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FÖNSTERKAMPANJ!
 

Erbjudandet gäller t.o.m. 12/3

30-35% 
rabatt

Fönster och  
fönsterdörrar 

från kända varumärken.

Kvarnkullen
Öppet alla dagar 8-22

Med reservation för ev. 
slutförsäljning och  

tryckfel. Priserna gäller 
endast vecka 8.

Räkor
Inkommer torsdag förmiddag

Prisbomb!

Drickyoghurt
Eldorado, flera sorter, 250 g, jfr-pris 20,00/liter.

5:-/st
Pasta
Barilla, gäller Penne rigate, Fusilli, Farfalle, Gnoc-
chi, Girandole, Risoni, 500 g, jfr-pris 16,66/kg.

Färsk laxfilé
Falkenberg, Leröy, Salmo salar, odlad 
Norge, helsida. 

Färsk kyckling
Garant, Sverige, hel, ca 1,3 kg.
Max 2 köp/hushåll/vecka 8

119:-
 

/kg

Tvättmedel
Ariel, gäller pulver 675 g, flytande 900 ml, jfr-pris 
1,00/tvätt. Max 5 köp/hushåll/vecka 8.

25:-
för Bonuskunder

/kg

20:-
för Bonuskunder

/st

Blodapelsiner 1 kg
Land se förp., klass 1, i nät.

10:-
 

/st

25:-
3 för

för Bonuskunder

  

Full fart under skogsdagen i lördags hos Axima i Erikstad. Andreas Broberg visar upp den största modellen i motorsågsserien som säljs av företaget. 
En såg med 42” (105 cm) svärd som väger 10,4 kilo och har 120 kubik. Även besökarna fick testa sågen. Foto: Tanja Mueller.

– Tema ”Jord och Skog med husdjur” sidorna 11 till 20 –

Massor av varor

Vintern är här!

Rean pågår för fullt 

upp till 50%
behöver

vi har allt du

Skogsdagen blev en folkfest

 Lokal bank stänger 
ner två kontor

– Sidan 7 –

 Therese tillbaka efter 
studier i USA

– Sidan 23 –
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Åsebro 

supporterklubb

ÅRSMÖTE

i klubbstugan 
Torsdag 1/3 kl. 19.00

Välkomna!

Bolstad
Prästgårds

Vänner

Årsmöte 
Lördag 10 mars  
kl 15 i Prästgården
Gösta Eriksson visar bilder 

från takbytet
Styrelsen

Årsmöte
Kristdemokraterna, Mellerud 
Måndag 26 februari kl. 18.00 
(OBS! Fel datum angivet i kallelsen)

Tingshuset, Mellerud
Medlemmar och övriga intresserade välkomna

Kroppefjälls Rödakorskrets kallar till

ÅRSSTÄMMA
i Dagcentralen, Karolinen, Dals Rostock

söndag 25 februari kl. 15.00
Årsmötesförhandlingar, kaffe med semla

Välkomna!

Skållerudskretsen
håller 

ÅRSSTÄMMA
måndag 26 feb. kl. 18

Kyrkstugan, Skållerud
Beslut om kretsens  

upplösning
Välkomna!

Styrelsen

Idrottshuset, Mellerud

VSH - JACK 14.000:- – 40 rop 

Torsdag 22/2 kl 19.00

Mini Jack 1.600:- - 47 rop

RÖVARE  13.000:-   -  51 rop

BINGO

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

- Välkommen - 
till en bra Bingo

Buss från Bengtsfors över
Åsensbruk 0706-22 06 00

MELLERUDS IF

       

Bolstad
Prästgård
Söndag 25 feb. kl 15.00

200 år sen
Brånasmeden   

föddes Ljudbandsin-
spelning från 1984 med 
Gösta Dalgård om Brå-

nasmed-Bördhsamfundet
Entré m. kaffe: 75 kr. 

Arr: Bolstads Prästgårds Vänner  
i samarb.  m. SV Väst. 

Grönt kluster 
i Dalsland

Brålanda Vandrarhem 
Onsdag 28 februari kl. 18.30 

Slutrapportering förstudien 
Gröna Klustret Dalsland

bra för bygdens utveckling!

Varmt välkomna! 
För vår planering önskar vi anmälan senast 25/2 till mail: 
gronaklustret.dalsland@gmail.com eller sms: 0730-301 548
Lars-Göran Berg, projektledare förstudie Gröna Klustret Dalsland

Brålanda Företagarförening 
Dalbo Hushållningsgille 
LRF lokalavdelningar 
Nuntorps Elevförbund

Medfinansiärer  

Förstudien Gröna Klustret Dalsland går nu in i sitt slutskede. Ni är 
därför välkomna till det avslutande stormötet 28 februari kl 18.30 i 
Brålanda vandrarhem.
Marianne Jakobsson, VD Lärlingsgymnasiet i Sverige AB, ger sin 
syn på ”smartaste vägen till jobb” och berättar om motiven bakom 
beslutet att förlägga utbildning till Nuntorp.
Göran Holmberg, Dinglegymnasiet, ger oss en uppdatering i vad 
som hänt sen sist i arbetet med ansökan till Skolinspektionen.
Vi får också lyssna till Henrik Österlund från företaget Hencol, som 
berättar om digitalisering för att få en smartare köttproduktion.

Sparbanksstiftelsen Väst

 

välkommen!

Centerpartiet i Mellerud
Måndag 26 februari kl. 18.30

Dalslandsrummet, mittemot medborgarkontoret
Vi bjuder på våfflor

Årsmöte & nominering!

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

Rostock 22 feb. Karolinerskolan
Mellerud 28 feb. Tingshuset

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

Kommunen         runt

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

    

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

Handlingar finns på hemsidan www.hrf.se/mellerud

Välkomna! Styrelsen

Café Älvan, 
Mellerud

P.D. Lundgrensgatan 10, Mellerud

Idé-gruppen Älvan i 
samarbete med

Vuxenskolan och  
Café Älvan

Torsdag 22/2 kl. 14.00
Nils Erik Hanson  

berättar om sitt liv  
som mjölnare

Från och med mars 2018 kommer Melleruds 
pastorat att börja provtrycka och kontrollera 
kyrkogårdarnas gravstenar så att dessa inte 
utgör en säkerhetsrisk.
• Gravstenarna ska hålla för 35 kg tryck.

• Arbetet med gravstenssäkerhet är en myndighetsutövning.

• Brev kommer att skickas ut till gravrättsinnehavare för 
 de stenar som ej blir godkända och där stenen behöver 
 säkras på dennes bekostnad.

• Gravstenar som är 30-150 cm höga ska ha 2 dubbar för att 
 klara säkerhetskraven.

• Det är gravrättsinnehavarens skyldighet och ansvar att 
 stenen står stabilt och uppfyller gällande krav då gravvården 
 är enskild egendom.

• Information anslås på anslagstavlor och hemsida.

Vid frågor kontakta Morgan Björnmar. Telefontid 9.00-15.00 
Tel. 0530-362 18 • morgan.bjornmar@svenskakyrkan.se

GRAVSTENSSÄKRING

VÄLKOMNA!
Tel.0530-36200

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

Adress: Kapellgatan 6
Postadress: Box 94, 46422 Mellerud

21 februari- 28 februari 2018
2:a sön i Fastan
”Den kämpande tron”

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

BOLSTADS FÖRSAMLING
Ons 14.30 Eftermiddagskaffe i Grinstads församlingshem,
  Kerstin Öqvist.
Sön 15.00 Gudstjänst i Grinstads kyrka, Margareta Olsson. 
Ons 28/2 18.00 Församlingskväll i Grinstads församlingshem 
  ”Tema Bröllop” Visning av bröllopsutstyrsel, 
  historik, vett och etikett, make up- och blomster-
  tips. Fika. 

HOLMS FÖRSAMLING
Ons 12.00  Andakt i Kyrkans Hus, Irja Lignell. Därefter
   lunch, anmälan senast tisdag 11.00. 
  Tel. 0530-362 00.
Tor 10.00  Morgonmässa och Kafé Kom in i Kyrkans Hus, 
  Margareta Olsson.
Sön 11.00 Gudstjänst med dop i Kyrkans Hus, Margareta 
  Olsson.
Tis 15.00 Melleruds kyrkliga syförening träffas i Kyrkans 
  Hus.
Ons 28/2 12.00  Andakt i Kyrkans Hus, Erica Staaf. Därefter
  lunch, anmälan senast tisdag 11.00. 
  Tel. 0530-362 00.

SKÅLLERUDS FÖRSAMLING
Tor 16.00  Mässa på Skållerudshemmet, Daniel Westin.
Sön 11.00  Högmässa i kyrkan, Daniel Westin.
Ons 28/2 14.00  Öppet Café i Skålleruds församlingshem, Kerstin 
  Öqvist.

ÖRS FÖRSAMLING
Ons 12.15  Andakt på Karolinen, Kerstin Öqvist.
Sön 18.00  Gudstjänst i Gunnarsnäs kyrka, Daniel Westin.
Tors 1/3 15.00  Rostocks kyrkliga arbetskrets symöte på 
  Karolinen.

Maria Olsson  

berättar om ”Kapstaden 

från den ljusa sidan”

 
Rotary
Mellerud

Måndag 26/2 

Café Gruzzolo kl. 18.15

Melleruds Demensförening 

ÅRSMÖTE
Måndag 5 mars kl. 18.00, Café Älvan

Vi bjuder på kaffe med dopp       Välkomna!  
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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
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

     

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

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

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

Söndag 25 feb • kl. 16.00
Västanå teater: Bortbytingen 
Familjeföreställning från 10 år och uppåt 
Med Bortbytingen 
fortsätter Västanå Tea
ter att utforska Selma 
Lagerlöfs mytiska värld. 
Nu tar de sig an en av 
hennes finaste berättel
ser, en historia om 
bondparet som får sin 
ende son bortrövad av 
trollen och som i utbyte 
får en trollunge att ta 
hand om. 

Som vanligt bjuder
Väst anå Teater in till sitt magiska scenrum, Yurtan, 
med musik, dans, fantastiska kostymer och masker. 

Kulturbruket på Dal, 
tel.  0530182 78  
Parkgatan 8, Mellerud
www.kulturbruketpadal.se

Entré: 225 kr för vuxna; 
170 kr för barn/ungdom t o m 19 år/stud/pensionär.
Biljetter säljs i Kulturbruket på Dals entré från kl. 15.00. 

Arr:  Kulturbruket på Dal

Biljetter: www.ticketmaster.se eller telefon 077170 70 70

Torget, Mellerud • Tisdag 16 januari

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

Torget, Mellerud • Tisdag 13 februari

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

Torget, Mellerud • Tisdag 30 januari

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

Torget, Mellerud • Tisdag 27 februari

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

Torget, Mellerud • Tisdag 27 mars

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

Torget, Mellerud • Tisdag 13 mars

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

0555-130 15, www.grums.nu

Se Europa i vår!
Hollands blommor
16/4, 7 dgr ................... 8.390:-
21/4, 6 dgr ................... 7.790:-
Berlin & Krakow 
29/4, 7 dgr ................... 8.850:-
Kroatien – Novigrad 
8/5, 12 dgr ................... 9.250:-
Tjeckien med Prag 
19/5, 8 dgr ................... 8.250:-
Polens riviera 
27/5, 6 dgr ................... 5.840:-

Buss Värmland-Åmål-Gbg

Det är vi som hjälper dig 
när du ska resa 

privat eller i jobbet
Sundsgatan 16, Vänersborg • 0521-47 08 70  

 info@vanersborgsresebyra.se

Linda Olsson      Helene Hjoberg DÀria  Pernilla Torstensson

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

Annonsera på
Från A till Ö

Ring eller maila Christina
0530-125 40

annons@mellerudsnyheter.se

FISKBILEN
Erbjudande

Tillbaka till torget
Välkomna!

Nypremiär 
fredag 23/2

Fantastiska torgpriser 
utlovas!

Johan – 070-315 97 51

Nykokta
havskräftor

Färska räkor
169:- /kg

189:- /kg

Mellerud tisd. 11-18 Torget
Säffle onsd. 10-18 Stortorget
Åmål  torsd. 10-18 Torget 
Mellerud  fred. 10-18 Torget

Värdefullt brev
När brev stämplade med 
ångbåtspost Dalslands kanal 
dyker upp vaknar frimärks-
samlarna och hembygdsin-
tresserade upp. Det gäller 
även denna gång när ett brev 
säljs i Stockholm med ett 
utrop på 50 000 kr. 

Den här gången finns det 
fotografi med på glasplåt.  
Troligen från tiden runt 
1900. Adolf Ahlin med ka-
meral anknytning till Håve-
rud finns  med  i ett dokument 
om honom och Dalslands 
kanal. 

Det är den 25 februari som 

är auktionsdagen i Johannes-
hov. Det är frimärksfirman 
Swedstamp AB som har fått 
uppdraget

Eric Johansson,Trollhättans 
Filatelistförening

Ett brev stämplat med ångbåts-
post Dalslands kanal säljs på auk-
tion.

Om Brånasmeden 
i Bolstad Prästgård

I år är det 200 år sedan 
Dalslands store bondepo-
et Johannes Olsson, kall-
lad Brånasmeden, föddes 
på en gård i Bråna, Järns 
socken. 
I Bolstad Prästgård blir det 
på söndag 25 februari upp-
spelning av ett ljudband från 
år 1984 med Gösta Dalgårds, 
Mellerud, föredrag om Brå-
nasmed-Bördh Samfundet 
som var hans privata nätverk  
medan han levde. 

Gösta Dalgård publicerade 
samma år boken ”Berättel-
sen om klockaregossen Brå-
nasmeden: Bonden, smeden 
och skalden Johannes Olsson 
i Bråna (1818 – 1886)” med 
cirka 400 av hans kända och 
mindre kända dikter och brev 
samt fotogalleri. Gösta Dal-
gård förvaltade Brånasme-

dens litterära kvarlåtenskap 
som gått i arv i flera genera-
tioner efter släktingen Gus-
tav Bergman som var folk-
skollärare i Gunnarsnäs när 
han gav ut Brånasmedens 
dikter. 

Gustav Bergman hade 
köpt förlagsrätten år 1893 av 
Brånasmedens son Lars Jo-
hannesson i Södra Hagen, 
Grinstads socken. På platsen 
för Brånasmedens gård finns 
idag en minneslund med en  
minnessten över skalden, 
den ska skötas av Melleruds 
kommun. På senare år har 
gräsklippningen blivit för-
summad kring minnesmär-
ket, trots våra klagomål, men 
vi får hoppas att Melleruds 
kommungubbar rycker upp 
sig nu när det är jubileum. 

