnets far. Han 
lämnade bygden och flyttade 
söderut. En brorson, Axel 
Hermansson, Skerrud, med-
verkade i filmen.

Soffi, som förblev ogift, 
ville flytta till sin dotter i 
Norge. Men det blev inte så. 
Dottern Helga med maken 
Reidar Gustavsen kom dock 
på besök med sina döttrar 
och de hade fin kontakt. 

Soffi arbetade med gården 
och hennes sparsamhet 
gjorde att hon 1962 kunde 
lösa ut sina syskon.

När hon 1978 lämnade 
jordelivet blev dotter och 
barnbarn ägare till gården. 

Det var när de i början av 
2000-talet ville sälja gården, 
som varit i släkten i fem ge-
nerationer, som Jan G An-
dersson fick göra verklighet 
av sin önskan att filma gården 
och tingen som stått orörda i 
många år. 

Kusinträff 
Soffi’s tre barnbarn, Reidun, 
Grethe och Edny, kom från 
Norge för att se filmen. En 
kusin från morfars sida, Eva 
Maria, kom också – så det 
blev kusinträff.  

– Det är fantastiskt att se 
vad samarbete kan åstad-
komma. Mormor och hennes 
syskon samarbetade på går-
den och nu har ni samarbetat 
för att få till denna film, 
väldigt bra, sa Grethe Platt.

När publiken njöt av klen-
gås och bondkakor som da-
merna i Gestad hembygds-
förening bakat passade 
kusinerna på att träffas.

– Första gången, 1952, när 
jag som fyraåring kom för att 
hälsa på mormor blev vi 
hämtade vid järnvägsstatio-
nen i Brålanda med häst och 
vagn. Jag minns att jag blev 
rädd för dessa svartklädda 

dag är det stavgång på elljus-
spåret. 

– Vi är 22 stycken som 
brukar delta och vi har det 
väldigt roligt, vi rör på oss 
och har trevliga samtal på 
spåret. Nu har vi gått ett varv 
på 2,5 kilometer och den som 
vill går ett varv till, säger 
Margaretha.

Under den lilla pausen in-
mundigar damerna medhavt 
kaffe eller frukt i glad ge-
menskap.

Det finns plats för fler, den 
som vill hänga med hör av 
sig till Brålanda Väntjänst.

Som ett litet kuriosa: 2005 
startade Margaretha Gus-
tavssons framlidne make Bo 
en liknande aktivitet där 
karlar träffas och går på 
Kroppefjäll under namnet 
Aktiva gubbar.

 Marianne Karlsson

damer som var mammas 
mostrar, berättar Grethe 
Platt. 

Blev rörd
– Jag blev allt lite rörd av 
filmen och imponerad av allt 
hantverk som fanns på går-
den, vilken kunskap, sade 
Reidun Størkersen.

 – I vår familj fick vi inte 
reda på att farfar hade ett 
barn i Norge förrän år 2000, 
berättar Eva Maria Her-
mansson, Göteborg, kusin på 
morfar Pers sida.

– Otroligt att så många 
kommit för att se filmen. 
Härligt med alla som ställt 
upp och berättat sina min-
nen, framhöll Jan G Anders-
son och avslöjar att han har 
fler filmer på gång.

Av publiken var det många 
som tyckte:

– En intressant film som 
tydligt visade hur det var för 
kvinnan som fick fly och stå 
med skammen när det blev 
barn ”på bygda”.

Marianne Karlsson 
  

Melleruds Jaktvårdskrets 
genomförde sitt årsmöte tis-
dagen den 6 februari och 
glädjande var att 64 medlem-
mar närvarade på mötet. 
Sedvanliga årsmötesför-
handlingar gicks genom och 
kretsen redovisade årets ak-
tiviteter som bland annat har 
varit att bygga fågelholkar 
med ungdomar och en väl 
genomförd jägarutbildning 
med två elevjakter.

Kretsen hade även besök 
av Hanna Ståhl som är jakt-
vårdskonsult på Svenska Jä-
gareförbundet. Hon genom-
förde ett mycket uppskattat 
föredrag om vildsvin. Hanna 

gick även igenom jägareför-
bundets handlingsplan för 
vildsvin. Det konstaterades 
att vi har en bofast stam av 
vildsvin i kommunen och 
den kommer till att växa så 
Hanna gav många bra råd på 
hur den skall förvaltas på 
bästa vis.

På årsmötet avtackades 
ordföranden för Melleruds 
Jaktvårdskrets, Thomas Jo-
hansson, som tyckte att över 
20 år som ordförande var 
tillräckligt. Kretsen tackade 
för ett mycket väl utfört upp-
drag. Till ny ordförande 
valdes Mats Håkansson.

Hanna Ståhl, jaktvårdskonsult på Svenska Jägareförbundet, höll ett 
mycket uppskattat föredrag om vildsvin. Foto: Privat.

Föreningen Järnvägshisto-
ria i Dalsland och Melle-
ruds Modelljärnvägsklubb 
höll sitt årsmöte 23 januari. 
Medlemmarna träffades i 
klubblokalen.  Ordförande 
Sture Bäckström hälsade 
välkommen, årsmötespresi-
die valdes. Verksamhetsbe-
rättelse och kassarapport 
godkändes. Ansvarsfrihet 
beviljades styrelsen.

Under året har byggverk-
samheten på anläggningen 
pågått i huvudsak under tis-
dagar. Fortsatt förbättring av 
såväl spåren som landskap. 
Detaljarbetet kring landska-
pet ger anläggningen en fin 
inramning. Vi har arrangerat  
så kallat Öppet hus vid några 
tillfällen som drog många 
besökare. Funktionärer från 
Föreningsarkivet i Åmål har 
besökt anläggningen under 
året. Lördagen 20 maj be-
sökte några från föreningen 
Kornsjö när den nya modell-
banan invigdes. Vidare har vi 
besökt Munkedal och åkte 
Sommartåget. Medlemmar 
från Rälsbiten i Vargön har 

besökt oss för bland annat 
planering av mässan i Håve-
rud.

Den 11 november anord-
nade föreningen en modell-
tågsmässa på Dalsland Cen-
ter i Håverud. Flertalet 
utställare och försäljare del-
tog nu för tredje gången och 
vi fick även med några nya. 
Som dragplåster hade vi för-
utom modulgänget från 
Rälsbiten/Modul Syd med 
sin HO-bana och O-skaleba-
na från Oslo. Något extra 
detta år, var att Spår&Tåg i 
Väst kom upp från Göteborg 
med hjälp av BJ.s.

Beträffande den planerade 
utbyggnaden pågår plane-
ring.

Val av styrelse: Ordföran-
de Sture Bäckström, kassör 
Hans Dunbring, sekreterare 
Evert Magnusson, övriga 
ledamöter Ragnar Nielsen 
och Åke Karlsson. Ersättare, 
Kurt Kling och Conny Rein-
bäck. Revisor, Karl-Axel 
Nordström. 

Text och foto: 
Evert Magnusson

ÅRSMÖTE

Kyrkan är en skalenlig modell av Holms kyrka.
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Bygg & ElTeknik

0530-127 27      LEgruppen.se

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

ElmontageElmontage
på

Dal

Bygger fiber 
i Mellerud

Anmäl dig på
fibertillalla.se

0530-75 98 90
info@dalbonet.se

till fast pris

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

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

FÖNSTER 
monterat och klart

www.sunlike.se

Avkopplande och energi
givande ljusterapi

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

Boka på tel.
0530414 10

Ledig 
annonsplats

Vill du att ditt  
företag ska synas

Ring
0530-125 40

för info och pris

Stort sortiment & 
snabb service

• Däckhotell

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

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

RS Däck & Recond
Alltid lågpris på däck

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

Tel. 070-310 32 84Däckpris
fr. 515:-

ALLT INOM BYGG
Utför även höga lyft

Stig-Åke Lantz
Mob. 0733-54 47 84 

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

 Lokala företag till er tjänst!