Gudrun Rydberg

.se 

• Valp     • Allmänlydnad Nybörjare/fortsättning

• Agility Nybörjare/fortsättning   • Cirkuskonster 
• Nosarbete                      • Aktivering (dagtid)

Boka er på vårens hundkurser 

073-970 71 95

Kurserna startar 
v. 14 o 15

Bil 
onsdag 28 mars 2018

& m     tor

Christina eller Maggan

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

MNYHETER
ELLERUDS

 LOKALTIDNINGEN FÖR MELLERUD

Manusstopp:
Torsdag 22 mars

Boka nu!
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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 9 Måndag 26/2: Korv Stroganoff med potatis 
och gröna ärtor. 
Dessert: Fruktsoppa. 
Tisdag 27/2: Skivad kotlettrad, gräddsås, 
potatis, bukettgrönsaker och äppelmos. 
Dessert: Krusbärskräm.

Onsdag 28/2: Italiensk kycklingsoppa.  
Dessert: Pannkakor med sylt.

Torsdag 1/3: Sprödbakad sejfilé med 
Rhode Islandsås, potatis och gröna ärtor.   
Dessert: Päronkräm.

Fredag 2/3: Lantfärslimpa med brunsås, 
potatis, skivade morötter och lingonsylt. 
Dessert: Fruktcocktail.

Lördag 3/3: Herrgårdskyckling med potatis 
och majs. 
Dessert: Jordgubb- och äppelkompott med 
vaniljsås.

Söndag 4/3: Fisk Bordelaise med vit sås, 
potatis och gröna ärtor.
Dessert: Kladdkaka med vispad grädde.
Hemtjänstens alternativ v. 9
Mån-ons, fre-lör: Fisk Grenadier, potatismos 
och grönsaker. Tors, sön: Ugnspannkaka med 
stekt fläsk och grönsaker. 

Senior
Måndag Korv Stroganoff* med 
pasta och gröna ärtor. 
Alt: Vegetarisk stroganoff.

Tisdag Skivad kotlettrad* med 
gräddsås, kokt potatis, bukettgrön-
saker, äppelmos. 
Alt: Hirsbiff med gräddfilssås. 

Onsdag Italiensk kycklingsoppa*. 
Mjukt bröd med ostpålägg. 
Alt: Grönsakssoppa med qournfärs.

Torsdag Sprödbakad sejfilé** 
med Rhode Islandsås, kokt potatis, 
broccoli. 
Alt: Rödbetsbiff.

Fredag Tacobuffé. 
Alt: Vegetarisk tacofärs.

Varje dag serveras: 
 Sallads-/råkostbuffé med dressingar 

samt hårt och mjukt bröd.
* Ursprungsland Sverige.

**Miljömärkt.

Om livet som mjölnare
I morgon, torsdag, kom-
mer Nils Erik Hansson, 
Assareby kvarn till Café 
Älvan och berättar om 
sitt liv som mjölnare. 
Programmet återkommer 
eftersom han blev förhin-
drad på grund av sjukdom 
när det var inplanerat 
förra gången 
Nils Erik kom till Assarebyn 
1982 och kommer att berätta 
olika minnen och hur yrket  
har förändrats under  de 
gångna åren. I början fanns 
det många lantbrukare med 
lite mindre gårdar som kom 
för att mala foder till sina djur 
och för att rensa utsäde inför 
sådden. Denna del av verk-
samheten har minskat betyd-
ligt. Spannmålet hanterades 
i säckar, ett tungt och slitsamt 
system. 

Efterfrågan på hushålls-
mjöl har däremot ökat sta-
digt, det gäller både detalj-
handel, bagerier och de 
privata hushållen som gärna 

Assareby kvarn i vinterskrud. Omkring år 1950. Foto: Privat.

Dags att söka feriepraktik
För 20:e året i rad erbju-
der Västra Götalandsre-
gionen (VGR) feriepraktik 
till gymnasieungdomar. 
Ansökningstiden för 2018 
pågår mellan 15 februari 
och 15 mars.
Feriepraktikens syfte är att 
göra ungdomar nyfikna på 
olika yrken och ge unga kun-
skap om VGR:s verksamhe-
ter. Det är också en chans att 
ge praktikanterna möjlighe-
ten att prova på ett yrke, både 
för att skapa intresse och 
förhoppningsvis underlätta 
framtida yrkesval.

Sommaren 2018 erbjuder 
Västra Götalandsregionen 
cirka 500 feriepraktikplatser. 
Feriepraktikplatserna finns i 
flera av Västra Götalandsre-
gionens verksamheter, flest 
inom hälso- och sjukvård och 
serviceverksamheter som 
städ, kök, tvätteri och vakt-
mästeri.

Det finns också möjlighet 
att få en plats inom andra 
verksamheter och områden 
så som tandvård, kultur, fast-
ighetsförvaltning, kollektiv-
trafik, administration, teknik, 
regionutveckling och 
mänskliga rättigheter.

Ungdomar som har som-
maruppehåll under pågående 
gymnasieutbildning är väl-
komna att söka feriepraktik i 
Västra Götalandsregionen. 
Under max fyra veckor får 
feriepraktikanterna prova på 
olika arbetsuppgifter till-
sammans med erfaren perso-
nal.

Den som söker ska vara 
folkbokförd i Västra Göta-
land och inte tidigare haft 
feriepraktik inom någon av 
våra verksamheter. Sista an-
sökningsdag för 2018 är 
torsdag 15 mars. 

köper lokalt producerat mjöl. 
Nils Erik är medlem i Dals-
landsmat där olika matpro-
ducenter gemensamt mark-
nadsför och säljer mat från 
Dalsland.  

En produkt som tillkom-
mit på senare tid och där ef-
terfrågan är stor är den bröd-
mix han komponerat. I en 
enda påse finns alla ingredi-
enser kunden behöver för att 
baka en limpa. 

Nils Erik har lovat att ta 
med några förpackningar så 
att hugade cafégäster kan 
köpa med en påse brödmix 
för att baka en härlig limpa.

Många cafégäster har sä-
kert egna upplevelser att dela 
med sig av från någon av alla 
de kvarnar som fanns i byg-
den förr.

Carolin med i Lyxfällan

Carolin Utter tillsammans med programledaren Magnus Hedberg vid 
loppisen på Köpmantorget i slutet av november 2017.

På torsdag medverkar 
mellerudstjejen Carolin 
Utter, 26, i  tv-program-
met Lyxfällan. Ett team 
från TV3 gästade Melle-
rud under vecka 48 i fjol 
och spelade in avsnittet. 
Bland annat anordnades 
en loppis på torget den 29 
november för att samla in 
pengar till Caroline.
Programmet beskrivs enligt 
följande av TV3: ”Caroline, 
26, från Mellerud, lever i ett 
ekonomiskt kaos efter att ha 
shoppat enorma mängder på 
kredit. Hon lånar även stora 
summor av nära och kära – 
och slösar bland annat sin 
egen mammas pengar på 
skräpmat, smink och lösfran-
sar. Pengarna räcker aldrig 
månaden ut och nu är Caro-
line livrädd för att hamna hos 
Kronofogden. Det är dags för 
ekonomiexperterna Magnus 
Hedberg och Frida Boisen att 
rycka in”.

– Carolin lägger mycket 
pengar på utseende, kläder 
och smink – ja shopping 
överlag. Veckan vi är i Mel-
lerud gick ut på att bryta ett 
invant beteendemönster. Vi 
gick igenom hur många ar-
betstimmar det till exempel 
krävs för att köpa en viss 
jacka, berättar Erica Larsson 
som är produktionsassistent.

Loppisen skulle se till att 
få in snabba pengar till de 
mest akuta skulderna med 
höga räntor. 

Spänd och nervös
Caroline är spänd och nervös 
inför torsdagen när program-
met sänds på torsdag 20.00 
på TV3 och Viafree.

– Det var jätteroligt att 
spela in, men det blev väldigt 

Folk stod i kö för att kolla igenom Carolins prylar vid loppisen.

mycket blandade känslor 
under veckan. Jag var ledsen 
ibland också. Men jag har 
verkligen lärt mig av det vi 
gick igenom, det var ett rik-
tigt äventyr att göra det här, 
sade Carolin när Melleruds 
Nyheter pratade med henne i  
måndags.

Kusinen Olivia Utter fanns 
med hela tiden bakom kulis-
serna, hon var ett viktigt stöd 
för Carolin.

Loppisen på Köpmantor-
get lockade många intresse-
rade och vi får reda på hur 
mycket pengar Carolin fick 
in i avsnittet på torsdag.

Hon berättar att tv-teamet 

följde henne från 08.00 till 
18.00 måndag till fredag 
under vecka 48.

När avsnittet spelades in 
hade Carolin precis börjat 
plugga, men idag har hon 
hoppat av studierna och fått 
en tjänst på Preem i Melle-
rud.

– Nu har jag en stabil in-
komst, jag har förresten slu-
tat röka också! Jag tänker 
helt annorlunda när det gäller 
pengar idag, allt handlade 
om mitt beteende, konstate-
rar Carolin.
 Susanne Emanuelsson 

susanne@mellerudsnyheter.se
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Mån-fre 9-18, lör 10-14
Sapphultsgatan 6-8, Mellerud 

0530-444 40

Det blir inte bättre – Hyundai Roybil Edition!

i30 5d 1,6 CRDi ComfortECO
110 hk, manuell MILJÖBIL

NU 164.900 kr
Metallic 5.900 kr
Ord. pris 209.900 kr

i40 1,7 CRDi ComfortPlus 17” Läder
141 hk, manuell

NU 239.900 kr
Metallic 6.400 kr
Ord. pris 299.900 kr

TUCSON 2,0 CRDi ComfortPlus
136 hk, 4WD, AUT

NU 268.600 kr
Metallic 6.400 kr
Ord. pris 339.900 kr

SPARA 
UPP TILL

71.300 KR

i20 1,2 MOVE
75 hk, manuell

NU 119.900 kr
Metallic 5.400 kr
Ord. pris 134.900 kr

5 års Nybilsgaranti med fri körsträcka  
5 års Vägassistans 
3 års Vagnskadegaranti

Bränsleförbrukning vid blandad körning: 3.6–6.1 l/100km, CO2: 95–160 g/km.  
Erbjudandet kan ej kombineras med andra avtal eller rabatter. Bilarna på bilden är extrautrustade.

Mån-fre 9-18
Strömgatan 17, Bengtsfors 

0531-719 90

www.roybil.se

Darkest Hour
En spännande och verklig-
hetsbaserad berättelse som 
utspelar sig i början av andra 
världskriget, under Winston 
Churchills (Oscarnominera-
de Gary Oldman) första tid 
som premiärminister. Nyss 
tillträdd ställs Churchill inför 
ett av sina mest avgörande 
val: Att försöka mäkla fred 
med Nazityskland, eller att 
stå upp för sina ideal och tron 
på sin nations suveränitet.

Medan de till synes ostopp-

bara tyska styrkorna breder 
ut sig över den europeiska 
kontinenten, utmanad av en 
oförberedd allmänhet, en 
skeptisk kung och till och 
med sitt eget parti, måste 
Winston Churchill ta sig 
igenom sitt livs mörkaste 
timme. Detta genom att 
samla en nation, och försöka 
förändra världshistorien.

Visas på Centrumsalongen 
i Mellerud söndag den 25 och 
onsdag 28 februari.

Det drar ihop sig till Filmfestival på Dal

Invigningen av årets Filmfestival på Dal sker på Centrumsalongen i Mellerud fredagen den 9 mars. Fr.v: Gun-
nar Landegren, Centrumsalongen Mellerud, Göte Magnusson, Odéon Bengtsfors, Lena Edman och Eva-Britt 
Fröding, Svea Bio i Ed samt Jonny Andersson, Folkets hus i Dals Långed.

Mellan 9 till 18 mars pågår 
Filmfestival på Dal på bio-
graferna i kommunerna 
Mellerud, Bengtsfors, 
Dals Ed och Färgelanda. 
Det är 26:e upplagan av film-
festivalen som i år lockar 
med ett 60-tal kända och 
okända filmer i olika genrer. 
Deltagande biografer är Cen-
trumsalongen, Mellerud, 
Svea Bio, Ed, Centrumbion, 
Högsäter, Folkets hus, Dals 
Långed, Odéon, Bengtsfors 
samt Paviljongen i Nösse-
mark (som bara visar en film, 
Dalslandsfilmen). Program-
met släpps på fredag.

Invigningen sker alltså i 
Mellerud fredag 9 mars. 

Kvällen inleds med mingel 
och besök av representant 
från Film i Väst som berättar 
om filmer som spelats in i 
Dalsland med omnejd. Mel-
leruds kommunchef Sophia 
Vikström sköter själva invig-
ningen, därefter visas den 
omtalade filmen ”Tårtgene-
ralen” med Mikael Pers-
brandt, Helena Bergström 
och Tomas von Brömssen i 
huvudrollerna. Filmen har 
sverigepremiär den 7 mars.

Ett 20-tal filmer kommer 
att visas i Mellerud. I vil-
lande skog visas 14 mars, en 
dokumentärfilm från 1967 av 
Hjalmar Åberg som visar 
mjölkens resa genom Dals-

land. Jan G. Andersson berät-
tar om filmen.

– Jag har varit i kontakt 
med Hjalmars barnbarn i 
Stockholm för att få rättighe-
terna att visa filmen. Så det 
är första gången filmen visas 
i Sverige, berättar Gunnar.

Sargad
Han nämner också skräckfil-
men Sargad, som även den 
premiärvisas i Sverige. Skå-
despelaren Jesper ”Jeppe” 
Hall från Stockholm dyker 
upp på Centrumsalongen och 
berättar om filmen. Hans 
pappa har en stuga i Åsens-
bruk, därav kopplingen till 
Mellerud.

Aktuellt på bio

– Han har många följare på 
Facebook från trakten, där-
för ville han visa den här, 
förklarar Gunnar.

Skönheten och odjuren 
visas 18 mars och har sveri-
gepremiär samma vecka.

I Mellerud visas även fem 
filmer för skolelever.

Varje biograf sätter sitt 
eget program, en del har 
olika kringarrangemang för 
att locka mer publik.

Besökare
Filmfestivalen 2017 besök-
tes av drygt 6 000 personer, 
en siffra man hoppas öka i år. 
Detta genom att visa en hel 
del barn- och ungdomsfil-
mer.

– Det är bra att få de yngre 
intresserade av bio redan i 
tidig ålder. Vi har något färre 
filmer i år, det beror på att vi 
visar opera vid två tillfällen 
under veckan, berättar Göte 
Magnusson, Odéon, Bengts-
fors.

Odéon får dessutom ny 
digital utrustning lagom till 
festivalen, då den gamla var 
utsliten. Förutom ny server, 
ny projektor och att delar av 
ljudsystemet byts ut monte-
ras även en ny rullduk i 
Bengtsfors.

Krigshistoria
Folkets hus i Dals Långed är 
en av landets få biografer 
som kör med 35-millimeters-

film. Urvalet blir såklart be-
gränsat, men 11 mars blir det 
en högtidsstund för de som 
är intresserade av krigshisto-
ria när Tali-Ihantala 1944 – 
slaget om Finland visas.  
Roland Jarl, Global War 
muséum i Munkedal har med 
sig fordon och rekvisita från 
andra världskriget.