Din bilverkstad i Mellerud

Landsvägsgatan 80     Tel. 0530-471 50

Vi utför bland annat...

• Service och reparationer på alla personbilar och 
lätta släp

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

• Hjulinställning – en av våra specialiteter

KVALITET • SÄKERHET • SERVICE

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

Vi arrangerar bussresor efter era önskemål

DAHL
ANDERSEN BYGG

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

Bygger absolut allt 
och vad du vill!

Bilverkstad Buss

Elinstallation

Fiber FönsterFriskvård

 Bygg

Däck

Bygg

Byggteknik/elteknik

Ledig plats
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till fast pris

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

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

FÖNSTER 
monterat och klart

STÄDNING
Veris kan hjälpa dig med HEMSTÄD, FLYTTSTÄD

och andra hushållsnära tjänster (RUT-avdrag)

Vi utför även KONTORSSTÄD
Allt med kvalitetsgaranti!

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

Tel. 070-330 37 50 • 
mats@paintab.se

Vi utför:
Måleriarbete och 

tapetsering
Ansluten till  

branschgaranti

Lantbruksavtal
för bekämpning av  

råttor och möss  
fr. 2.000:-  + moms

0521-693 51
Patrick Eriksson

-

Njut av solen - när du vill!

 

 . 

Visas på 
Ute och Inne 

Komplett solskydd både inom- och utomhus

blends

2 nyanser

1 nyans

gradient1

gradient2

www.dprorservice.se

Vi säljer och installerar Nibe värmepumpar 

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

& skogsbruksmaskiner m.m.

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

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

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

Allt inom golv 
och mattor

Marcus Johansson 
 Tel. 073-599 52 24

kontakt@dalslandsvvs.se                   www.dalslandsvvs.se

Vi säljer och 
installerar  

CTC-värmepumpar

Naturligtvis 
hjälper 

vi dig med 
ROT-avdraget

Ledig 
annonsplats

Vill du att ditt  
företag ska synas

Ring
0530-125 40

för info och pris

 Lokala företag till er tjänst!

Fönster

Golv Gräv

Måleri

Städ VVS

VVS

Solskydd

SkadedjursbekämpningByggteknik/elteknik Ledig plats

Ledig plats

Reparation/service

VILL DU SYNAS HÄR

Maggan Lindholm 
0530-125 40

Christina Svensson Callh 
0530-125 40

Kontakta någon av våra säljare

Ledig plats

Ledig 
annonsplats

Vill du att ditt företag ska synas

Ring

0530-125 40
för info och pris
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SPORT

Ordnar träningar för klubblösa

Under fyra veckors tid och med en träning kvar har Dalslands FF i samarbete med alliansen och Rådaskolan 
tränat ett 30-tal killar som inte har någon föreningstillhörighet. Nu vill man att de ska få chansen att spela 
fotboll och få bra integration genom att få spela i en klubb. Foto: Mikael Israelsson.

FOTBOLL 
I snart fyra veckor har 
Dalslands FF haft träning-
ar för spelare utan någon 
föreningstillhörighet, på 
konstgräset i Mellerud. 
Det är ett 30-tal killar som 
tränats av klubbarna i alli-
ansen och som nu hoppas 
att kunna få en tillhörighet 
i någon av kommunens 
klubbar.
– Detta förslag kom från 
Calle Andersson och Henrik 
Olsson på skolan. De såg 
många duktiga fotbollsspe-
lare som älskade att spela, 
men som inte hade någon 
klubb att spela i. Så via Calle 
och Henrik och med hjälp av 
alliansen, med Håfreström, 
Kroppefjäll, Mellerud och 
Åsebro så startade vi projek-
tet. Förutsättningarna och 
målsättningen är att killarna 
ska få spela fotboll och 
hamna i en föreningsmiljö 
som är jättebra för integra-
tion, berättar Dalslands fot-
bollsförbunds spelarutveck-
lare Mikael Israelsson.

Under fyra veckor har man 
samlat ett 30-tal killar i Mel-
lerud som på eftermiddagen 
tränats av någon representant 
från alliansen. Bland annat 

har Kroppefjälls tränare Mi-
kael Andersson varit på plats, 
även Åsebros Elias Anders-
son och Nour från Håfre-
ströms IF.

– Vi har samlats och tränat 
på vardagar efter lunchtid 
och det har varit ett 30-tal 
spelare som varit med. Kil-
larna har fått gå på dessa 
träningar av skolan. Nu har 
vi haft fyra träningstillfällen 
och har en träning kvar. Vi 
hoppas nu att killarna skall 
kunna få en tillhörighet och 
ett lag att spela i, säger Isra-
elsson.

Tillsammans med förbun-
det och spelarna själva, ska 
man hitta en klubb som pas-
sar var och en under de för-
utsättningarna att det skall 
passa både praktiskt men 
också spelarmässigt.

– Nu är tanken att fören-
ingarna skall presentera sig 
för grabbarna och sedan titta 
över vilka spelarna är och hur 
vi kan hjälpa individerna att 
ta rätt steg. Det visade sig att 
några redan hade en tillhörig-
het, men jag har en känsla av 
det kommer lösa sig väldigt 
bra, berättar Israelsson.

Projektet hoppas han nu 
sprids till de andra kommu-
nerna i Dalsland.

– Jag hoppas det kan bli på 
fler orter. Det är inte unikt för 
Mellerud att det finns spelare 
som inte har en föreningstill-
hörighet. Finns det behov så 
kan man göra detta på fler 
platser. Vi har inte gått ut så 
mycket med information om 
detta än, berättade DFF:s 
Mikael Israelsson. 
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

En debutant
i damfyran

DIV. 4 DAMER
Bengtsfors IF lag 2
Frändefors IF
IFK Strömstad
IK Rössö lag 2
LDB Dalsland
Ljungskile SK
Smögen/Hamburgsund
Tösse IF

FOTBOLL 
Det ser ut att bli en jämnare 
och mer spännande division 
4 Bohuslän/Dal än på flera år. 
Vi har en debutant från vårt 
område i Tösses damlag, 
som vi fått lära känna en 
aning i årets olika futsalcu-
per. Sedan har Frändefors en 
del att bevisa efter ett bly-
tungt 2017.

Blir 2018 året då Frände-
fors IF reser sig upp från en 
avgrundmörk säsong?

Det ser så ut. Med Christer 

Stolt tillbaka vid rodret och 
en engagerad assisterande 
tränare bredvid i Anna Lis-
näs, så ser det ljust ut på 
Frendevi IP.

Truppen är i stort sett intakt 
och kan spelarna bara skaka 
av sig förra årets debacle så 
blir det en uppståndelse att 
skåda.

Tösse IF är svåra att peka 
en riktning åt, laget gör i år 
sin debutsäsong som nystar-
tat damlag, men verkar vara 
ett sammansvetsat gäng med 
bra kvaliteter, vilket kan 
räcka långt.

Om tränaren Hasse Blixt 
kommer att lyckas eller inte, 
det återstår helt enkelt att se 
efter den 14:e omgången i 
slutet av september.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Fick nitlotten

FUTSAL 
Det blev tuffast möjliga 
lottning för FC Mellerud i 
kvalet till SFL som inleds 
redan nu på söndag. I ett 
dubbelmöte, med start 
i Rådahallen, kommer 
Norrköping Futsal Klubb 
att vara det lag som står 
emellan Mellerud och en 
plats i den svenska hög-
staserien.
FC Mellerud vann division 1 
norra Götaland efter en något 
rafflande avslutning på se-
rien. Sedan har det gått några 
veckor medan SFL skulle 
avslutas och ett förkval med 
fyra SFL-lag skulle spelas, 
där fyra skulle bli två.

Norrköping, från SFL 
norra, ställdes där mot södra 
seriens Malmö City och vann 
båda matcherna i dubbelmö-
tet. Den första med 6-1 och 
den andra, på bortaplan, med 
9-2. 

Nu blir det ett direkt avgö-
rande dubbelmöte för Futsal 
Club Mellerud där Norrkö-
ping får ses som favorit till 
att knipa en av de fyra plat-
serna till SFL.

– Vill man spela i SFL så 
får man slå alla lagen man 
möter, men det känns som 
om både vi och Norrköping 
fick nitlotten, sade Valon 

Gashi några minuter efter att 
lottningen blev offentlig och 
utvecklar:

– Jag tror att både Halm-
stad och Diaspora är lite 
sämre än vad vi är erfaren-
hetsmässigt, men sedan är 
det två matcher som skall 
spelas.

Det andra dubbelmötet 
som lottades i södra Sverige 
var Halmstads BK mot udde-
vallalaget Diaspora, båda 
från division 1 som nu kvalar 
upp till SFL. I den norra de-
len av Sverige spelas ytterli-
gare två dubbelmöten, Mär-
sta IK mot Hammarby IF 
samt Strängnäs Futsal Club 
som ställs mot Täfteå IK.

Bra uppställning
Nu i dessa försäsongstider 
för fotbollen är risken stor att 
träningsmatcherna krockar 
med kvalmatcherna. Men för 
Valons del så hoppas han att 
det inte skall bli något pro-
blem, utan att man kan ställa 
upp med bästa möjliga lag.

– Jag vet inte hur det ser ut, 
men nu på söndag så krockar 
det inte. Men det går nog att 
lösa annars. Jag hoppas på 
bästa laget, understryker 
Valon.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Det blir två hårda kamper som Mellerud kommer att gå upp i, i kvalet 
till SFL där man lottades mot Norrköping Futsal Klubb. Nu gäller det att 
kunna ställa upp med bästa möjliga lag och hålla fokus i 4 x 20 minuter. 
Foto: Tobias Coster.

Silvermedalj i SM för Malena: 
”Guldet får komma nästa år”

Malena Norrman och dubbelpartnern Lydia Demetriades spelade till sig 
en silvermedalj i dubbelspelet under junior-SM som hölls i Umeå i helgen. 
I singeln blev det brons för den 17-åringa mellerudstjejen.

BADMINTON 
I förra veckans senior-SM så var uttåget i kvartsfinalen 
med dubbelpartnern Lydia Demetriades något av en 
besvikelse för mellerudstjejen Malena Norrman. Men i 
helgens junior-SM i Umeå tog sig paret till final i dubbel-
spelet, där man dock förlorade mot det förstaseedade 
paret i en tuff final.

Det blev en medalj i helgens 
junior-SM, dock inte i den 
ädlaste av valörer. Men trots 
detta så gjorde BK Stingets 
Malena Norrman en bra in-
sats i både dubbeln och i 
singelspelet, där det tog 
stopp i semifinal med en 
bronspeng som tröst.

Hon spelade bra genom 
hela tävlingen och vunnit 
sina matcher i två raka set. I 
kvartsfinalen blev det dock 
tuffare, där hon mötte Natha-
lie Wang. Efter att ha förlorat 
det första setet med 17-21 
kunde hon vända i andra och 
sedan vinna det tredje och 
avgörande setet med 21-17.

I semifinalen ställdes hon 
mot förstaseedade tjejen As-
hwathi Vinod Pillai, det 
innebär att hon är rankad etta 
i Sverige. 

Malena har tidigare bese-
grat Ashwathi, men i helgens 
tävling lyckades hon inte 
komma upp i den nivån i den 
matchen.

– I singelspelet hade jag 
chans att vinna, men tjejen 
jag mötte i semifinalen hade 

ett övertag på mig. Hon fick 
mig ur balans genom att vara 
osportslig, jag har vunnit 
över henne förr, vilket gör att 
hon ville få mig ur balans. Jag 
lyckades inte stå emot det.

– Jag hängde med bra in-
ledningsvis, men tappade 
efter ett tag.  Det var synd, för 
jag hade spelat väldigt bra i 
matcherna fram till semifina-
len, berättade Malena Norr-
man efter bronset i singeln.

Påverkades av publiken
I dubbeln gick det ännu lite 
bättre. Där tog sig Malena till 
final med sin partner Lydia 
Demetriades genom att bland 
annat besegra andrarankade 
paret Emelie Borgstedt och 
Nathalie Wang redan i 
kvartsfinal med siffrorna  
18-21, 21-18, 21-12. I semi-
finalen mötte man hemmafa-
voriterna, tvillingparet Ro-
mina och Ronak Olyaee som 
hade stort hemmastöd från 
läktaren.

Detta var något som påver-
kade Malena och Lydia i 
matchen om finalplatsen.

– De hade publiken på sin 
sida, vilket påverkade myck-
et. De skrek mycket och var 
väldigt stissiga, det påver-
kade verkligen spelet, berät-
tar Malena, som dock vann 
matchen med två raka set.

– Jag tror även att publiken 
gjorde att man fick adrenalin 
och höjde sig några snäpp. Vi 
gjorde några misstag så de 
närmade sig i andra set. Men 
vi kunde vinna det till slut, 
berättar 17-åringen.

Stor respekt
I finalen blev det dock förlust 
för paret. Man kom inte upp 
i tidigare nivå i en match 

tjejerna hade kunnat vinna, 
trots att man mötte första-
seedade Tilda Sjöö och Oli-
via Wänglund, som också 
vann finalen i singeln.

– I finalen fick vi inte till 
vårt spel alls, speciellt de 
långa bollarna. Vi vågade 
inte riktigt spela vårt spel, vi 
hade för stor respekt för mot-
ståndarna, som är första-
seedade i Sverige, berättar 
Malena, som längtar efter 
guld.

– Jag ville ha guld, men det 
känns väldigt bra ändå. Gul-
det får komma nästa år.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se
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BIF vann efter en bra andra halvlek
FOTBOLL 
Brålanda IF har i början 
av februari månad redan 
hunnit träna 65 pass på 
sin försäsong, klart mest 
av alla lag i Dalsland. Med 
detta i ryggen, med ned-
tränade spelare, så var 
lördagens träningsmatch 
mot Halvorstorp en bra 
insats av de grönvita på 
Sörbyvallens konstgräs.
Brålandas tränare Ronny 
Fredriksson har redan kört 
många pass med sitt unga lag 
på Sörbyvallen. 65 tränings-
tillfällen sedan i oktober gör 
att man nu i början på fe-
bruari har en nedtränad 
trupp.

Det märktes inte minst i 
den första halvleken som inte 
såg bra ut för Brålandas del.

– Vi spelade inte bra i var-
ken anfall eller försvarsspel 

i första halvlek. Det är så med 
träningsmatcher, att man får 
lite återbud och behöver göra 
om i elvan. Så det blev en del 
ovana positioner för vissa 
spelare, berättade Fredriks-
son om lördagens drabbning.

Brålanda saknade bland 
annat målvakten Douglas 
Dahlberg på grund av sjuk-
dom, samt Tobias Svensson 
som skadade sig i futsalens 
sista turnering, kommun-
mästerskapen i Vänersborg. 
Sedan är både Oskar Anders-
son och Albin Andersson på 
väg tillbaka från sina skador, 
men båda har en bit kvar tills 
de är redo för match.

Dock fanns Andreas Jans-
son med i truppen som ser ut 
att inom en snar framtid vara 
tillbaka i moderklubben, 
bara en signatur saknas för 
att övergången ska spikas.