På Svea bio i Ed visas ex-
empelvis filmen om Ted 
Gärdestad 18 mars. Innan 
filmen underhåller Christer 
och Alexander Andersson 
med Teds musik i foajén. 11 
mars blir det stickkafé med 
garnförsäljning i halv-
mörkret när God’s own 
country visas.

Om ni får välja en film 
var, vilken skulle ni välja 
då?

– I villande skog, svarar 
Gunnar Landegren, Cen-
trumsalongen, Mellerud.

– Fucking Åmål säger 
Jonny Andersson, Folkets 
hus, Dals Långed.

– Okänd soldat, svarar 
Göte Magnusson, Odéon, 
Bengtsfors.

– Three billboards outside 
Ebbing Missouri, säger Lena 
Edman och Eva-Britt Frö-
ding, Svea Bio i Ed.
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se
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Hipp Hipp 

HURRA!

SORGTACK

VÅRT VARMA TACK
till Er alla som hedrat
minnet av vår älskade

Rune Thykesson
För vackra blommor och
kondoleanser vid Runes

bortgång och begravningen
framför vi vårt varma tack.

Stort tack till Torsten
Wassenius, Lena

Henriksson och Christer
Andersson som gjorde

begravningen till ett ljust
och vackert minne för oss.
Ett särskilt tack till perso-
nalen på Bergs avd. A och
Hemsjukvården i Skållerud

för mycket god vård

ELISABETH

Marie-Louise

Patrik och Maria

Henry, Maja
Fredrik, Maria, Sofia 

med familjer

All uppvaktning
på födelsedagen undanbedes.  

Elsa Petersson

UPPVAKTNING

All ev. uppvaktning
på födelsedagen undanbedes 
vänligen men bestämt.  

Svante Blomgren

Många grattiskramar till vår 
lilla hundvakt Signe Wallen-
tin på hennes 3-årsdag den 22 
feb. Vi älskar dig.

Gammelmormor Siv,  
gammelmorfar Peo och Ossi

10-12 Tisdagskaffe & Rast-
plats. 18 Scout.

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

Smyrna: Onsd 11 Bön. 
Sönd 11 Gudstj. Predikan 
David C. ”Församlingen”, 
Ssk. Nattv.
Equmeniakyrkan: Torsd 
15 Kongogruppen. Fred 
19 Tonårskväll. Sönd 18 
Söndagskväll i kyrkan med 
nattv. Sigward K. Servering.
Brålanda: Fred 15 Gudstj. 
på Servicehuset. Thomas 

PREDIKOTURER

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Örs kyrka för May 
Larsson. Som inledning på 
akten framförde kyrkomusi-
ker Maria Andersson ”Vå-
ren” av Grieg. Officiant var 
Lena Hildén och tillsammans 
sjöng man psalmerna 249 och 
251. Som avslutningsmusik 
spelades ”Som en bro över 
mörka vatten” av P. Simon. 
Vid kistan togs avskedet av 
familj, släkt och vänner. Ko-
ret var vackert dekorerat med 
blommor till minnet av May.

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Skålleruds kyrka för 
Hasse Fjell. Som inledning 
på akten framförde kyrkomu-
siker Elisabette Emanuels-
son ”Anthem” av Andersson/
Ulvaeus/Rice, varefter hon 
spelade ”Håll mitt hjärta” av 
P. Hallström. Officiant var 
Margareta Olsson och till-
sammans sjöng man psal-
merna 251 och 289. Avsked 
vid kistan togs av familj, släkt 
och vänner. Man fick även 
lyssna till ”Bridge over trou-
bled water” av P. Simon, 
framförd på orgel. Som av-
slutningsmusik spelades 
”What a wonderful world”- 
av G. D. Weiss. Koret var 
vackert dekorerat med blom-
mor till minnet av Hasse.

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Holms kyrka för 
Elly Freiholtz. Som inled-
ning på akten framförde 
kyrkomusiker Anders Fre-
driksson ”Tröstevisa” av B. 
Andersson. Officiant var 
Daniel Westin och tillsam-
mans sjöng man psalmerna 
190, 297 och 249. Avsked 
togs av de närmaste. Som 
avslutningsmusik spelades 
”Amazing grace” - skotsk 
folkmelodi. Koret var vack-
ert dekorerat med blommor 
till minnet av Elly.

JORDFÄSTNINGAR

Holmström. Sönd 11 Gudstj. 
i fsh. Thomas Holmström. 
Ssk. och kyrkkaffe. Månd 
11-12 Måndagsprogram i 
fsh. Håkan Larsson berättar 
och visar bilder från Alaska. 
12 Middagsbön i fsh. 12.15-
13.30 Lunch. 15.30 Kyrkli-
ga syföreningen träffas i fsh. 
17-19 Kulturcafé i Brålanda 
fsh.
Gestad: Sönd 14 Café-
gudstj. i fsh. Thomas Holm-
ström. Kyrkbil 321 18.

FRÄNDEFORS
Equmeniakyrkan: Sönd 
11 Gudstj. m. nattv. Sigward 
K. Kyrkkaffe. 
Frändefors: Torsd 14 Ge-
menskapsträff på Ringhem. 
Håkan och Marianne Jo-
hansson. Dragspel och sång. 
Kaffe och andakt. Sönd 10 
Gudstj. Ralph Liljegren.
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MELLERUD
Smyrna: Onsd 18 Bibel-
klass. Torsd 17 Språkcafé. 
Fred 18.30 Tonår. Sönd 11 
Gudstj. predikan Tommy 
Pettersson. Tisd 14.30 An-
dakter på Bergs och Fager-
lidshemmet. 19 Bönesam-
ling.
Equmeniakyrkan-
Missionskyrkan: Torsd 
18.30 Stickcafé. Sönd 11 
Marcusgudstj. Thomas Se-
gergren, kyrkkaffe. Tisd 

PRO Mellerud genomförde 
sitt årsmöte den 14 februari. 
Lennart Israelsson hälsade 
alla välkomna. Ett särskilt 
välkommen till kvällens un-
derhållare Jonny de´Capretz 
Mellerud. Parentation över 
avlidna medlemmar, lju-
ständning. Årsmötespresidi-
um valdes, till ordf. Evert 
Magnusson, sekreterare 
Mona Skoogh. Ur verksam-
hetsberättelsen kan vi nämna 
arbetet inom KPR, körverk-
samheten med Gun-Britt 
Gustavsson som ledare.  
Friskvårdsverksamheten 
med bland annat gymnastik. 
Glädjande är också att med-
lemsantalet har ökat under 
året. 

Föreningens ekonomiska 
ställning redovisades i resul-
tat-och balansräkning.Verk-
samhetsberättelsen och eko-
nomiska rapporten 
godkändes. Ansvarsfrihet 
beviljades styrelsen. Den 
nya styrelsen består av: Ordf. 
Lennart Israelsson, sekrete-
rare Inger Råberg, kassör 
Elisabeth Andersson, studie-
organisatör Börje Skoogh, 
övriga i styrelsen: Lars An-
dersson, Björn Ohlsson och 
Ingegerd Andersson. Till er-
sättare i styrelsen utsågs 
Margaretha Eriksson och 
Inger Bjarnesjö. Revisorer: 
John-Erik Ryhr och Evert 
Magnusson. Utöver dessa 
val utsågs flera medlemmar 

till olika kommittéer och 
ansvarsområden samt nomi-
neringar till bland annat 
PRO:s rikskongress och oli-
ka uppdrag på distriktsnivå. 

Börje Skoogh och Lennart 
Israelsson informerade om 
kommande verksamhet samt 
resor. Fler aktiviteter kom-
mer att hållas i den egna lo-
kalen på P.D.Lundgrensgatan 
20. Beslut att ha verksamhe-
ten öppen även under som-
marmånaderna. Vidare dis-
kuterades om annonsering 
till medlemsmöten mm. 
Styrelsen kommer att på för-
sök hålla medlemmarna in-
formerade via mailutskick. 

Ordf. informerade också 
om föreningens 60-årsjubi-
leum som kommer att firas i 
höst. Ytterligare planering 
sker av den nya styrelsen. 

Jonny underhöll med sång 
och musik av bland annat 
Elvis, Björn Afzelius, Mi-
kael Wiehe med flera. Upp-
skattat inslag under kvällen.

Servering av kaffe och 
semmeltårta. Dragning av 
lotterier mm. Tack framför-
des till alla som skänkt vin-
ster till lotteriet.

Kerstin Ryhr avtackades 
då hon lämnar sitt uppdrag 
som ersättare i styrelsen. 
Ordf. och nya styrelsen 
tackade för förtroendet att 
leda nya verksamhetsåret.

Evert Magnusson 

Damerna först: Fr.v. Elisabeth Andersson, Inger Råberg, Margaretha Er-
iksson, Ingegerd Andersson, Inger Bjarnesjö.Herrarna fr.v.Börje Skoogh, 
Lars Andersson, Lennart Israelsson, Björn Ohlsson.

Släpper mobilspel
Stjärnans väg är ett quiz-
spel för mobilen som tagits 
fram av Svenska kyrkan. 
Spelet går ut på att svara 
på frågor om kristen tro 
och på så sätt nå fram till 
skattkistor. Spelaren får 
röra sig i olika miljöer, som 
att vandra i Betlehem, ta 
sig igenom Röda Havet, gå 
genom Dödsskuggans Dal 
och vandra i Himmelriket.
– Det är mer än att bara 
svara på frågor. Jag tycker att 
det finns likheter med Super 
Mario och den typen av spel 
också när man går runt i värl-
darna, säger Börje Axelsson, 
stiftsadjunkt för barn, konfir-
mander och unga vuxna i 
Karlstads stift.

Kunskap på 
underhållande sätt
Svenska kyrkan i Skara stift 
och Karlstads stift har till-
sammans med Svenska Kyr-
kans Unga i de båda stiften 
samarbetat kring mobilspe-

lets innehåll under projekt-
ledning av Peter Håkansson, 
präst i Svenska kyrkan, Tida-
holm. Spelet har sedan ska-
pats av IUS Innovation och 
Högskolan i Skövde.

Appen är en del av Svens-
ka kyrkans nationella projekt 
”Dela tro – dela liv”. Syftet 
med spelet är att låta konfir-
mander och andra få lära sig 
mer om kristen tro och tradi-
tion på ett underhållande sätt.

Roligt och äventyrligt
– Det finns alla möjliga sor-
ters spel att ladda ner till 
mobiltelefonen. Då tyckte vi 
att det också borde finnas ett 
roligt och lite äventyrligt spel 
för konfirmander där man 
samtidigt fördjupar sin kun-
skap, säger Peter Håkansson, 
präst i Tidaholm och projekt-
ledare för spelappen.

Stjärnans väg är gratis att 
ladda ner och finns tillgäng-
ligt till både Iphone och An-
droid.

ÅRSMÖTE
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Tillbehör / gångmattor
& bordsmattor 

Kakel (små stuvar)   

av allt lager i butiken

50 %
70 %

Utförsäljning
Total

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

Provtrycker gravstenar

Om gravstenen lutar mot en annan sten och skadar den, så blir du ersättningsskyldig för de skador som 
uppstår. Foto: Melleruds pastorat.

Melleruds pastorat har 
som uppdrag att kontrol-
lera att alla gravstenar 
håller för 35 kilos tryck 
utan att falla. Provtryck-
ning med maskin startar i 
mars månad.
Anledningen är att det skett 
ett antal olyckor med grav-
stenar som fallit omkull och 
skadat människor runt om i 
landet, varav en med dödlig 
utgång. Därför är det numera 
lag på att gravstenar skall 
provtryckas. Provtryckning 
ska ske vart femte år.

– Om stenen inte klarar 
kontrollen är det upp till 
gravrättsinnehavaren att åt-
gärda det, så att stenen blir 
stabil och inte utgör någon 
fara för allmänheten eller 
personalen på kyrkogården, 
förklarar gravadministratör 
Morgan Björnmar.

Han skickar ut brev med 
uppmaningen att säkerställa 
stenen till de gravrättsinne-
havare som har stenar som 
inte klarat provtryckningen.

Trots att gravstenen står på 
kyrkans mark är den enskild 
egendom så länge det finns 
gravrätt vid gravplatsen. Åt-
gärdas inte en instabil grav-
sten inom en snar framtid 
kommer gravrätten att återgå 
till Svenska kyrkan och ste-
nen kan tas bort.

Har gravstenen ramlat som på bilden är det dags för gravrättsinnehavaren att göra någonting åt saken. 

Morgan Björnmar är gravadministratör i Melleruds pastorat.

Gravskick i Melleruds pastorat
Holms kyrkogård: Kistgravar, urngravar, urngravar i 
särskilda kvarter med enbart urnor, minneslund, askgrav-
plats, särskild begravningsplats (muslimskt område).
Järns kyrkogård: Kistgravar, urngravar.
Grinstads kyrkogård: Kistgravar, urngravar.
Klöveskogs kyrkogård: Kistgravar, urngravar, minnes-
lund.
Erikstads kyrkogård: Kistgravar, urngravar, minnes-
lund, askgravplats.
Bolstads kyrkogård: Kistgravar, urngravar, urngravar i 
särskilda kvarter med enbart urnor.
Skålleruds kyrkogård: Kistgravar, urngravar, urngravar 
i särskilda kvarter med enbart urnor, minneslund.
Gunnarsnäs kyrkogård: Kistgravar, urngravar, urngra-
var i särskilda kvarter med enbart urnor, minneslund.
Örs kyrkogård: Kistgravar, urngravar, urngravar i sär-
skilda kvarter med enbart urnor, minneslund.
Dalskogs kyrkogård: Kistgravar, urngravar.

Inventerar koppling 
av dagvatten

Under vecka åtta till tolv har 
kommunen gett ett företag i 
uppgift att inventera hur dag-
vattnet är kopplat centrala 
Mellerud. Det handlar om ett 
område mellan Dalslandsga-
tan i söder, Rådahallen i norr, 
järnvägsstationen i öster och 
E45 i väster.

Fastighetsägare fick ett 
informationsbrev i slutet av 
förra veckan om när besikt-
ningen sker av fastigheten.

Syftet är att se över så att 
kommunens och fastighetsä-
gares ledningar är rätt kopp-
lade, för att komma till rätta 
med så kallat ovidkommande 
vatten (regnvatten som är 
kopplat till avloppsnätet).

En inventering av dagvatt-
net har bland annat skett på 
Mellerudsgatan innan jul.
 Susanne Emanuelsson 

susanne@mellerudsnyheter.se

Bank stänger 
ner två kontor

Den 2 juni 2018 kommer 
Dalslands Sparbanks 
kontor i Bäckefors och 
Högsäter att stängs. 
I takt med att kundernas be-
hov och beteende ändras 
väljer banken att anpassa sig 
till detta. Banken kommer att 
koncentrera sin kontorsverk-
samhet till bankens kontor i 
Bengtsfors, Ed, Färgelanda 
och Mellerud.