I matchen tog Halvorstorp 

ledningen efter bara fyra 
minuter och utökade till 2-0 
efter drygt 20. Men Brålanda 
tog sig ikapp genom Erik 
Aronsson och Jakob Hell-
dén, som dock fick gå till 
pausvilan i underläge, efter 
att en halvorstorpshörna tog 
sig raka vägen in i mål från 
hörnflaggan. Men efter några 
ändringar i positioner och i 
taktiken, blev det ändringar i 
andra halvlek.

Brålanda tog sig inte bara 
ikapp genom talangen 
Aronsson, utan han fullbor-
dade även dagen med ett 
hattrick, som innebar att se-
gern kunde skrivas hem till 
Brålanda.

– I andra halvlek blev det 
väldigt bra, vi vann med 2-0 
och hade kunnat göra fler. 
Två helt olika halvlekar, 
skillnaden vi gjorde i andra 
var att vi sänkte pressen lite, 

SLUTRESULTAT
Brålanda IF –

Halvorstorps IS
4-3 (2-3)

Träningsmatch
Målskyttar BIF:
24’ 1-2 Erik Aronsson
31’ 2-2 Jakob Helldén
58’ 3-3 Erik Aronsson
68’ 4-3 Erik Aronsson

som jag annars brukar vilja 
är hög och intensiv. Är gan-
ska nöjd med den halvleken 
faktiskt, sade tränaren Fre-
driksson.

På lördag blir det derby, då 
kommer Kroppefjälls IF på 
besök till Sörbyvallen.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Fina framgångar 
i nosework

Christina Svensson och Ove Gustafsson. Foto: Helén Torstensson.

HUNDSPORT 
Melleruds brukshund-
klubb har ekipage som 
tränar och tävlar i grenen 
nosework. De har tävlat 
med fina framgångar.
Nosework är en gren där 
hunden får söka efter en spe-
cifik doft och markera den. 
Man kan jämföra det med 
polisens hundar som letar 
efter narkotika eller spräng-
medel på gömda ställen. 

Svenska nosework-klub-
ben håller sig dock till hydro-
lat som är vattenlösliga äm-
nen från en växt. För att få 
tävla så måste man avlägga 
doftprover i följande steg: 
Eukalyptus steg 1, Lagerblad 
steg 2 och Lavendel som är 
steg 3. Sökområderna blir 
också svårare för varje steg. 

Lördagen den 9 och sönda-
gen den 10 december var det 
fyra inomhussök eukalyptus 
i fyra olika stugor på The 
Visitor i Håverud. 

Segrare i samtliga sök på 
lördagen blev Christina 
Svensson med sin shetland 
sheepdog Malva, med en 
överlägsen totaltid på endast 

1:25,35 minuter (andrapla-
ceringen kom på en totaltid 
på 2:44,69) 

Även Ove Gustafsson med 
sin irländska terrier Smox 
Christina klarade samtliga 
fyra sök med en tid på 6:30,81

Under söndagen gjorde 
Christina och Malva ytterli-
gare en start och klarade även 
denna gång samtliga fyra 
sök. Dock hamnade de utan-
för pallplats med en tid på 
3:23,62.

21 januari anordnades 
doftprov i lagerblad som är 
steg 2. Följande av klubbens 
ekipage åkte iväg och gjorde 
ett försök:

Christina Svensson med 
shetland sheepdog Malva

Monica Köningsson med 
australian shepherd Alca

Eva Lindström med 
dvärgschnauzer Felix

Elisabeth Johansson med 
bordercollie Vilja

Berit Martinsson  och Lois 
(som gjorde doftprov i euka-
lyptus)

Samtliga klarade doftpro-
vet och kan nu tävla i Nose-
work 2. 

Helén Torstensson

Christina Svensson, Monica Köningsson, Eva Lindström, Elisabeth Jo-
hansson och Berit Martinsson. Foto: Maria Ihrén.

Ung debutant målskytt för MIF
FOTBOLL 
Melleruds IF spelade sin 
första träningsmatch för 
säsongen i lördags när 
man på kylslagna Väner-
vallen mötte Vänersborgs 
FK. Det bjöds stundtals på 
bra spel från båda lagen, 
i matchen som VFK vann 
med 3-2.
Nykomlingarna i division 3, 
Melleruds IF, inledde sitt 
försäsongsmatchande mot 
division 2-laget Vänersborgs 
FK. En premiär som absolut 
gav mersmak, även om det 
stundtals märktes stor skill-
nad i både kvalitet och tempo.

Mellerud saknade nästan 
en hel startelva på grund av 
sjukdomar och resor, men 
trots det så var det ett slag-
kraftigt lag som stod på ba-
nan.

En ung debutant fick chan-

sen från start av huvudträna-
ren Peter Jonasson, 16-årige 
August Tellander som inför 
denna säsong flyttats upp i 
A-laget på permanent basis.  
Han spelade bredvid Albin 
Broberg i anfallet och fixade 
en kvittering till Mellerud 
efter 13 minuter.

Anfallaren fick en stud-
sande boll i djupled, mellan 
Vänersborgs försvarare, som 
han lyckades peta förbi hem-
malagets målvakt och in i 
mål. Bara några minuter 
innan hade VFK gjort 1-0 via 
den vänstra stolpen, i en nå-
got passiv mellerudsaktion.

Varierande tempo
Det märktes dock att det var 
träningsmatch, tempot varie-
rade, liksom kvaliteten på 
passningar och uppspel. I 
den första halvleken märktes 
också att Vänersborg var 

snabba i sitt omställnings-
spel mot Melleruds trebacks-
linje.

– Vi spelade med trebacks-
linje mot dessa, så det 
märkte vi att det var svårt mot 
ett så bra lag. Att falla myck-
et tidigare måste vi bli bättre 
på, sade assisterande träna-
ren Claes-Göran ”Emma” 
Emanuelsson efter matchen.

– Det går ju mycket fortare, 
men det känns riktigt bra 
ändå. Vi hade en del borta, 
men spelade med bästa laget 
för dagen. Vi försökte sätta 
press i rätt läge och falla i rätt 
läge, men vi kommer stund-
tals i tidsnöd när vi möter ett 
så här bra lag, men det är 
jättebra matcher för oss, sade 
Emanuelsson efter matchen.

I den andra halvleken 
släppte Mellerud in en enkel 
boll på den bortre stolpen 
redan efter två minuter, på ett 

SLUTRESULTAT
Vänersborgs FK – 

Melleruds IF
3-2 (2-1)

Träningsmatch
Målskyttar: 
8’ 1-0 Moussa Taher
13’ 1-1 August Tellander
42’ 2-1 Alex Von Bothmer
47’ 3-1 Alex Von Bothmer
52’ 3-2 Albin Broberg (straff)

inlägg som damp ner hos en 
omarkerad anfallare. Dock 
kunde Albin Broberg snygga 
till siffrorna från straffpunk-
ten, efter att Joel Lundgrens 
skott tagit på en Vänersborgs-
hand.

Till helgen väntar division 
2-laget Skoftebyns IF på 
bortaplan, i nästa tränings-
match för MIF.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Femman kommer blir ett getingbo

Det blir återigen en jämn och tuff säsong i division 5 och ett favorit går 
inte att plocka ut. Däremot finns det tre lag som kommer att vara med 
och slåss om uppflyttning. Foto: Tobias Coster/Arkivbild.

DIV. 5 
Brålanda IF
Bäckefors IF
Ellenö IK
Fengersfors IK
Frändefors IF
Färgelanda IF
Håfreströms IF
Melleruds IF lag 2
Tösse IF
Åsebro IF

FOTBOLL 
Nu har Dalslands fot-
bollsförbund släppt spel-
ordningen för division 5 
Dalsland denna säsong. 
En serie med många lo-
kala lag, ja hela sju stycken 
kommer vi att följa varje 
vecka ända in i oktober.

Det går inte att ge något av 
lagen ett klart favoritskap, så 
jämnt ser det ut att bli. Men 
det finns tre lag som defini-
tivt kommer att vara med där 
uppe i toppen för avance-
mang till division 4. 

Nykomlingar i årets divi-
sion 5 är Bäckefors IF som 

kommer från division 6, efter 
en stenhård fight mot 
Kroppefjälls IF. Men BIF 
drog det längsta strået och får 
nu visa vad man går för i 
division 5.

Från andra hållet, nedflytt-
ning från division 4, kommer 
Färgelanda IF. Hoppet levde 
kvar in i sista omgången, 
men då körde Melleruds IF 
över Färgelanda på Högalids 
IP med 5-0 och resterande 
resultat gick inte heller Fär-
gelandas väg.

Kvar i serien har vi fjolår-

ets tvåa Håfreströms IF, som 
inte lyckades i kvalet till di-
vision 4. Den platsen knep 
istället IFK Valla, som vann 
med 3-2 mot Håfreström på 
övertid i början av oktober.

Laget är ett av de tre favo-
riterna till att vara ett topplag 
denna säsong. Utöver Håfre-
ström är också Färgelanda IF 
och Brålanda IF högaktuella 
favoriter till en fin topplace-
ring. Tätt bakom denna trio 
kommer både Frändefors 
och Åsebro att finnas, med 
ambition och vilja att kunna 
kriga om en uppflyttning.

Det kommer dock att bli 
tufft i år för Fengersfors och 
Tösse, de båda åmålslagen 
har under flera års tid legat i 
gränslandet. Men med årets 
hårda konkurrens blir det 
någon av dessa som får 
lämna serien.
 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

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

A
U
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A

N

Leif Landberg & Co
Fastighetsvisning

Visning: Lördag 17 februari kl. 11.00-12.00

Linnégatan 33, Mellerud
Centralt belägen villa i 
1½ plan med källare.
4 rum och kök.  
Förrådsbyggnad. 
Hörntomt 875 m2.
Pris: 850 000 kr eller 
högstbjudande

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

blends

2 nyanser

1 nyans

gradient1

gradient2

www.dprorservice.se
0530-400 70

Nu är kylan
här!

Har du ordning på ditt 
värmesystem?

Martin
073-99 21 446

Badrumsrenoveringar

FOTHÄLSAN
I MELLERUD

Vårdade fötter
– ett bättre liv!

Tel. 0530-100 23
www.fothalsanimellerud.se

FOTHÄLSAN
I MELLERUD

Köp presentkort
hos oss!

Tel. 0530-100 23
www.fothalsanimellerud.se

FOTHÄLSAN
I MELLERUD

Vi har
stödstrumpor!

Tel. 0530-100 23
www.fothalsanimellerud.se

FOTHÄLSAN
I MELLERUD

Vaxa dina ben 
hos oss!

Tel. 0530-100 23
www.fothalsanimellerud.se

FOTHÄLSAN
I MELLERUD

Vi utför
hembesök!

Tel. 0530-100 23
www.fothalsanimellerud.se

FOTHÄLSAN
I MELLERUD

Prova vår 
fotspa-behandling!

Tel. 0530-100 23
www.fothalsanimellerud.se

Vårdval
Rehabenhet

0530-77 44 80

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

Vårdval
Rehabenhet

0530-77 44 80

Arbetsterapi - Fysioterapi
Ortopedisk Manuell Terapi

Vårdval
Rehabenhet

0530-77 44 80

Behandling, (grupp)träning,
bassängträning, hembesök

Vårdval
Rehabenhet

0530-77 44 80

Även friskvård – utfört av
leg. fysioterapeuter

Vårdval
Rehabenhet

0530-77 44 80

Hjälpmedelsförskrivning
och boendeanpassning

www.grongestaltning.se

Grön Gestaltning
Trädgårdsanläggning
Fredrik Persson
073-691 31 24

Lägenheter
i centrala Mellerud 

& Åsensbruk

joacim@lundgrensbygg.se
070-585 67 09

Melleruds Hyres AB

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

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

Flyttstäd
Veckostäd
Fönsterputs

Rullande sy 
& hemservice

070-649 32 86

villapellets
Prisexempel 

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

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

mikael@bilbudet.se

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

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

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

Ni vet väl att vi har 

slangverkstad!

IT-Specialisten

Viconia

0530-745045 
 www.viconia.se

Viconia

0530-745045 
 www.viconia.se

IT-Support

Viconia

0530-745045 
 www.viconia.se

Kassasystem

Viconia

0530-745045 
 www.viconia.se

IT-Drift

Viconia

0530-745045 
 www.viconia.se

Hård & 
mjukvara

Viconia

0530-745045 
 www.viconia.se

Nätverk

UTHYRES

FASTIGHETSMARKNADEN

SäljeS
TRANSPORTÖR L 5,7 m, B 0,5 
m. dir.driv. Toastol, bide, tvätts. 
m kranar. Tel. 070-796 66 17.

MellerudsFyndet
Annonsera för bara 80:-

Annonsering för privatpersoner. Pris: 80:- Försälj-
ningspris max 20.000:- OBS! Ej djur. Märk kuvertet ”Fyn-
det” 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:                                                

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

PRO Mellerud: Sånggrup-
pen startar fredag 18/2 kl. 15 
på Älvan. Ledare: John Erik 
Ryhr.

OBS: Påminnelse om 
kvällens arrangemang kl. 17.

FÖRENINGSNYTT

Fem guld på 
två helger 

FRIIDROTT 
På Kilspelen som arrang-
erades den 10 februari av 
Kils AIK i Våxnäshallen i 
Karlstad hade Dals Södra 
FFI två deltagare.
Tobias Nilsson (P14) deltog 
i 60m, 200m och längd. To-
bias tog inte bara tre guld, 
han gjorde även två person-
liga rekord, 60m på 8,04 och 
200m på 27,93. Dessutom 
blev det nära personligt re-

kord i längd. Johanna Hall-
sten (F15) tävlade i kula och 
vann med en stöt på 10,32 m.

Helgen 3-4 februari tävla-
de Johanna och Linnea Hall-
sten i Göteborgs inomhus. 
Johanna i F15 kula tog en 
fjärdeplats med en stöt på 
10,23. Linnea tävlade i F12 
höjd och vann stort med 153 
cm, vilket är personligt re-
kord med hela tio cm och 
tangerat F12-distriktsrekord.

Göran Hallsten

Johanna Hallsten, segrare i kula, 10,32m.

Linnea Hallsten, guld i F12 höjd, 153 cm.