– Vi ser en snabb föränd-
ring i vår omvärld där fler och 
fler av våra kunder använder 
digitala kanaler för att göra 
sina vardagsärenden. Det 
har, även i Bäckefors och 
Högsäter, medfört att allt 
färre kunder besöker våra 
kontor. Det är bakgrunden 
till att vi tagit detta beslut, 
säger Magnus Olsson, Vd för 
Dalslands Sparbank.

Vad innebär detta för kun-
derna?

– I samband med föränd-
ringen samlar vi vår personal 
och kompetens på våra andra 

kontor i Dalsland. Uttagsau-
tomaterna kommer inte att 
påverkas av denna föränd-
ring, däremot stängs service-
boxarna vid båda kontoren. 
Kunderna behöver inte göra 
några förändringar i sitt ban-
kengagemang utifrån denna 
förändring, säger Magnus 
Olsson.

De fyra kvarvarande kon-
toren har som tidigare öppet 
fem dagar i veckan.

– Vi har förståelse för att 
förändringen kan innebära 
andra förutsättningar för en 
del av våra kunder. Vi kom-
mer att göra vårt yttersta för 
att fortsätta ge den bästa 
servicen till våra kunder med 
utgångspunkt från våra kon-
tor i Dalsland och genom 
våra digitala lösningar. Vi 
vill även att de som är oroliga 
eller behöver göra föränd-
ringar kommer in till oss så 
att vi kan hjälpa alla till den 
bästa lösningen, säger Mag-
nus Olsson.

– Alla stenar bör ha två 
rostfria dubbar som stabilise-
rar stenen, berättar Morgan.

Inventering
Melleruds pastorat har gjort 
en omfattande kulturhisto-
risk inventering av pastora-
tets tio kyrkogårdar. Om en 
sten är kulturhistorisk inne-
bär det att den inte är skyddad 
och ligger under kyrkans 
ansvar. En del av dem har 
gravrättsinnehavare.

Inventeringen har tre steg: 

1. Kulturhistoriskt intres-
sant. Stenen är av intresse på 
grund av exempelvis utse-
ende, miljö eller estetiskt 
sett. 2. Särskilt bevarande-
värd. Här spelar miljö, per-
sonhistoria med mera in. 3. 
Hamnar i inventarieboken. 
Gäller exempelvis järnkors, 
vissa stenkors och tumbor 
(liggande häll). Här kan kyr-
kan få bidrag till restaurering 
och gravvård eftersom ste-
nen anses vara extra värde-
full. Stenen bör aldrig tas 
bort. Kyrkan ansvarar för 
gravstenar som är med i in-
ventarieboken.

– Det är inte vårt mål att ta 
bort en massa stenar, utan vi 
vill helst bevara kyrkogår-
darna intakt. Men som anhö-

rig har man rätt att ta bort 
gravstenen, säger Morgan.

Gröna skyltar
Om det saknas uppgift på 
anhöriga till gravar sätts det 
ut gröna skyltar. Det görs 
under minst två år. Därefter 
återgår gravrätten till Svens-
ka kyrkan, som kan göra som 
man vill med platsen. För att 
vara säker på att få behålla 
gravstenen bör man kontakta 
Morgan.

– Hittills har kyrkans per-
sonal kontrollerat stenarna 
och kontaktat ägarna till de 
som varit farligast, konstate-
rar Morgan.
 Susanne Emanuelsson 

susanne@mellerudsnyheter.se

Visste du att...
... Melleruds kommun har 
inrättat ett Näringslivsråd?  
I Näringslivsrådet finns re-
presentanter från Företagar-
na, Köpmännen, Navet, Ung 
Företagsamhet, Industri-

gruppen och Dahlstiernska 
gymnasiet. Syftet med rådet 
är att vara ett forum för stra-
tegiska utvecklings- och 
tillväxtfrågor i kommunen.
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Nya modulerna 
lyftes på plats

En av de nio modulerna lyfts på plats. Här hissas den sakta med säkert upp.

Lyftkranen var rejält hög, det krävdes för att hissa modulerna över 
trädtopparna.

Sakta och säkert landar den nya modulen ovanpå de befintliga modulerna.

Pumpstation renoveras

Pumpstationen på Dalslandsgatan håller på att renoveras. VA-chef Anders Broberg berättar att man byter 
pumpar och rör i pumpstationen, som är gammal – förmodligen från 1960-talet. Arbetet sker under denna 
veckan. Foto: Susanne Emanuelsson.

Ny rundmatning för 
vattenförsörjningen

Melleruds kommun utför grävarbete vid Kornsjögatan utanför Oljan i Mellerud. Det handlar om en ny rundmat-
ning för vattenförsörjningen. Det finns en sådan sedan tidigare på Telefongatan, men man räknar med att den 
gamla rundmatningen försvinner vid utbyggnaden av Västerrådaområdet. ”Detta är ett bra vinterarbete för 
oss. Vi har pausat arbetet i Gerdsrud eftersom vintern försvårar grävningen och det finns risk för tjälskador”, 
säger kommunens VA-chef Anders Broberg. Foto: Susanne Emanuelsson.

Tillfartsväg växer fram

Det händer en del på Västerrådaområdet, även om inte de senaste planerna för köpcentret avslöjats ännu. 
Förutom Tendenz maffiga nybyggnation lite längre norrut, så ska en ny biogastankstation stå klar den 1 april. 
Här syns att det grusats för den nya tillfartsvägen till tankstationen. Foto: Susanne Emanuelsson.

trapphus med hiss ska instal-
leras. Hissen kommer fram-
förallt att användas för att 
transportera mat och städ-
vagnar.

Totalt handlar det om nio 
nya moduler  plus tre som ska 
stå på tvären. Varje avdelning 
innehåller ett klassrum samt 
två grupprum/vilorum. Varje 
klassrum får köksinredning. 
Det byggs även utrymnings-
trappor från andra våningen.

– Arbetet ska vara klart 
under april månad. Nu när 
modulerna är på plats är det 
dags för mattläggare att 
börja jobba. Melleruds kom-
mun installerar brandlarm, 
våra egna snickare bygger ett 
entréplan till den nya entrén 
till plan två. Det blir också en 
sluss i trapphuset till andra 
planet. Gången in från gång-
vägen ska asfalteras så att 
matbilen kan komma ända 
fram till förskolan. Det inne-
bär mycket arbete att få klart 
allt inomhus, säger projekt-
ingenjör Linda Hamrin.

Ett företag från Stenung-
sund leverar modulerna. När 
nedre plan gjordes i ordning 
var det mellerudsföretaget 
Dalslands VVS som utförde 
rörmokeriet. Samma företag 
anlitas till VVS-arbetet på 
plan två.

– Plan ett har stått där i ett 
och ett halvt år nu och modu-
lerna är inbodda och alla 
verkar trivas. Det är kul att 
se. Man har efterfrågat ett 
extra skötrum på plan ett, så 
det ska de få, konstaterar 
Linda Hamrin.
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se

I torsdags tittade många 
till lite extra när det syn-
tes svävande husdelar vid 
Lundens förskola i Mel-
lerud. Det var de så väl 
behövda modulerna som 
sattes på plats för att yt-
terligare 30 platser ska 
kunna erbjudas i barnom-
sorgen.

Delarna lyftes högt upp i 
skyn, över trädtopparna och 
ner på taket på de befintliga 
modulerna. Här byggs det 
nämligen på höjden. Totalt 
blir det cirka 670 kvadratme-
ter moduler.

Det blir alltså två nya av-
delningar, likadana som på 
nedre plan. Ett kapprum samt 
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Nisse fick stor
guldplakett

Nils-Gunnar Olssons fina kollektion ”Linjer” tilldelades stor guldplakett 
i Västsvenska Fotoexpon 2018.

När Västsvenska Foto-
expon avgjordes stod 
det klart att Nils-Gunnar 
”Nisse” Olsson från Mel-
leruds fotoklubb kammat 
hem segern i Klass E – Kol-
lektion där han tilldelas 
stor guldplakett för ”Lin-
jer”.
Prisutdelning, vernissage 
och jurybedömningar sker i 
Mölndal lördagen den 10 
mars. Mellerudsfotograferna 
gjorde bra ifrån sig. Tanja 
Mueller fick Diplom 1 poäng 
för ”Chressie” i klass A En-
staka bild digital färg/svart-
vitt. I samma klass belönades 
Rolf Linder med Visning för 
sin ”Stormvindar”. 

Rolf fick visning av sin 

bild ”Dans” i klass E Kollek-
tion digital färg/svartvitt. Det 
var alltså i denna klassen som 
Nisse Olsson drog det längs-
ta strået och vann med sina 
fantastiska fågelbilder med 
rubriken ”linjer”.

I klass C Enstaka bild på-
sikt svartvitt höll sig Tanja 
Mueller framme igen och 
fick visning för sin bild 
”Flaxflax”. Hon tilldelades 
även Diplom 3 poäng för 
”Trollskog” i klass D Kollek-
tion påsikt färg/svartvitt.

Totalt medverkade foto-
grafer från fem fotoklubbar. 
Lagpriset vanns av Skara 
FK.
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se

Rolf Linders bild ”Stormvindar” är tagen vid Tjurpannan på västkusten.

I november semestrade Christer Mårtensson på Fuerteventura som är en av Kanarieöarna och besökte då 
en gård som livnär sig på odling av dessa växter. Bilden togs där. Foto: Christer Mårtensson, Melleruds FK.

Melleruds fotoklubbs må-
nadsbild i februari har ta-
gits av Christer Mårtens-
son. Han beskriver bilden 
enligt följande:

Äkta aloe (Aloe vera) är en 
art i familjen afodillväxter 
och tillhör liljeväxterna. Ar-
ten är möjligen ursprunglig 
på Arabiska halvön, andra 

källor anger Kanarieöarna.
Den växer endast i subtro-
piskt klimat.

Äkta aloe är en flerårig 
suckulent (förmåga att lagra 

Framställning av Aloe vera-produkter
vatten) växt som saknar 
stam, eller har en kort stam. 
Arten förväxlas ofta med 
andra arter. I Sverige odlas 
och saluförs ofta Aloe Mas-
sawana under namnet Aloe 
vera. Den känns dock igen på 
sina fläckiga blad och vanli-
gen orange blommor.

Det gel-liknande köttet i 
växten sägs ha läkande effekt 
och används bland annat mot 
brännskador, men ingår även 
i exempelvis hudkrämer och 
många naturläkemedel för 
både invärtes och utvärtes 
bruk

I november semestrade jag 
på Fuerteventura som är en 
av Kanarieöarna och besökte 
då en gård som livnär sig på 
odling av dessa växter.

De berättade om sin Aloe 
vera-produktion där denna 
bild togs i samband med vis-
ning av tillverkningen.

Texten har delvis hämtats 
från Wikipedia.
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0521-313 13 (kl. 10.00-12.00, mån-tors)

Besök gärna vår hemsida:
bralandavantjanst.dinstudio.se

Lördag 24/2 15.00 
Kaffe o mys på Prästkragen 
Onsdag 7/3 15.00 
Gemenskap på Solrosen 
Med Lars Stam o Ove, Åsensbruk

Brålanda • Frändefors

Rätt namn

Det blev fel namn i bildtexten i artikeln om temadagen Dåtid – Nutid i 
Brålanda i förra veckans nummer. Rätt bildtext ska vara: Familjen Parsmo 
(Leif, Kjerstin och Urban) visar upp några av Ugglebodens alster. Urban 
spinner med ny teknik i bakgrunden. Foto: Ing-Marie Norrman.

Lions Club Brålandas må-
nadsmöte i februari inleddes 
med att vicepresident Carl-
Anders Magnberg hälsade de 
många närvarande välkom-
na. 

Som kandidat för Lions 
nationella pris för miljö och 
hållbar utveckling besluta-
des att föreslå Brålanda Bio-
gas. Föreningens bidrag för 
hjälpverksamhet redovisa-

FÖRENINGSREFERAT
des. Det uppgick 2017 till  
90 872 kronor, fördelat på 
lokala, nationella och inter-
nationella projekt. Det rap-
porterades också från möte 
med den nya föreningen ”Jul 
i Brålanda” inför kommande 
julmarknad.

Vidare beslutades att bidra 
med 3000 kronor till studie-
besök för elev från gymna-
sieskolans särskoleprogram, 
5 000 kronor till Väners-
borgs-Södra Dals FUB och  
4 000 kronor till leksaker till 
drabbade barn på akuten, 
NÄL. Därtill diskuterades 
kommande nationaldagsfi-
rande och allsångskvällarna 
i augusti i Centrumparken.

Efter att mötet fått infor-
mation om Dagny och Sven-
Erik Johanssons stiftelse och 
fond avslutades mötet.

Dennis Carlsson

Stölder
I torsdags morse upptäcktes stöld av en av grindarna vid 
hundrastplatsen på gräsytan precis söder om brandstationen. 
Vittnen har observerat en man bära iväg en grind på onsdags-
eftermiddagen.

Stöld på ICA, Mellerud. På kvällen den 16/2 kom tre män 
in på ICA. Två av dem lurade personalen att lämna kassaom-
rådet, medan den tredje hoppade över disken till postkassan 
och stal frimärken. Händelsen finns på film som polisen har 
säkrat.

Körde utan övningskörningsskylt
I torsdags förmiddag stoppades en bil för kontroll. Bilen kom 
körande norrifrån på E45 och hade av en bakomvarande 
bilförare setts framföras på ett konstigt sätt under fem mil. 
Flera incidenter hade skett under färden. Det visade sig att 
bilen kördes av en ung flicka och bredvid satt pappan, som 
kunde uppvisa ett handledarintyg för övningskörning. Dock 
saknades en grön övningskörningsskylt på bilen. Mannen 
rapporterades för detta.

Bostadsinbrott
Inbrott i bostad i centrala Mellerud i fredags. Mannen som 
bor på adressen var hemma och upptäckte att han haft inbrott 
under tiden han legat och vilat. Mannen blev såpass tagen av 
händelsen att han fick föras till sjukhus med ambulans. Ett 
fönster var uppbrutet, men i nuläget är det oklart om något 
är stulet.

Vårdslöshet i trafik
I lördags körde en bilförare in i sidan på en annan bil på E45, 
strax söder om Mellerud.

Viltkollision
Kollision personbil och rådjur på Viaduktgatan, Mellerud 
tisdag morgon den 13/2.

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

Man saknad 
efter brand

En 35-årig man saknas efter branden i flerfamiljshuset i Brålanda. Krop-
pen som hittats är dock ännu inte officiellt identifierad. Foto: Marianne 
Karlsson.

Det är en 35-årig man som 
saknas efter branden i ett 
flerfamiljshus i Brålanda 
förra tisdagskvällen. 
Brandorsaken var ett elfel 
i bjälklaget mellan andra 
och tredje våningen.
Det var vid 20-tiden förra 
tisdagskvällen som branden 
startade i flerfamiljshuset. 
Räddningsstyrkor från Brå-
landa, Vänersborg och Hög-
säter var på plats. Vid efter-
släckningsarbetet hittade 
rökdykare strax innan 
klockan 04.00 något som 
man misstänkte var en män-
niskokropp i ett ”icke boen-
deutrymme”. 

Det stod senare klart att det 
var kvarlevor efter en män-

niska. Varken identitet eller 
dödsorsak kunde fastställas 
och kroppen skickades för att 
genomgå rättsmedicinsk un-
dersökning. Den utfördes i 
måndags.

– Officiellt är inte kroppen 
identifierad ännu, säger Sten 
Rune Timmersjö, gruppchef 
för grova brott, polisområde 
Fyrbodal.

Han medger dock att en 
35-årig man, boende i fastig-
heten, har rapporterats sak-
nad.

– Polisens tekniker är 
säkra på att ett elfel orsakade 
branden. Det finns ingen 
misstanke om brott, konsta-
terar Timmersjö.
 Susanne Emanuelsson 

susanne@mellerudsnyheter.se

Dieselpanna 
självantände

Rökutvecklingen var stor under branden i pannrummet hos lackerings-
firman i Mellerud. Men Räddningstjänsten lyckades minimera sprid-
ningen. Foto: Andreas Asp.

I måndags eftermiddag 
började det brinna i en bil-
lackeringsfirma på Bygg-
mästargatan i Mellerud.
Larmet inkom vid 15.30-ti-
den och Räddningstjänsten 
skickade sina styrkor från 
Mellerud, Åsensbruk och 
Brålanda. Lokalen fungerar 
som verkstad/billackering/
blästeranläggning. Det visa-
de sig att branden hade startat 

i pannrummet, där en diesel-
panna självantänt. 

Styrkorna jobbade för att 
säkra upp branden så att den 
inte ska sprida sig. De lycka-
des med det och skadorna 
kunde begränsas till rökska-
dor i pannrummet.

Inga personskador har rap-
porterats in.
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se

Kvinna körde bil 
narkotikapåverkad

En kvinna i 20-årsåldern står 
åtalad för ringa narkotika-
brott och rattfylleri. Hon 
körde bil efter att ha använt 

alprazolam, som är narkoti-
ka, den 18 december 2017 i 
Slommerud, Tösse. Kvinnan 
förnekar brott.

LAN började sportlovet 
på Ungdomshuset

Tillsammans med ABF 
arrangerade Nöjesgrup-
pen en riktigt lyckad kväll 
med spel i många olika for-
mer. Tjejer och killar från 
högstadiet och gymnasiet 
hängde på Stinsen och 
”gibbade” igenom första 
kvällen på sportlovet. 
Ett femtiotal ungdomar valde 
att påbörja sportlovet på 

Ungdomshuset Stinsens Lan 
under fredag kväll. En grupp 
ungdomar sitter klungade 
framför en match på FIFA 
och några andra spelar kort. 
Personalen grillar smörgåsar 
på löpande band. 

På ett tiotal datorer i det 
som vanligtvis är Ungdoms-
husets alkholfria bar spelar 
kvällens ungdomarna bland 
annat det virala datorspelet 

Counter Strike. Petter Öst-
ling som går på Dahlstiern-
ska gymnasiet bidrog med 
sin spelutrustning och lät ett 
flertal av besökarna testa 
bilkörning virtuellt.

Många nöjda ungdomar 
höll sig kvar på Ungdomhu-
set ända fram till det stängde 
och berättar att de hoppas att 
det blir fler LAN under vå-
ren. 

– Detta är ett samarbete jag 
hoppas vi kan fortsätta med, 
nu när vi förhoppningsvis 
väckt ett intresse hos ungdo-
marna, säger Alexander 
Brännlund som jobbar med 
bland annat e-sport på ABF 
FyrBoDal och är med och 
arrangerar. 

Karolina H. Wessman

Många unga uppskattade utbudet av spel under kvällen.
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Fina ston och hårt arbete ger framgång
Karin Nelson i Ekenäs, Frändefors köpte sin första gård när hon var 20 år och har 
sysslat med hästavel i decennier. Hopphästar av högsta klass är målet. Vägen dit 
heter arbete och tålamod.

Stoet Corina är grundbulten i Karin Nelsons avelsverksamhet. Hennes föl har köpare redan när de ligger i magen.

Stoet Lucy Lee såldes på hopphästauktionen som hölls på Elmia i höstas. 
Foto: Privat.

Det finns 360 000 hästar i Sverige, vilket gör 
landet till ett av de hästtätaste i Europa. 

30 000 avlönade heltidsarbeten skapas av häst-
näringen.

Hästnäringen omsätter 46 miljarder årligen.
500 000 personer rider regelbundet. Ytterligare 

500 000 har regelbunden kontakt med hästar.
600 000 fotbollsplaner går åt till beten och för 

att odla foder till landets hästar.

Hästnäringen är den snabbast växande nä-
ringen på landsbygden.

Svensk hästavel går framåt. Svenska ridhästar 
efterfrågas i både EU och USA.

Antalet betäckta ston har sedan 2013 ökat med 
50 procent. 2017 betäcktes 4 374 ston.

Källa: Nationella Stiftelsen  
för Hästnäringen och LRF

Fakta:

Onsdag 21 februari 2018
Jord & Skog

TEMA

På gården i Ekenäs står ett 
gäng hästar i hagen och tug-
gar på sitt hö, det är lugnt och 
stilla, några av dem är runda 
om magen och väntar föl i 
vår.

– De sista 10 –15 åren har 
det gått väldigt bra, säger 
Karin Nelson.

Bakom orden ligger mäng-
der av arbete, erfarenheter 
och lyckan att komma över 
ett sto som Corina – ett 
svenskt varmblodssto efter 
holsteinerhingsten Cortez 
och med elithingsten Felici-
ano som morfar.

– Hon förmedlades till mig 
genom Torbjörn Holmboe i 
Skåne som också är uppfö-
dare. Jag fick henne av Sofia 

och Emelie Kroon mot att 
betäcka henne med deras 
hingst Lucky Silver Joter, 
berättar Karin.

Resultatet av den betäck-
ningen blev stoet Lucky 
Silvana Z, född 2007, som 
haft stora framgångar till-
sammans med ryttaren Sofia 
Kroon och som idag tävlas 
av Henrik von Eckerman. 

Lättsålda föl
Corina är idag 19 år, en stor 
och pampig dam som har fått 
elva föl hittills. Hon är ett 
elitsto som lämnat flera häs-
tar som tävlar i svår klass och 
många diplomston. Hennes 
föl har köpare redan när de 
ligger i mammas mage.

– Just detta stoet har gjort 
att det gått så bra, men det tar 
ju många år. Har du ett sådant 
sto spelar det nästan ingen 
roll vilken hingst du betäcker 
med, om han är ung eller 
redan meriterad. Det blir bra 
vilket som. Det jag söker till 
henne är de som är moderna 
och högställda. Just nu är hon 
dräktig med hingsten Ike 
som tävlas av Victoria Alm-
gren och ägs av henne och 
Eklunda Stuteri, berättar  
Karin.

Värdefulla samarbeten
Karin Nelson har förutom 
med systrarna Kroon ett sam-
arbete med hoppryttaren 
Ann-Sofie Oscarsson Hell-
sing i Skönabäck i Skåne. 
Bra kontakter är en av nyck-
larna för att nå framgång 
poängterar hon.

– Jag har haft tur med det, 
och det är jätteviktigt. Blir 
det ett stoföl Corina får i år 
går det till Ann-Sofie, säger 
hon.

Ett annat Cortez-sto har 
också funnits på gården. Hon 
lämnade bland annat stoet 
Lucy Lee som såldes på 
”Swedish Select Horse Sa-
les” i höstas. Karin köpte 
själv halva hästen och delar 
nu ägandet med ryttaren Ma-
thilda Persson i Båberg.

– Att hitta fina ston och 
förvalta dem väl är det vik-
tiga för en uppfödare. Samt 
att visa upp det man har. Föl 
som går hemma i hagen kom-
mer ingenstans, de måste ut 
och visas, förberedas inför 
visning och vara i toppskick. 
Det innebär massor av arbete, 
säger Karin Nelson.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se



MELLERUDS NYHETER12 ONSDAG 21 FEBRUARI 2018

Från en rundbalspress till hel maskinstation

Nils-Erik Johansson tar emot utanför gårdens gamla maskinhall.

En ny maskinhall står precis klar på gården. I den gamla, 
som byggdes efter stormen 2007 då ladugården gav 
vika, pågår vinterns service- och underhållsarbete för 
fullt och maskinstationens ena gödseltunna får sin ge-
nomgång. 

Vi har besökt Borgans Lantbruk AB, som växt rejält 
sedan start. 

Den nya maskinhallen på gården stod klar bara för någon månad sedan, i mitten av januari.

Nils-Erik och Henrik Söderqvist ser till att maskinstationens ena gödseltunna är servad och klar inför den kommande spridningssäsongen. 

Vill skapa aktiviteter
Mats Håkansson är ny ordfö-
rande i Melleruds Jaktvårds-
krets.

– Jag är en 60-talist som 
har jagat större delen av mitt 
liv. Jag tog jägarexamen 
1985, bor i Åsensbruk, men 
kommer ursprungligen från 
Skåne. Jag har varit aktiv i 
Melleruds jaktvårdskrets 
under några år och har under 
de senaste två åren tillsam-
mans med Johan Svensson 
genomfört utbildning i jägar-
examen, berättar Mats. 

Som ny ordförande för 
Melleruds jaktvårdskrets, 
som består av cirka 260 med-
lemmar, vill han tillsammans 
med styrelsen få igång akti-
viteter för medlemmarna och 
anordna jakttillfällen för 
ungdomar och jaktmarkslösa 
medlemmar. Han tar gärna 
emot förslag på aktiviteter!

– Vår avgående ordförande 
Mats Håkansson, Åsensbruk, är ny ordförande i Melleruds jaktvårdskrets. 
Foto: Susanne Emanuelsson.

Thomas Johansson har gjort 
ett fantastiskt jobb på ett fö-
redömligt sätt i över 20 år. 
Hans kunskap kommer att 
saknas, men Thomas har lo-

vat att hjälpa till på bästa sätt 
även i fortsättningen, säger 
Mats Håkansson.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

Utvecklingen inom lantbru-
ket har gått alltmer åt att den 
enskilde lantbrukaren köper 
in de tjänster där det är behov 
av stora investeringskrävan-
de maskiner. Här har Nils-
Erik Johansson funnit sin 
nisch. Hans maskiner tjänar 
cirka 200 lantbrukskunder 
varav ett 40-tal köper gödsel-
spridningen av honom.  
I övrigt är det gräs- hö, och 
halmpressning samt även 
andra gödseltransporter som 
tillhandahålls. 

Nils-Erik brukar också 
själv 300 hektar. Företaget 
har tre heltidsanställda plus 
en egenföretagare som job-
bar på heltid. Vid högsäsong 
blir det också aktuellt med 
extrapersonal. 

Få mer utrymme
 – Att bygga en ny maskinhall 
var främst för att få utrymme 

och lokaler till företagets två 
lastbilar, där vi har behovet 
att kunna tvätta och spola av, 
året runt. Dessutom har 
spannmålstorken blivit för 
liten i förhållande till våra 
nuvarande arealer.  I den nya 
hallen finns utrymme även 
för lagring av spannmål, be-
rättar Nils-Erik. 

Lastbilarna används för 
gödseltransporterna mellan 
områdets biogasanläggning-
ar och går året om, till skill-
nad från övriga maskiner 
som är lite mer säsongsbeto-
nade. 

Men det är lång säsong. 
Ensilaget skördas mellan 

mitten av maj till början av 
oktober och då går de två 
pressarna för fullt. Gödsel får 
i huvudsak spridas mellan 
första mars till sista oktober 
och för detta finns två göd-
seltunnor med 24 meters 

spridningsbredd. Utöver 
detta ska de egna arealerna 
skötas.

Står på flera ben
Borgans Lantbruk har flera 
ben att stå på. Utöver växtod-
lingen och maskinstationen 
drivs också ett värmeverk i 
Brålanda, som levererar fär-
dig värme till Vänersborgs 
kommuns fastigheter där. 
Värmeverket eldas med pel-
lets, varav även kaffeskal-
spellets (rester från kaffetill-
verkningen hos Löfbergs 
Lila) ingår.  

– Ja, även spannmål av 
absolut sämsta klassen kan 
slinka med, säger Nils-Erik 
och tänker tillbaka på den 
gångna hösten. 

– Det var en extremt led-
sam höst, fortsätter han, det 
blev dyra torkningskostna-
der. Halmen kunde vi inte 
rädda, den blev kvar. Samti-
digt hade vi planerat in bygg-
nationen av maskinhallen, så 
det blev lite hektiskt. 

Vi undrar då hur det gick 
med höstsådden och Nils-

Erik svarar att höstrapsen 
såddes som planerat, men av 
höstvetet blev det knappt en 
fjärdedel av planerat som 
kom i backen. 

– Men det ser bra ut så här 
långt och ska nog klara sig, 
tillägger han. 

Vädret kan ställa till det
Nils-Erik startade som egen-
företagare år 2000 och på 
dessa år har det hänt en hel 
del. Från en traktor med 
rundbalspress till dagens 
maskinpark är det en rejäl 
utveckling. Även maskiner-
na och tekniken har utveck-
lats enormt på de här åren. 

På frågan om hur det är att 
verka i en sådan väderleks-
beroende verksamhet som 
detta ändå är menar både 
Nils-Erik och Henrik Söder-
qvist, en av de anställda, att 
nyare metoder underlättar, 

speciellt med tanke på ensi-
laget. 

– Rent väderleksmässigt 
upplever jag nog att det blivit 
svårare, lägger Nils-Erik till, 
men om det beror på om 
vädret har blivit mer oförut-
sägbart eller på tekniken i 
alla rapporter, det är svårt att 
säga. 

Här påpekar han hur vik-
tigt det är med dialogen med 
lantbrukaren inför ett arbete 
och poängterar också att det 
slutgiltiga beslutet alltid 
måste ligga hos lantbrukaren 
själv.  Han tycker det är vik-
tigt med bra relationer, god 
planering och bra lösningar. 
Att ha höga krav på sig själv 
och att göra ett arbete som 
man kan känna sig nöjd med. 
Med detta och en effektiv 
körning på rätt sätt, så blir 
också kunden nöjd. 

Regn ställer dock ofta till 

det hela, inte bara under en-
silageperioden. 

– Är det blött på fältet, tar 
också grödan stryk. Liksom 
även vägarna ibland, menar 
Nils-Erik.  