Innebandy Division 6 
Bohuslän-Dal

Rådahallen
Fredag 16 februari kl. 20.00

Melleruds IBK -  Dingle AIK
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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

KÖP ANDELSLAMM®
Du äger, vi sköter

www.andelslamm.se
0768-522227

Hönsfoder
Björkved

Tel. 0521-360 48

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

Halmpellets
Kutterspån

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

Torvströ
Pappersströ

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

Hösilage
Hästfoder

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

Ensilageplast 
Sträckfilm

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

Rundbalsnät 
Balsnöre

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

Hästfoder
Tillbehör häst

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

Bränslepellets
Pallpris 1.950:-

Vi tar hand om bilen

BILTILLBEHÖR
BILDELSSHOPEN

0530�730 740

Vi tar hand om bilen

RESERVDELAR
BILDELSSHOPEN

0530�730 740

Vi tar hand om bilen

BILVÅRD
BILDELSSHOPEN

0530�730 740

Vi tar hand om bilen

BILBATTERIER
BILDELSSHOPEN

0530�730 740

Golv i offentlig och privat miljö
0521-72 37 32

bjorklundsgolv.se

Storgatan 26 i Brålanda 
Tel: 0761-95 53 60

Även vaxning 

fotvård
Blommans

Servrar, backup, 
mail

Christer Mårtensson
073-310 75 06

info@daldigital.se    www.daldigital.se

Försäljning av 
IT-produkter

Christer Mårtensson
073-310 75 06

info@daldigital.se    www.daldigital.se

Webbdesign & foto 

Christer Mårtensson
073-310 75 06

info@daldigital.se    www.daldigital.se

Datorer, skrivare
nätverk

Christer Mårtensson
073-310 75 06

info@daldigital.se    www.daldigital.se

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

DALSLANDS
VVS AB
DALSLANDS
VVS AB

 

Marcus Johansson

Naturligtvis 
hjälper  

vi dig med  
Rot-avdraget 

Stefan   Christoffer

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

0530-421 64

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

Mellerudsmarknad
Öppet lördagar 

10-15
www.mellerudsmarknad.se

Idungatan 4 (Följ skyltning Ö. Industriområdet)
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Melodikrysset v.7 - 17 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. 7 – 17 februari

05.15 Go'kväll
06.00 Morgonstudion
09.10 Go'kväll
09.55 Skattjägarna
10.25 Såna är föräldrar
10.45 Auktionssommar
11.45 Landet runt
12.30 Så ska det låta
13.30 Lerins lärlingar
14.30 Matiné: Första gången jag 
 såg dig
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 Min samiska historia
22.45 PK-mannen
23.00 Bella loggar in
23.15 Rapport
23.20 Bron
04.45 Sverige idag

09.00 Forum
12.00 Rapport
12.03 Forum
16.00 Rapport
16.05 Forum
16.15 Vetenskapens värld
17.15 Nyheter på lätt svenska
17.20 Nyhetstecken
17.30 Oddasat
17.45 Uutiset
18.00 Vem vet mest?
18.30 Basket: EM-kval
20.00 Konsthistorier: Mytologi
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: Sociala medier och 
 psykisk ohälsa
23.50 Treme
01.05 Hundra procent bonde
01.35 Sändningsuppehåll
01.45 Sportnytt
02.00 Nyhetstecken
02.10 Sverige idag

14.00 UR Samtiden
17.00 Byggnadsvårdarna
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 Happy
22.40 Djurens bostäder
23.30 The Vietnam war

20.00 Basket: EM-kval
20.30 Sverige!
21.00 Lerins lärlingar - syntolkat
22.00 Det goda landet - syntolkat
22.30 Tänk till - Melanin - syn-
 tolkat
22.45 Antikrundan
23.45 Bates Motel
00.25 Strömsö
00.55 Villes kök
01.25 Studio Sápmi
01.55 Så ska det låta

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, forts
18.50 Keno
19.00 Nyheterna
19.15 Sporten
19.20 Väder
19.30 Farmen
20.00 Sveriges mästerkock
21.00 Renées brygga
22.00 Nyheterna
22.30 Ekonominyheterna
22.40 Sporten
22.50 Väder
23.00 CSI
23.55 Nattsändningar

05.10 Sirens
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 Killer elite
23.20 Seinfeld
00.20 Family guy
01.20 American dad
01.50 Cops
02.40 Scrubs
03.35 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 Hitlåtens historia på två 
 minuter
10.00 Strömsö
10.30 Lerins lärlingar
11.30 Uppdrag granskning
12.30 På spåret
13.30 Skavlan
14.30 Sverige!
15.00 Dox: På djupt vatten
16.30 Seriestart: Djuren och vi
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 It´s Britney Bitch
22.00 Opinion live
22.45 Rapport
22.50 Lawless oceans
23.40 Sändningsuppehåll
04.45 Sverige idag

09.00 Forum
12.00 Rapport
12.03 Forum
14.00 Forum: Riksdagens fråge-
 stund
15.15 Forum
16.00 Rapport
16.05 Forum
16.15 Kulturveckan
17.15 Nyheter på lätt svenska
17.20 Nyhetstecken
17.30 Oddasat
17.45 Uutiset
18.00 Metropolis
18.45 Fågelskådare på Utsira
19.00 Vem vet mest?
19.30 Motor: Svenska rallyt
21.00 Aktuellt
21.39 Kulturnyheterna
21.46 Lokala nyheter
21.55 Nyhetssammanfattning
22.00 Sportnytt
22.15 Cornelias kärlek
00.05 Inifrån: Sociala medier och
  psykisk ohälsa
00.45 Metropolis
01.30 Sändningsuppehåll
01.45 Sportnytt
02.00 Nattsändningar

14.00 UR Samtiden
17.00 Byggnadsvårdarna
17.10 I alla slags väder
17.40 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 Djurens bostäder
22.20 Framtidens öar
23.10 Happy

21.00 Renskötarna
21.30 Veckans brott
22.30 Hundra procent bonde
23.00 Husdrömmar
00.00 Uppdrag granskning
01.00 Konsthistorier: Mytologi
01.30 I terrängbil genom 
 Indokina

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
02.55 Nattsändningar

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 White House down
23.35 Seinfeld
00.35 Family guy
01.35 American dad
02.00 Cops
02.50 Scrubs
03.30 Nattsändningar

05.15 Go'kväll
06.00 Morgonstudion
09.10 Go'kväll
09.55 Djuren och vi
10.20 Skattjägarna
10.50 Sverige!
11.20 Mat med Mosley
12.10 Arkitekturens pärlor
12.20 Auktionssommar
13.20 Antikrundan
14.20 Opinion live
15.05 På spåret
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
23.50 Veckans brott
04.35 Sverige idag

09.00 Forum
12.00 Rapport
12.03 Forum
16.00 Rapport
16.05 Forum
16.15 Idévärlden
17.15 Nyheter på lätt svenska
17.20 Nyhetstecken
17.30 Oddasat
17.45 Uutiset
18.00 Metropolis
18.45 Där ingen längre kan bo
19.00 Vem vet mest?
19.30 Förväxlingen
20.00 Bobbi Jene
21.00 Aktuellt
21.18 Kulturnyheterna
21.23 Väder
21.25 Lokala nyheter
21.30 Sportnytt
21.45 Motor: Svenska rallyt
22.45 Safety not guaranteed
00.10 True Blood
01.05 Bates Motel
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 Växterna som städar 
 jorden
21.00 Seriestart: Sidenvägen
21.55 Nationalskattens hemlig-
 heter
22.35 Omöjlig ingenjörskonst
23.20 Världens natur: Det vilda 
 Mexiko

21.00 På spåret - syntolkat
22.00 Så ska det låta
23.00 Inifrån: Sociala medier 
 och psykisk ohälsa
23.40 Bonusfamijen - syntolkat
00.25 Lerins lärlingar - syntolkat
01.25 Auktionssommar - syn-
 tolkat

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 Aloha
22.00 Nyheterna och Sporten
22.05 Väder
22.15 Aloha, forts
23.55	 The	butterfly	effect
02.15 Slumdog millionaire

05.10 Community
05.30 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 last legion
23.05 Moonwalkers
01.00 Seinfeld
02.00 Cops
02.45 Salem
03.35 Nattsändningar

05.05 Go'kväll
05.50 Fråga doktorn
06.35 Landet runt
07.20 Uppdrag granskning
08.20 Opinion live
09.05 Go'kväll
09.50 Lerins lärlingar
10.50 Skavlan
11.50 Bonusfamiljen
12.35 Karl för sin kilt
13.30 Motor: Svenska rallyt
16.15 Anslagstavlan
16.20 Strömsö
16.50 Seriestart: Delhis vackraste 
 händer
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 3
21.30 Seriestart: Shetland
22.30 Rapport
22.35 Lördagsbio: Presidenten 
 och Miss Wade
00.25	 Nattfilm:	Sneakers