Just med tanke på våra vä-
gar, har man utarbetat ett 
system med buffertcontai-
ner, för gödselförvaring på 
åkern. Traktorn behöver på 
så vis inte lämna marken 
flera gånger för att fylla på 
gödseltunnan, vilket sparar 
spillet på vägarna.  Idag körs 
också traktorerna på fälten 
med GPS, vilket även i detta 
fall påverkar växtligheten i 
positiv bemärkelse, liksom 
att gödseltunnan kan ställas 
in på exakt rätt mängd. 

Ing-Marie Norrman

Jord & Skog
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Vi bjuder på lättare förtäring och fika!
Välkomna!

Öppettider:  
Mån - fre  

7.00 - 16.00

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

Träffa våra leverantörer på vårvisning 16-17 mars

Jörgen Andersson   
Åmål – Mellerud  
070-229 21 71

Janne Kjellström 
Ed-Bengtsfors
Tel. 070-533 76 12

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

på hemmaplan
Vi är intresserade av långsiktiga 
samarbeten med lokala virkesleverantörer. 
Slå oss gärna en signal.

Sapphultsg. 2 Mellerud • Tel. 0530-411 18
info@fritzens.nu • www.fritzens.nu

PERFORMANCE
BY HUSQVARNA

KAMPANJ-
PRIS

KAMPANJ-
PRIS

KAMPANJ-
PRIS

Husqvarna 450e

Husqvarna 543XP®/ 543 XP®G

Husqvarna 545

4.990:- 
REK. ORD. PRIS 6.700:-

5.990:-
/6.990:-

REK. ORD. PRIS 7.000:-/ 7.800:-

5.990:- 
REK. ORD. PRIS 7.800:-

ÅTERFÖRSÄLJARENS ADRESS

Faunus Träd har varit verksamma i Skåne sedan 2009
och startar nu upp här i liten skala med tjänster som:

Kristian
0707- 43 57 50

www.faunustrad.se 

Avverkning
(mindre träd) 

Beskärning
(även fruktträd)

Stubbfräsning Häckklippning
Rådgivning

Nordvästra Skånes Arborister
FAUNUS TRÄD

Vi fräser
bort dina
stubbar!

Sträckfilm • Ensilageplast

Tel. 0521-360 48

Motor4U
ATV • MOPED • MOPEDBIL • MC • ELCYKEL • TRÄDGÅRD

www.motor4u.se • 0534-121 30•  info@motor4u.se

Då vi endast haft ett garantiärende på 5 år, 
så vågar vi påstå att det finns inget som är bättre...

Kawasaki Brute 
Force 750 4*4
från 83 920:- ex. moms

Kawasaki Mule SX 4*4
Från 76 720:- ex. moms
Kan utrustas med tak & ruta 
el hel hytt med värme.Annonsera under vinjetten 

HANTVERK & SERVICE
Hör av dig till Christina

Ring 0530-125 40 eller
maila till christina@mellerudsnyheter.se

Jord & Skog
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Bröder med pippi på papegojor

– Det är en fördel att bo utan grannar, det kan bli ganska högljutt på morgonen. Speciellt gäller det arorna, 
säger Joakim Karlsson, här med den grönvingade aran Vicky, 18 månader gammal. Näbben är mycket kraftig, 
Vicky klyver lätt en kokosnöt med näbben.

Johan Karlsson har alltid varit intresserad av fåglar, 2011 uppfyllde han 
drömmen om en egen papegoja. Innan dess hade han under sex-åtta 
månader träffat uppfödare och läst på ordentligt för att förbereda sig 
på vad det innebär att äga en såpass stor fågel.

Hilda är en elvaårig gulnackad amazonpapegoja.Utomhusvoljären mäter 7 gånger 2 gånger 2 meter, men Joakim ska bygga ut den till dubbel storlek. Allt för att hans fåglar ska må så bra som möjligt.

Utrotningshotade fåglar ham-
nar på en CITES-lista.  Då krävs 
ett intyg från Jordbruksverket 
vid inköp och försäljning. 

För att skydda de hotade ar-
terna och garantera den biolo-
giska mångfalden har världens 
länder kommit överens om att 
begränsa handeln. Överens-
kommelsen kallas CITES som är 
en internationell konvention 
om internationell handel med 
utrotningshotade arter av vilda 
djur och växter.

CITES-LISTA

Att äga och sköta om en 
papegoja är inget för den 
oinvigde. Stora tamfåglar 
kräver mycket kunskap av 
sina ägare och rejäla ytor 
för att må bra. Vi hälsar 
på hemma hos Joakim 
Karlsson i Ör som har fyra 
papegojor i sin ägo.
Egentligen var det Joakims 
bror Johan Karlsson som 
började med stora tamfåglar. 
Johan och deras pappa hade 
fåglar, såsom finkar, undula-
ter och
parakiter,
under hela
Johans
uppväxt.
Där lades
grunden till
ett livslångt
intresse.

– Min dröm var
att ha papegojor,
men det var för
dyrt.  Jag köpte
de första i
september 2011.
Det var Hilda och
Elliot,två gulnackade
amazonpapegojor.
De bor hos Joakim
nu och vi har dem
tillsammans,
berättar Johan.

Hilda och
Elliot
häckade
och

lade ägg hos Joakim, något 
som är mycket ovanligt i 
fångenskap. Numera bor de 
tillsammans med sin son 
Martin, född i juli 2016.

Väl förberedd
Innan Johan skaffade sina 
papegojor förberedde han sig 
mycket väl, både genom att 
resa runt och besöka olika 
uppfödare och han gick med 
i Bohuslän Dals Fågelhobby 
samt Göteborgs Fågelfören-
ing.

– Kontakta en riktig fören-

ing, där pratar alla samma 
språk och man får en gemen   
skap med likasinnade. Jag  
förberedde mig i sex-åtta  
månader, det är mycket att  
sätta sig in i, förklarar Johan.

Han byggde stora fågelhus 
i trädgården och hade som 
mest 13 par stora pape-gojor.         
Många kom och ville titta på 
dem och ohan visade gärna 
upp sina fåglar. En del ville 
köpa, men Johan sade oftast 
nej. För några år sedan valde 
han att trappa ner på verk-
samheten och har idag enbart 
två aror. Brorsan Joakim tog 
  över istället.

 – Jag blev nyfiken på att 
          skaffa en större fågel 
             och det dök upp ett 
                 tillfälle att vara 
                      fodervärd åt en 
                   ara i en månad. 
                  

                            
                         När ägarna 
                    skulle hämta 
                fågeln fick jag ta 
                       över henne 
                      eftersom de 
                insåg att aran 
krävde mer än de kunde ge. 
Det var så Vicky hamnade 
hos mig, berättar Joakim.

Hon är en mörkröd grön-
vingad ara som han haft i ett 
år. Idag är hon 20 månader 
gammal. Joakim går och 
hämtar sin ögonsten. Hon 
sitter lugnt på ena axeln. 

60-70 år gammal
En ara kan bli uppåt 60-70 år 
gamla om de trivs bra.

– Jag tror inte man sett hur 
gamla de kan bli egentligen 
på grund av att man förr inte 
visste om hur viktigt det är 
med ett bra foder, den biten 
har utvecklats mycket, säger 
Johan.

Joakim och flickvännen 
Jennie Larsson låter Vicky 
flyga mellan dem varje dag, 
en jättebra träning för fågeln. 

Vicky skojar med Joakim 
och käkar på en skjortknapp. 
Hon är en imponerande och 
oerhört vacker fågel, som är 
väldigt förtjust i sin husse.

– Man måste ägna sig åt 
dem varje dag, men lägg  
aldrig ner mer tid i början än 
vad du kan ge senare. Annars 
får du en fågel som tokskri-
ker. Det går inte att låta vem 
som helst passa dem om du 
reser bort, större papegojor 
har samma intelligens som 
en fyra-femåring. De är både 
egensinniga och svartsjuka, 
säger Joakim.

– Vi har jobbat hårt för att 
Vicky inte ska bli svartsjuk. 
Jocke är hennes trygghet, 
men hon ser inte mig som ett 
hot, konstaterar Jennie.

Rymliga burar
Joakim och Jennie ägnar sig 
mellan två-tre timmar om 
dagen åt fåglarna, men hade 
de inte haft såpass stora burar 
hade de krävt betydligt mer 
tid. Vickys inomhusbur mä-
ter cirka 3,50 gånger två 
gånger en meter, medan ute-
buren mäter sju gånger två 
gånger två meter. Den ska 
byggas ut och bli 14 meter 
lång, berättar Joakim.

De gulnackade amazonpa-
pegojorna har en något min-
dre utevoljär och den ska 
också byggas ut.

– De kan aldrig få för stort. 
En arabur ska vara minst lika 
stor som en p-ruta, konstate-
rar han.

Högljudda fåglar
Att inte ha några grannar är 
en stor fördel som papegoj-
ägare. Det kan bli rejält hög-
ljutt på morgonen, speciellt 
arorna låter högt. Sommartid 
när människor passerar på 
vägen eller om det kommer 
någon katt eller rovfågel 
varnar de – högljutt.

Vad gäller foder så äter 
papegojorna i stort sett allt, 
utom avocado och choklad 
som är farligt för dem. Fröer 
av hög kvalitet beställs i re-
gel via nätet.

Kan de prata?
– Amazonerna är ofta mer 

talbara än arorna, mina 
sjunger gärna opera. Elliot 
skrattar som en häxa och det 
har han lärt Vicky också.  
Hon kan säga hej, hallå och 
aj, Vicky gillar också att leka 
tittut, säger Joakim.

En aras näbb är stor och 
kraftig, den knäcker lätt en 
kokosnöt. Men amazonerna 
har en vassare näbb och är 
dessutom snabbare.

– Jag har mer respekt för 
dem, understryker Joakim.

Han har för övrigt beställt 
en ara till, en mörkröd eller 

blågul. Han är i kontakt med 
en uppfödare och allt är bo-
kat, även om ungen inte är 
född än.

– Den bör komma i höst, 
den ska vara cirka fem måna-

der gammal vid leverans. 
Den blir en kompis till Vicky, 
det ska bli spännande att se 
hur hon reagerar, menar Joa-
kim.
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se
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reservdelssäljare
Swedish Agro Machinery i Brålanda/Nuntorp söker

Vi söker för omgående anställning till vår anläggning i Brålanda/Nuntorp en  
reservdelssäljare. Vi erbjuder ett spännande och utvecklande arbete i ett företag  
där laganda och motivation skapar en viktig plattform i det dagliga arbetet.

Arbetsuppgifter
-  Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer vara beställningar och utlämning   
 av reservdelar till våra tekniker och försäljning mot externa kunder.
-  I jobbet ingår även andra arbetsuppgifter som tex inventering, övrig  
 administration och fakturering.
-  Vara delaktig i utveckling av arbetsuppgifterna och verksamheten.

Kravprofil
-  Erfarenhet från fordonsbranschen, gärna lantbruksmaskiner.
-  Erfarenhet av lagerarbete och att arbeta proaktivt.
-  Strukturerad, disciplinerad och effektiv med stort kundfokus.
-  God datorvana samt körkort B är ett krav, truckkort är ett plus.
-  Stor vikt läggs vid dina personliga egenskaper.

Ansök genom att skicka CV och personligt brev till maka@sa-machinery.se.  
Har ni frågor är ni välkomna att ringa regionchef Magnus Karlsson 070-650 58 08. 

Läs mer om tjänsten och andra lediga tjänster på claas.se

verkstadsansvarig
Swedish Agro Machinery i Brålanda/Nuntorp söker

Vi söker för omgående anställning till vår anläggning i Brålanda/Nuntorp en  
verkstadsansvarig. Vi erbjuder ett spännande och utvecklande arbete i ett företag  
där laganda och motivation skapar en viktig plattform i det dagliga arbetet.

Arbetsuppgifter
-  Leda verkstadens arbete med personalansvar för 3 servicetekniker.
-  Servicearbete och reparationer på lantbruks- och entreprenadmaskiner både  
 på fält och i verkstad. 
-  Kvalitetssäkra på utförda arbeten, riskbedömning innan påbörjat arbetet.
- Vårda och utveckla våra kunder.

Kravprofil
-  Erfarenhet från fordonsbranschen, gärna lantbruksmaskiner, entreprenadmaskiner  
 eller tunga fordon.
-  Erfarenhet av el, teknik och hydraulik.
-  Ledarerfarenhet samt strukturerad, disciplinerad, effektiv och serviceinriktad.
-  Kunskaper i PC för dokumentation samt innehar körkort minst B men gärna CE.

Ansök genom att skicka CV och personligt brev till maka@sa-machinery.se senast  
den 9 mars. För frågor kontakta Regionchef Magnus Karlsson tel. 070 650 58 08.  

Läs mer om tjänsten och andra lediga tjänster på claas.se

Nyanlända blir färdiga 
djursjukskötare på ett år

Den 5 februari skrev del-
tagarna i snabbspåret till 
djursjukskötare slutpro-
vet på Sveriges lantbruks-
universitet, SLU, i Skara. 
Efter godkänt resultat åter-
står bara en kort väntan innan 
de får sin yrkeslegitimation 
och kan börja arbeta i ett stort 
bristyrke.

Utbildningen har tagit 
lite drygt ett år.

Det råder en stor 
brist på legitimera-
de djursjukskötare 
i Sverige och ge-
nom Arbetsför-
m e d l i n g e n s 
snabbspår har 18 
nyanlända ar-
betssökande ge-
nomgått en ett-
årig utbildning 
till yrket. 

Snabbspår är ett 
sätt att skapa snab-
bare vägar in på 
arbetsmarknaden för 
nyanlända arbetssö-
kande som har erfaren-
het eller utbildning inom 
ett bristyrke.

Samtliga deltagare i 
snabbspåret till djursjukskö-
tare har en veterinärutbild-
ning motsvarande minst en 
fil kand från sina hemländer 
och har i de flesta fall även 
varit verksamma i yrket.

– Tillsammans med SLU 
och branschen har vi sytt 
ihop en snabbspårsutbild-
ning med ett halvårs studier 
och ett halvår praktik. Det 
har varit en intensiv period 
för deltagarna med studier på 

svenska och praktik. Men 
ingen har hoppat av och re-
dan har flera av deltagarna 
gjort klart med arbete efter 
fullbordad utbildning, säger 

Jonas Peterson, samordnare 
för snabbspåret på Arbets-
förmedlingen.

Deltagarna är från Trelle-
borg i söder till Luleå i norr 
och har under året fått stu-
dera i såväl Skara som Upp-
sala samt haft praktik i när-
heten av sina hem. 

Flera av deltagarna kom 
till Sverige i den stora 

flyktingströmmen 
hösten 2015 och 

redan nu är de 
alltså redo att ta 
plats på den 
svenska arbets-
marknaden.