10.20 Villes kök
10.50 Förväxlingen
12.20 Vem vet mest?
14.50 Vetenskapens värld
15.50 Sverige idag
16.15 Renskötarna
16.45 Här är mitt museum
17.00 Rabarber i mörker
17.05 Världens natur: Det vilda 
 Mexiko
18.00 Hundra procent bonde
18.30 Studio Sápmi
19.00 Kulturstudion
19.02 Birgit-almanackan
19.06 Kulturstudion
19.10 Berlioz: En symfoni på liv 
 och död
20.05 Kulturstudion
20.10 Berlioz fantastiska symfoni
21.05 Kulturstudion
21.10	 Anne	Sofie	von	Otter	
 sjunger Berlioz
21.40 Kulturstudion
21.45 Motor: Svenska rallyt
22.45 Kulturveckan
23.45 Konsthistorier: Mytologi
00.15 Idévärlden
01.15 Renskötarna
01.45 Sportnytt

09.00 UR Samtiden
15.00 Framtidens öar
15.50 Omöjlig ingenjörs-
 konst
16.35 Nationalskattens hemlig-
 heter
17.15 Sidenvägen
18.05 Kanaler, båtar och kärlek
18.55 Antikmagasinet
19.25 Mars
20.10 Flyg till världens ände
21.00 Vithajens hemliga full-
 ändning
21.50 The Vietnam war
22.45 Dokument utifrån
23.45 USA från svartvitt till färg

20.00 Melodifestivalen 2018: 
 Deltävling 3 - syntolkat
21.30 Leif & Billy
21.45 Bonusfamiljen
22.30 Scott & Bailey
23.15 Homeland
00.15 Auktionssommar
01.15 Antikrundan
02.15 Studio Sápmi

05.00 Att bygga sitt 
 drömhus
06.00 Veterinärerna
07.00 Bygglov
07.55 Nyhetsmorgon
11.30 Talang
13.00 Bygglov
14.00 Torpet
15.15 42
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 Özz Nujen – Dålig 
 stämning
21.30 The Intern
22.00 Nyheterna
22.05 Väder
22.15 The Intern, forts
00.10 Superman returns
03.15 Retribution

05.05 Våra värsta år
06.00	 Defiance
06.45 Grimm
07.35 Frasier
08.30 Jims värld
09.25 Anger management
09.30 Jims värld
10.25 Anger management
10.50 Project runway all stars
11.50 Ink master USA
12.45 NCIS: Los Angeles
14.30 The Goldbergs
15.25 2 1/2 män
16.25 Man with a plan
16.50 Nu blåser vi snuten igen
19.00 Nitro circus crazy train
20.00 Simpsons
21.00 Son of Zorn
21.30 The Cobbler
23.30 Conan – barbaren
02.05 Wyatt Earp's revenge
03.45 Surfer, dude

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
05.10 Go'kväll
05.55 I terrängbil genom 
 Indokina
06.25 Skattjägarna
06.55 Auktionssommar
07.55 Antikrundan
08.55 Sverige!
09.25 Go'kväll
10.10 Skavlan
11.10 Mat med Mosley
12.00 Motor: Svenska rallyt
13.30 Djuren och vi
14.00 Husdrömmar
15.00 Lerins lärlingar
16.00 På spåret
17.00 Motor: Svenska rallyt
17.55 Sportnytt
18.00 Rapport
18.10 Lokala nyheter
18.15 Landet runt
19.00 Sportspegeln
19.30 Rapport
19.55 Lokala nyheter
20.00 Så ska det låta
21.00 Bron
22.00 Hard sun
23.00 Rapport
23.05 Akuten
23.55 Nattsändning

08.40 Sverige idag på romani
09.00 Kulturveckan
10.00 Gudstjänst
10.45 Det söta livet
11.05 Bobbi Jene
12.10 Berlioz: En symfoni på liv och död
13.05 Berlioz fantastiska symfoni
14.00	 Anne	Sofie	von	Otter	sjunger	
 Berlioz
14.35 Konsthistorier: Mytologi
15.05 Här är mitt museum
15.20 Villes kök
15.50 Sverige idag i
16.15 Studio Sápmi
16.45 Där ingen längre kan bo
17.00 Min samiska historia
17.15 Sprich los!
17.25 ¡Habla ya!
17.37 Alors demande!
17.48	 Kortfilmsklubben	-	tyska
18.00 Seriestart: Med hjärtat i Kurkkio
18.30 Villes kök
19.00 Världens natur: Det vilda Mexiko
20.00 Idévärlden
21.00 Aktuellt
21.15 Agenda
22.00 Dokument utifrån
22.55 Gudstjänst
23.40 Nattsändningar

09.00 UR Samtiden
15.00 Kuling 265 dagar om året
15.15 Växterna som städar 
 jorden
16.05 Guld på godset
17.05 Kanaler, båtar och kärlek
17.55 Dox: På djupt vatten
19.25	 Seriestart:	Omöjlig	ingenjörskonst
20.10 Djurens bostäder
21.00 Vår mänskliga hjärna
21.50 Flyg till världens ände
22.40 Happy
23.35 Framtidens öar

05.30 Vad blir det för mat
06.00 Veterinärerna
07.00 Bygglov
07.55 Nyhetsmorgon
11.30 Özz Nujen – Dålig stämning
12.55 Sveriges mästerkock
13.55 Stockholmspolisen
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 Världen räcker inte till
22.00 Nyheterna
22.05 Väder
22.15 Världen räcker inte till
23.55 Riviera
00.55 Sändningsuppehåll
03.05 Cop killer

21.00	 Bron	-	syntolkat
22.00 Lawless oceans
22.45 Sverige!
23.15 True Blood
00.10 Melodifestivalen 2018: Deltävling 
	 3	-	syntolkat
01.40	 Lerins	lärlingar	-	syntolkat

05.10 Anger management
06.00	 Defiance
06.45 Grimm
07.35 Ink master USA
08.30 Nitro circus crazy train
09.35 Simpsons
10.25 Son of Zorn
10.55 Nu blåser vi snuten igen
13.05 NCIS: Los Angeles
16.00 The Cobbler
18.00 Amazing race
19.00 Ink master USA
20.00 Kevin can wait
20.30 Fresh off the boat
21.00 2 1/2 män
22.00 Bad things
00.00 Red 2
02.15 Those who kill
03.55 Amazing race
04.45 The Goldbergs

05.15 Landet runt
06.00 Morgonstudion
09.10 Landet runt
09.55 Strömsö
10.25 Sverige!
10.55 Önskedrömmar
11.10 Sportspegeln
11.40 Så ska det låta
12.40 Skavlan
13.40 Melodifestivalen 2018: Deltävling 3
15.10 Matiné: Västkustens hjältar
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 Homeland
22.45 Bergman och vreden
22.50 Rapport
22.55	 Nattfilm:	Oslo	31	augusti
00.25 Sändningsuppehåll
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!
08.48	 Kortfilmsklubben	-	tyska
09.00-16.15 Forum
12.00 Rapport
16.00 Rapport
16.15 Gudstjänst
17.00 Kärlek vid första anblick
17.15 Nyheter på lätt svenska
17.20 Nyhetstecken
17.30	 Oddasat
17.45 Uutiset
18.00 Fantastiska hundar
18.45 Stacey´s cute rescue dog
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 Situation Storbritannien
23.40 Agenda
00.25 Nattsändningar