– Det finns 
några deltaga-
re som behö-
ver lite mer 
praktik, men 
det här är en 
grupp som är 

oerhört ambitiö-
sa och plikttrog-

na. När de väl får 
sin examen så har de 

samma chanser som 
alla andra med yrkesle-

gitimation, säger Marga-
reta Stigson, Platschef på 
SLU i Skara.
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servicetekniker
Swedish Agro Machinery i Brålanda/Nuntorp söker

Vi erbjuder ett spännande och utvecklande arbete i ett företag där laganda  
och motivation skapar en viktig plattform i det dagliga arbetet.

Arbetsuppgifter
- Utförande av servicearbete och reparationer på lantbruksmaskiner på fält  
och i verkstad.

Kravprofil
-  Erfarenhet från fordonsbranschen, gärna lantbruksmaskiner.
- Erfarenhet av el, teknik och hydraulik.
-  Strukturerad, disciplinerad, effektiv och serviceinriktad.
-  Kunskaper i PC samt innehar körkort minst B men gärna CE.

Ansök genom att skicka CV och personligt brev till maka@sa-machinery.se.  
Har ni frågor är ni välkomna att ringa regionchef Magnus Karlsson 070-650 58 08. 
Sista ansökningsdag är den 9 mars. Tjänsten kan komma att tillsättas tidigare. 

Läs mer om tjänsten och andra lediga tjänster på claas.se
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Ny social rörelse med andelslamm
Matskandalerna avlöser 
varandra. Galna-kosjukan 
och fågelinfluensan, fär-
gad ”oxfilé”, klordoppad 
kyckling och hög antibio-
tikaanvändning är bara 
några av de livsmedels-
skandaler som har uppda-
gats inom matindustrin.
Nu växer en motrörelse fram 
som vill värna om det små-
skaliga, den äkta, lokalpro-
ducerade maten, fri från ke-
miska tillsatser. 
Andelsjordbruk är en ny so-
cial rörelse som är relativt 
okänd i Sverige. I utlandet 
kallas det Community Sup-
ported Agriculture (CSA) 
och har blivit ett accepterat 
sätt att stödja mindre matpro-
ducenter och samtidigt få en 
del av produktionen.

CSA bygger på att konsu-
menten och producenten 
skriver ett direktavtal mellan 
varandra, där konsumenten 
köper en andel i den kom-
mande skörden eller djuret 
från gården.

Än så länge är det bara ett 
fåtal gårdar i Sverige som 
erbjuder Andelsjordbruk, 
men antalet växer.

Grundarna till Andelslamm®, David och Marie Naraine, driver en eko-
logisk KRAV-certifierad fårgård i Köpmannebro. 

Ny social rörelse
Senaste tillskottet är Andels-
lamm® vars grundare trött-
nade på billigt, antibioti-
kastint importerat kött och 
erbjuder konsumenter att 
köpa en andel i lammbesätt-
ning på våren och sedan få 
utdelning i form av lammkött 
på hösten. 

– Det har blivit en veritabel 
succé, säger David Naraine 
som tillsammans med sin fru 
Marie driver en ekologisk 
KRAV-certifierad fårgård i 
Köpmannebro. 

– Vi känner att det är vik-
tigt att visa att även mindre 
gårdar kan ge industriell mat 

en match. Därför är det kul 
att fler gårdar nu har anslutit 
sig till Andelslamm®, tilläg-
ger Marie.

– Flera konsumenter har 
insett vikten av att se hur 
maten är producerad. På An-
delslamm® kan man komma 
och hälsa på lammen på 
gården och prata direkt med 
bonden. Det ger en närmare 
kontakt med maten och ökar 
förståelsen för arbetet bak-
om”.

Jordbruket förändras
Jordbrukssektorn genomgår 
stora förändringar i Sverige 
då smågårdar slås ut och 

Vildsvinen ökar i Melleruds kommun
Vildsvinen ökar i hela landet och har en fast stam i 
Melleruds kommun som kommer att öka ytterligare 
de närmaste åren. Antalet påkörda vildsvin i ligger nu 
i samma nivå som antalet påkörda älgar. Denna ökning 
har skett relativt snabbt. 

Vildsvinen ökar i antal i hela landet och har en fast stam i Melleruds 
kommun. Foto: Thomas Ohlson.

2006/07 2010/11 2015/16 

Figur 2. Den beräknade avskjutningen av vildsvin per 1 000 hektar jaktåren 2006/07, 2010/11 och 
Figur 2. Den beräknade avskjutningen av vildsvin per 1 000 hektar jaktåren 2006/2007, 2010/2011 och 2016/2017.  
Källa: Svenska Jägareförbundets viltövervakning.
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Jakten på vildsvin ställer nya krav på både jägare och hundar. Foto: Thomas Ohlson.

Stenåldersgris där 
mamman regerar

Vildsvin har funnits länge 
i Sverige, redan under 
stenåldern fångades och 
tämjdes vildsvin. 
I och med jordbrukets fram-
växt sågs vildsvinen alltmer 
som ett problem och de utsat-
tes för en omfattande förföl-
jelse. Detta, tillsammans 
med att vildsvin blandades in 
i tamsvinsraserna, medförde 
att den svenska vildsvins-
stammen decimerades och 
den ansågs helt utrotad i 
slutet av 1700-talet.

Rymlingar
Vildsvin har länge hållits i 
hägn. De är svåra att stängsla 
in och rymningar har ägt 
rum, till exempel skedde en 
rymning på 1970-talet i 
Trosa. Det medförde att det i 
slutet av 70-talet fanns ett 
antal mindre, frilevande 
vildsvinspopulationer i lan-
det.

Vildsvinen uppvisar ett 
antal egenskaper som skiljer 
dem från de flesta andra 
klövviltarter i landet och som 
har betydelse för förvalt-
ningen. 

Matriarkat
De lever i matriarkat, det vill 
säga grupper ledda av ett el-
ler flera äldre besläktade 
hondjur som fungerar som 
ledarsuggor. 

Ledarsuggan synkronise-
rar brunsten hos hondjuren i 
gruppen och lär sina ungar ett 
funktionellt socialt beteende. 
Utan denna styrning kan re-
sultatet bli ökade skador på 
åkermark samt att det föds 
fler kullar spridda över årets 
samtliga månader. 

En grundförutsättning vid 
jakt på vildsvin är att aldrig 
skjuta ledarsuggorna.

Källa: Svenska  
Jägareförbundet

andra gårdar blir större som 
en konsekvens av den allt 
strängare konkurrensen på 
den globala marknaden och 
utformningar inom jord-
brukspolitiken i EU. 

Idag står Sveriges jordbruk 
för 1,25 procent* av syssel-
sättning medan motsvarande 
siffra inom EU är 6 procent*

Detta skapar en ökad dis-
tans mellan konsumenter och 
matproduktion som i sin tur 
har öppnad möjligheten för 
alternativa jordbruksformer.

Små gårdar har lösningen
– Genom att stödja små fa-
miljegårdar skapar man på 
sikt mer resiliens i svensk 
matförsörjning, menar Da-
vid som hänvisar till att 
Sveriges självförsörjnings-
grad minskat stadigt och är 
nu endast 40 procent enligt 
Jordbruksverkets senaste 
beräkningar.

– Jag uppmanar alla som 
bryr sig om miljön och mat-
kvalitet att söka upp ett lokalt 
andelsjordbruk, avslutar Ma-
rie.

Källa: *Jordbruksverket 2015 
*EU-fakta

Svenska Jägareförbundet 
anser att utfodring i stöd-
jande syfte inte ska före-
komma under vegetations-
perioden. 

Redan idag är det förbjudet 
att använda livsmedel som 
innehåller animaliskt protein 

som foder till vilt. Det inne-
bär således att till exempel 
bröd och matrester inte får 
användas. Anledningen till 
att utfodra vildsvinen är att 
hålla dem borta från åkrarnas 
grödor och underlätta av-
skjutningen.

Handlingsplanen en grund
Syftet med handlingsplanen 
är att den ska utgöra en viktig 
grund och ett stöd för arbetet 
med den lokala förvaltning-
en av vildsvin. Vildsvin är en 
art som ställer stora krav på 
jägare och markägare. Det är 

ett läraktigt högvilt som ger 
goda jakttillfällen och ett 
välsmakande, klimatsmart 
kött.

Källa: Svenska 
Jägareförbundet

Det kan nämnas att man i dag 
nationellt skjuter fler vild-
svin än älgar. Jaktåret 2016-
2017 sköts 102 923 vildsvin  
och 82 087 älgar.

För att hantera denna nya 
situation har Svenska jägar-
förbundet tagit fram en hand-
lingsplan för vildsvin. Den 
har tre målområden; samver-
kan, jakt och utfodring av 
djuren.

Samverkan A och O
Målområdet samverkan, det 
allra viktigaste målområdet,  
lyfter fram att det är viktigt 
med en väl fungerande lokal 
samverkan mellan jägare, 
jordbrukare och andra intres-
senter. Det är också viktigt 
att inom samverkan hitta 
gemensamma metoder att 
förebygga skador. Här har 
jaktvårdskretsarna en viktig 
uppgift.

Målområdet avskjutning 
lyfter fram avskjutningen 
som ett tydligt sätt att nå 
beslutade målsättningar med 
vildsvinspopulationen. En 
hög jaktetik är alltid viktig 
och vildsvinsjakten ställer 
också andra krav på jägarna, 
jakten och hundanvänd-
ningen.

Utfodring
Målområdet foder lyfter 
fram Svenska Jägareförbun-
dets ställningstagande vad 
beträffar utfodring i allmän-
het men också förbundets 
syn på utfodring i stödjande, 
avledande och åtlande syfte. 

Fodret som används ska 
vara väl sammansatt, anpas-
sat för viltet och av hög 
kvalitet. Lämpligt viltfoder 
är grovfoder som ensilage 
och spannmål, ärtor, majs 
och bönor. 

Den beräknade avskjutningen av vildsvin per 1000 hektar jaktåren 2006/2007, 2010/2011 och 2016/2017. Källa: Svenska Jägareförbundets viltö-
vervakning.
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BRÅLANDA, Industrigatan 13
Maskinförsäljning: Nils Högberg 010-556 26 29 / 0706-23 47 53
Reservdelar & Verkstad: 010-556 02 80
www.lantmannenmaskin.se

Snart är våren här!
Se till att dina maskiner är i ordning inför vårbruket. Vår verkstad står redo 
att serva eller reparera dina maskiner. Ny harv inför säsongen? Vi har 
NZA harvar från Väderstad för omgående leverans. Snart är det dags att 
stängsla. Just nu får du 20 % försäsongsrabatt på hela elstängselsortimentet 
från Lacmé. Kontakta oss redan idag!

20 %
försäsongs-

rabatt

Se över dina 
maskiner inför 

vårbruket

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel 
samt slutförsäljning av lagermaskiner. 

Kurödsvägen 5, Uddevalla • Tel 0522-99950

Vi nås på  
0522 -  999 50

www.andresenmaskin.se

Andrésen Maskin
snart åter i Dalsland

Maskinfirman – Som har det mesta för de flesta!

Just nu för 
direktleverans 

flera olika  
modeller Mowi 
skogsvagnar!

2018 års MF-traktorer 
på ingående inom kort

Verkstad 

på Nuntorp 

beräknas öppnas 

i början av 

april!

Järnvägsgatan 10, 464 62 Brålanda
0521-77 88 50, bolist.se/butiker/bralanda-tra-ab/

Brålanda Trä AB
Byggvaruhus

Öppet: måndag-fredag 7–18

Plannja  Trend  är  en  takprofil  i  nordisk  design.  Med  den  upp-
daterade klickfalsen  och  det  specialdesignade  beslagspaket  ska-
par  du  ett  komplett tak med ett fantastiskt linjespel över ditt hus. 
Plannja Trend finns i nio kulörer och två bredder i den slitstarka 
beläggningen Plannja Hard Coat. 

Ny islandshästutbildning 
till Axevalla hästcentrum

I augusti startar en ny 
gymnasieutbildning vid 
Axevalla hästcentrum. 
Förutom hästskötarut-
bildning för ridning och 
trav erbjuds nu även in-
riktning mot islandshäst. 
För den som ska göra gym-
nasievalet är inriktningen 
redan nu sökbar. 

– Islandshästnäringen är 
på frammarsch och bran-
schen efterfrågar personer 

med rätt utbildning och kom-
petens. Eftersom det inte 
finns någon liknande utbild-
ning i närheten så vill vi 
kunna fylla det behovet, sä-
ger Nicklas Dahlqvist, 
hästanläggningschef på Ax-
evalla.

Under våren flyttar de för-
sta islandshästarna in på 
Axevalla och i augusti startar 
utbildningen för första gång-
en. Anläggningarna på Axe-
valla är redan anpassade för 

träning och tävling av is-
landshästar så därför krävs 
ingen större omställning. 
Eftersom det regelbundet 
hålls tävlingar för islands-
häst på Axevalla finns både 
ovalbana och passbana.

– Eleverna kommer mötas 
av välutbildade hästar och 
anläggningar som är anpas-
sade för islandshästarnas 
behov. Vi ser mycket fram 
emot att få starta utbild-
ningen i höst.

I augusti månad startar en ny gymnasieutbildning vid Axevalla hästcentrum, nu även med inriktning mot 
islandshäst. Foto: Richard Cederfjärd.

Jord & Skog
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Kors i taket!
Visste du att det är bevisat att människor mår 
bättre i trähus än i hus av stål och betong?  
LVL, fanérträ, ersätter stål i balkar och bjälkar 
medan korslimmat massivträ, CLT, ersätter 
betong i väggar, tak, golv och trappor.  

Ring din lokala virkesköpare så berättar vi mer 
och även om våra investeringar i Gruvöns såg.
Läs mer www.storaensoskog. se

Uppskattad skogsdag i Erikstad

Anders Karlsson tillagade massor av goda hamburgare vid grillen. Hung-
riga besökarna köade oavbrutet.

Platschef  och delägare Morgan Broberg, återförsäljare för bland annat 
traktorer, redskap och maskiner som används i skogs- och lantbruk. 

Algot Hektor testade den stora stocken med minsta och lättaste modellen i motorsågserien. Leksaker med anknytning till skogs- och lantbruk är populärt.

Lördag 17 februari ar-
rangerades den årliga 
skogsdagen hos Axima i 
Erikstad, en riktig fest för 
hela familjen,  som blivit 
tradition.
Skogsdagen lockade många 
besökare. Det fanns skydds-
kläder som kunde lånas och 
under hela dagen fanns det 
möjligheten att testa den 
nyaste motorsågsmodellen 
och den största motorsågen i 

Husqvarnaserien med 42- 
tums svärd. 

Förutom motorsågar visa-
des fyrhjulingar, miniskota-
re, traktorer och vedmaski-
ner.

Rikard Andersson presen-
terade tillsammans med kol-
legan Markus Eriksson ef-
fektiviteten hos en 
professionell vedmaskin. 
Här producerades en stor 
mängd ved under evene-
mangets fyra timmar.