14.00 UR Samtiden
17.00 Multisamlare
17.05 Antikmagasinet
17.35 Växterna som städar 
 jorden
18.25 Mars
19.15 Sidenvägen
20.05 Seriestart: Cityliv på taken
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 Delhis vackraste händer 
	 -	syntolkat	
22.45 Det goda landet 
	 -	teckenspråkstolkat
23.15	 Tänk	till	-	Melanin	
	 -	teckenspråkstolkat
23.30	 Agenda	-	teckenspråkstolkat
00.15	 Sportspegeln	-	teckenspråkstolkat
00.45 Uppdrag granskning
01.45 Villes kök

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

05.10 The Goldbergs
05.35 Deadbeat
06.00 Jims värld
06.25 Community
06.45	 Stargate	SG-1
07.35 Våra värsta år
08.30 Cops
09.30 My name is Earl
10.00 Brooklyn nine nine
10.30 NCIS: Los Angeles
11.30	 Stargate	SG-1
12.30 Cops
13.30 How I met your mother
14.30 2 1/2 män
15.00 Simpsons
16.00 Scrubs
17.00 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

05.15 Fråga doktorn
06.00 Morgonstudion
09.10 Fråga doktorn
09.55 I terrängbil genom Indokina
10.25 Skattjägarna
10.55 Anslagstavlan
11.00 Bonusfamiljen
11.45 Det goda landet
12.15 Min samiska historia
12.30	 PK-mannen
12.45 Husdrömmar
13.45 På spåret
14.45 Matiné: Storm över Tjurö
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: Damm, svett och match!
23.35 Rapport
23.40 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	 DC-3:an	i	Sandefjord
17.15 Nyheter på lätt svenska
17.20 Nyhetstecken
17.30	 Oddasat
17.45 Uutiset
18.00 Fantastiska hundar
18.45	 Garm	-	renvallarhunden
18.55 Vallhundsvalpar lämnar boet
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 Bobbi Jene
00.00 Konsthistorier: Mytologi
00.30 Renskötarna
01.00 Hundra procent bonde
01.30 Sändningsuppehåll
01.45 Nattsändningar

14.00 UR Samtiden
17.00 Djurens bostäder
17.50 Vår mänskliga hjärna
18.40 I alla slags väder
19.10	 Vårt	vilda	liv	-	familjeäventyr	i	
 Kenya
19.40 Antikmagasinet
20.10 Vithajens hemliga fulländning
21.00 Dokument utifrån: Sanning på 
 ryska
21.55 Nationalskattens hemligheter
22.35 Växterna som städar jorden
23.25 USA från svartvitt till färg

21.00	 Auktionssommar	-	syntolkat
22.00 Suits
22.40 Akuten
23.25 Skavlan
00.25	 Bron	-	syntolkat
01.25	 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

05.05 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 Fotboll: Match meddelas senare
23.30 Seinfeld
00.30 Simpsons
01.00 Family guy
01.25 American dad
01.55 Fresh off the boat
02.25 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

HÅVERUD - Ramslökevägen 26 
Charmigt 30-talshus beläget i vackra Håverud. Flera 
renoveringar har gjorts, däribland är samtliga fönster 
bytta 2009, nytt tak 2015 samt nytt kök 2011. Närhet till 
bad och akvedukten i Håverud.

Pris 875.000:-

MELLERUD - Kärragatan 22 
Centralt belägen villa med garage. 4 rum och kök varav 
2 sovrum. Boa 117/55 kvm. Tomt 500 kvm. Öppen spis 
i vardagsrum. Hel källare.  

Pris 795.000:- 

Visning: Fredag 16/2 kl. 10.30

Sälja huset? 

Alla hjärtansdags erbjudande 

50% rabatt på  

energideklaration*

T.o.m. 13 mars 2018

*)vid tecknande 
av fsguppdrag/
köpkontrakt

SÅLD!

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.  

Pris 975.000:-   NYTT PRIS 890.000:-
Nu med sänkt pris!
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MNYHETER
ELLERUDS

 LOKALTIDNINGEN FÖR MELLERUD

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:-

Ukuleledagen lockade entusiaster

Många musikentusiaster 
kom för att delta på den nu-
mera traditionella ukuleleda-
gen i Mellerud, som hade 
premiär 2007. Utöver ett 
flertal lokala musiker som 
bjöd på trevligt underhåll-
ning kom det även deltagare 
från Brålanda, Vänersborg, 
Tanum och Norge.

Under hela dagen erbjöds 
ett fullspäckat program som 
uppskattades av musikan-
terna såväl som besökarna. 

På plats fanns det möjlig-
het att köpa en ukulele till 
förmånligt pris och delta i de 
workshops av olika svårig-
hetsnivåer som hölls i musik-
skolans lokaler.

Ukulele och tin whistle
Förutom ukulele som stod i 
fokus under dagen fanns det 
chans att deltar i workshops 
för att lära sig spela en enkel 

Scenframträdanden med bland annat öppen scen och spontanspel, för alla som kände för det. Här spelar Stellan Johansson (t.h), ackompanjerad 
av Glenn Nordling och Sören Blom.

Peter Holmstöm (bilden) och Niklas Larsson från lokala musikaffären Holmströms Musik fanns på plats och 
sålde ukuleler och diverse tillbehör samt tin whistle.

Ukulelelirarna Brålanda. Flera av medlemmarna deltog för tolfte gången 
i Mellerud.

Lars Nilsson och sonen Mikke ansvarade för workshopen i tin whistle. Alla lyckades spela en enkel låt under 
den korta kurstillfället på eftermiddagen.

Kämpersvik Ukuleleorkesters medlemmar brukar spela på äldreboenden och förskolor eller på midsom-
marfiranden runt om i Tanums kommun. Flera medlemmar har varit med två-tre gånger vid ukuleledagarna 
i Mellerud.

Medlemmar från Ukuleleklubben Vänersborg.

För tolfte året anordnades ukuleledag lördagen 3 fe-
bruari i Kulturbruket på Dal. Evenemanget lockade 
många musikanter från nära och fjärran. 

låt på tin whistle. Instrumen-
tet kunde köpas i foajén hos 
Peter Holmström som driver 
musikaffär i Mellerud. 

16 kursdeltagare lyckades 
redan efter en halvtimme 
med utmaningen att spela på 
det nyinköpta eller medtagna 
instrumentet.

Workshopen hölls av Lars 
Nilsson, själv musikentusi-
ast och en av initiativtagarna 
till ukuleledagen samt sonen 
Mikke Teveborg Nilsson.

Bra nybörjarinstrument
– Det som är så bra med 
ukulele och tin whistle är att 
det är tämligen prisvärda 
instrument och det går gan-
ska snabbt att lära sig spela 
några enkla låter. Ukulelen är 
väldigt populär hos personer 
som på senare dagar vill lära 
sig använda ett instrument, 
förklarar Lars Nilsson. 

Under dagen uppträde lo-
kala musiker, men även del-
tagare som bland annat 
Ukulelelirarna Brålanda, 
Kämpersvik Ukuleleorkes-
ter, Ukuleleklubben Väners-
borg och Östsia, en ukulele-
klubb från Norge.

– Det viktigaste med uku-
leledagen är att folk kommer 
hit, spelar och har roligt. 
Tyvärr var väglaget dåligt 
idag, så många långväga 
besökare hade inte möjlighet 
att komma i år. Men Melle-
rud har blivit ett begrepp i 
ukulelesammanhang, förkla-
rade Lars Nilsson. 

Dagen avslutade med all-
spel i Sparbanksalongen där 
det framfördes låtar som 
”Down by the Riverside” och 
”Leende guldbruna ögon”. 
Deltagarna bjöds även med 
på så kallad ”eftersläckning” 
på Kanyas Thairestaurang. 

Tanja Mueller