Bra respons av besökarna
– Vi är jättenöjda med besö-
karantalet och med besökar-
nas respons. Det är roligt att 
det har blivit en årlig tradi-
tion med skogsdagen och att  
den uppskattas av hela famil-
jen, säger Andreas Broberg, 
serviceansvarig hos Axima.

Platschef och delägare 
Morgan Broberg, återförsäl-
jare för bland annat traktorer, 
redskap och maskiner som 

används i skogs- och lant-
bruk, är stolt över att företa-
get har utvecklats under åren, 
som proffs för maskiner och 
tillbehör för skogs- och lant-
bruk.

– Vi har ett stort utbud av 
begagnade maskiner och det 
utförs professionell service 
på samtliga varumärken vid 
vår anläggning. Vi har 15 
anställda. Vi är guld-återför-
säljare för Husqvarna, där vi 
behöver uppfylla stora krav 

och stå för ansvarsfull ser-
vice. Det är vi extra glada för 
att vi gör. Vi har fått utmär-
kelsen av Husqvarna och vår 
kunskap uppskattas av våra 
kunder, berättar Morgan.

Fina vinster utlovades
För den hungrige fanns det 
möjlighet att stärka sig med 
en god hamburgare som till-
lagades vid grillen av Anders 
Karlsson. Dessutom locka-

des besökarna med fina vin-
ster vid deltagande i tipspro-
menaden, som en motorsåg 
för vuxna och en presentkort 
från lekhörnet för barn.

Barnvinnare blev Elias 
Åbom, Ör. Vinnare i vuxen-
tävlingen blev Robert Ols-
son, Brålanda.

Tanja Mueller

Jord & Skog
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Vida i din närhet:
Driver och utvecklar sågverket i Nössemark. Köper 
slutavverkningar och gallringar. Tillhandahåller skogs-
vårdstjänster såsom; röjning, plantering, upprättande 
av skogsbruksplan samt kostnadsfri rådgivning.

Vi bjuder in skogsägare och andra  
skogsintresserade för att bekanta er med  

oss på Vida och prata skogsbruk.  
Mer information på vida.se

Skogsdag  
i Rostock 7 april

Per Larsson, 070-555 82 32
per.larsson@vida.se

Anders Andersson, 076-786 67 00
anders.andersson@vida.se

Klinikerna i Åmål och Säffle Telefon: 0532-160 02, 0533-100 02
www.smadjursveterinaren.se

Våra tjänster: 
• Medicinska utredningar  
• Operationer • Tandrengöring 
• Vårdavdelning • Digital röntgen  
• Ultraljud • Besiktning • Lab.

Lyckad första säsong 
för Reko-Ring Dalsland

Marianne Westman är en av Reko-Ring Dalslands producenter och även administratör för deras Facebooksida.

Hur ser det ut 
för höstsådden?

Höstsådden blev för 
många lantbrukare i vårt 
område problematisk.  
Dock skiljer det sig stort 
mellan grödorna höstvete 
och höstraps.
Enligt Bertil Hagsgård på 
Hagsgårds Lantbruk AB, så 
ser det dåligt ut på många 
ställen. 

– Det blev en riktigt jobbig 
höst, i princip regnade det 
hela september, det var inga 
bra förhållanden. Vi själva 
fick sått två tredjedelar av 
planerad höstvete, men vi 
kommer att få så om en del, 
säger han. 

Under september månad är 
det normalt bästa tiden för 

sådd av höstvete. Att så sent 
och otjänligt är inte det mest 
optimala. 

– De lantbrukare som 
lyckades så alldeles i början 
av september är nog också de 
som lyckats bäst, säger Ber-
til. 

Han menar också att det i 
viss mån också berott på hur 
man valt att förbereda mar-
ken innan sådd, att det har 
betydelse. Beroende på om 
man kultiverat, plöjt eller 
direktsått, så kan det se olika 
ut. 

– Det verkar som om de 
plöjda åkrarna klarat sig bäst. 

För höstrapsen ser det dock 
lovande ut, här sår man redan 

under augusti. Här har man 
dock ett annat problem, som 
kan ställa till det; sniglar. 
Eftersom det var torrt och 
varmt i somras så blev det 
också klart mindre av dessa.     

– För att bli av med snig-
larna måste vi ofta bekämpa, 
annars äter de strax upp hela 
fält för oss, förklarar Bertil. 

Det är också väldigt olika 
snötäcke runt omkring i mel-
lerudsområdet och på Dal-
boslätten. För höstsådda 
marker blir snön som ett 
skyddande täcke. Sträng 
kyla och ingen snö är sämre, 
då fryser det lätt sönder. 

Ing-Marie Norrman

I början av sommaren 
2017 startades Reko-Ring 
Dalsland på initiativ av 
flera producenter. Intres-
set för lokalproducerat är 
stort, och det har varit ett 
bra första år. 
Syftet med Reko-Ring Dals-
land är att den ska fungera 
som köp- och säljplattform 
mellan konsumenter och lo-
kala producenter av livs-
medel i Dalsland med om-
nejd, utan några 
mellanhänder. 

Man vill stötta alla matpro-
ducenter, eftersom de behövs 
och bidrar till ökad svensk 
självförsörjning och en livs-
kraftig landsbygd. Förbe-
ställning av varor sker via 
ringens facebooksida, efter 
att producenterna lagt ut vad 
som finns tillgängligt.

Många fördelar
Det här sättet att handla på 
ger många fördelar. Matpri-
serna ligger ungefär på 
samma nivå som i affären, 

men kvaliteten är ofta högre, 
maten färskare och en större 
andel av varans kostnad går 
direkt till producenten. 

Konsumenten lär känna 
producenten, ser var maten 
kommer från och har möjlig-
het att ställa frågor direkt till 
densamme. Tack vare för-
handsbeställningen blir det 
heller inget spill (matsvinn) 
för producenterna. 

Producenterna i Reko-
Ring Dalsland kan erbjuda 
grönsaker, ägg, bröd, ho-
nung, must och andra dryck-
er, bär och svamp, samt kött 
(nöt, lamm, kyckling, struts, 
kanin) allt efter säsong.

Fortfarande i uppstart
Marianne Westman, på Säby 
i Brålanda, en av Reko-Ring 
Dalslands 50 producenter 
och tillika internetadminis-
tratör säger att man fortfa-
rande är i en uppstartsfas. 

– Vi har fått väldigt många 
medlemmar, 3 500 stycken.
Våra kunder är nöjda och det 

är en väldig trevlig stämning 
vid utlämningarna. Kunder-
na uppskattar att träffa oss 
producenter, säger hon.
 – Samtidigt som det är både 
positivt och roligt så är det en 
utmaning att få detta att 
snurra, fortsätter Marianne 
och menar att oftast finns 
Rekoringarnas utlämnings-
ställen i städerna. I Dalsland 
har man utlämning på mindre 
orter och på flera ställen istäl-
let. 

Under vintern har verk-
samheten legat lite vilande, 
då det inte funnit något att 
sälja men redan den 28 fe-
bruari kommer det att vara 
utlämning av förbeställda 
varor i Åmål och Bengtsfors. 

I Mellerud och Bäckefors 
har man tidigare haft utläm-
ning på torsdagar. Det är i 
skrivande stund osäkert om 
det blir samma dag, men klart 
är att även här kommer det 
att bli utlämning så små-
ningom.

Ing-Marie Norrman 

www.newholland.com

T7: 3 SERIER, 14 MODELLER, UPP TILL  315 HK.

T7 SERIEN

KRAFTFULL OCH ALLSIDIG

T7.275   T7.290   T7.315
Axelavstånd 2995 mm

Vikt 10600 kg

T7.195S   T7.215S
T7.230   T7.245   T7.260   T7.270

Axelavstånd 2884 mm
Vikt 8140 kg

jeppe reklam
e-vejen

T7.165S T7.175   T7.190 
T7.210   T7.225

Axelavstånd 2734 mm
Vikt 6650 - 6750 kg

Hämta T7 
Heavy Duty
appen idag

Kontakta din New Holland återförsäljare för mer information.

New Holland T7: 
Blir din från 200 kr. om dagen* 

* Gäller utvald T7 modell. Mervärdeskatt tillkommer och sedvanlig kreditprövning gäller. För mer information kontakta din återförsäljare.

New Holland Sverige
stödjer Team Rynkeby

2018 och kampen 
mot barncancer

ERIKSTAD | 0530-512 50 | BJÖRNEBOL ERIKSTAD | FACEBOOK.COM/AXIMAAB | WWW.AXIMA.SE
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Här tror man på lantbrukets framtid

Efter att ha funderat under 
några år slog de till och i 
december stod den nya hal-
len klar. Det tidigare låga 
mjölkpriset bidrog starkt till 
beslutet att bygga och man 
valde en köttdjurshall med 
plats för 160 djur. Anders 
Karlsson och hans son To-
bias berättar;

 – När världsmarknaden är 
osäker och priserna svängiga  
så gäller det att maximera 
den egna produktionen, lik-
väl som att ha flera ben att stå 
på. Att öka mjölkproduktio-
nen hade varit mycket mer 
kapitalkrävande, så att nu 
bygga för köttproduktion 
kändes rätt.  Nu har vi fyra 
delar att förlita oss på i vårt 
företag, mjölk- och köttpro-
duktion, växtodling och ma-
skinentreprenad.

Inom familjen 
Företaget drivs inom famil-

jen. Även om man för det 
mesta delar på arbetet har var 
och en också sina specialom-
råden, exempelvis så är det 
Tobias som står för maski-
nentreprenaden. 

För att de olika delarna ska 
fungera så gäller det att ha 
god planering och vara så 
effektiv i arbetet som möj-
ligt. Olika åtgärder har gjorts 
för att underlätta, bland annat 
har man mjölkrobot, som 
också byttes för något år se-
dan. 

– Men, 365 dagar om året 
måste mjölken hämtas, här 
måste vi ha koll, inget får gå 
fel, menar Anders och han 
känner sig nöjd över att av-
räkningspriset för mjölk har 
återhämtat sig. 

– Vi påverkas av världs-
marknaden, det är tillgång 
och efterfrågan som styr 
priset, det måste man vara 
medveten om, tillägger han. 

Jordbruksverkets fakta
”Under år 2017 var den 
totala invägningen av 
mjölk 2 817 tusen ton. Det 
är en minskning med 45 
tusen ton eller två procent 
jämfört med 2016. 

Drygt 27 procent av 
mjölken, 773 tusen ton, 
användes till konsumtions-
mjölk. Användningen för 
mjölkpulver har ökat med 
fyra procent medan an-
vändningen för ost var 
oförändrad. Användningen 

för grädde, fil och smör 
minskade något. 

Det visar Jordbruksver-
ket års- och månadsstatistik 
för animalieproduktionen i 
Sverige.

Avräkningspriset för 
mjölk har återhämtat sig, 
vilket är en starkt bidra-
gande orsak till det ökade 
produktionsvärdet.

Svenskarnas förbrukning 
av nöt- och griskött mins-
kar samtidigt som vi äter 
mer matfågel och lammkött 
än tidigare. Det visar Jord-

bruksverkets summering 
av marknadsutvecklingen 
till och med tredje kvartalet 
2017. 

Utvecklingen i Sverige 
går mot minskad förbruk-
ning men ökad svensk 
produktion. I kombination 
med en minskad import och 
ökad export av kött, blir 
resultatet att andelen 
svenskt kött av vår förbruk-
ning ökar. 

Intresset och förtroendet 
för svenskt kött är alltså 
högt idag”.

Anders, Tobias och Tobias sambo Julia Andersson framför den nybyggda köttdjurshallen på gården i Grösäter. 

Tobias och Anders visar runt och berättar om djuren och hur det fungerar 
i den nya köttdjurshallen.

En av gårdens ungtjurar.

Maskinföretag bygger ut
Värm-Dal & Traktorser-
vice i Mellerud bygger ut 
verkstadsdelen, arbetet 
ska vara klart 1 maj. På 
baksidan grävs det även 
för att öka utställningsy-
tan plus att man förbe-
reder för en maskinhall/
kallager. 

Verksamheten går som tåget. 
Magnus Isaksson, säljare och 
platschef i mellerudsbutiken, 
berättar att man redan sålt 
halvvägs in i den beräknade 
årsbudgeten – det bara i mit-
ten av februari.

– Det är framför allt trak-
torer av alla storlekar, men vi 

säljer även bra av plogar och 
vallmaskiner nu. Det är jät-
teroligt att börja året på detta 
viset, konstaterar Magnus.

Plattan göts förra veckan. 
Det är verkstadsdelen som 
ska öka med 400 kvadratme-
ter. Idag ligger verkstadsytan 
på cirka 350 kvadratmeter. 

Plattan gjöts förra veckan till den 400 kvadratmeter stora utbyggnaden av verkstadsdelen.

Magnus Isaksson, säljare och platschef, är mycket nöjd med försäljningen 
hittills i år. Förra veckan hade man fem nya traktorer som stod klara 
för leverans.

Anledningen till satsningen 
är ökat tryck, killarna i verk-
staden har fullt upp och be-
höver mer plats. Nu blir det 
dessutom dubbla traverser 
över hela ytan.

Vanligtvis brukar man ha 
en till två traktorer klara för 
leverans per månad. Förra 
veckan hade mellerudsan-
läggningen fem nya traktorer 
klara för leverans.

– Nästa etapp blir att höja 
taket på den befintliga verk-
stadsdelen. Där blir det nytt 
kök, nya omklädningsrum 
och duschar. Där vi har köket 
idag blir konferensrum, men 
vi kommer att behålla konto-
ren som de är, berättar Mag-
nus.

Målet är att bli mer perso-
nal, men enligt Magnus är det 
oklart när det blir aktuellt.

Större utställningsyta
Utställningsytan för lant-
bruksmaskinerna utomhus 
blir också större, från dagens 
omkring 5 500 kvadratmeter 
till 10 500 kvadratmeter. Det 

är företagets ägare Robert 
Eriksson som köpt tomten av 
Melleruds kommun. Det 
grävs för fullt på baksidan av 
fastigheten på Västerråda. 
Här förbereds också för 
byggnation av en maskin-
hall/kallager. Syftet är att få 
in maskiner under tak.

– Vi hade invigning av de 
här lokalerna sommaren 
2015, det var ett jättelyft att 
flytta hit. Försäljningen ökar 
och framtiden ser ljus ut. Vi 
försöker ha roligt på jobbet, 
många kommer hit och söker 

jobb hos oss, säger Magnus.
Med anledning av att John 

Deere tillverkat traktorer i 
100 år ska man ha en vårvis-
ning 16-17 mars. Invigning-
en av utbygget sker 4 maj 
med inbjudna gäster.

Värm-Dal & Traktorser-
vice har anläggningar på 
följande orter: Mellerud, 
Dingle, Årjäng, Karlstad och 
Kumla. Hela företaget har 
drygt 60 anställda.
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se

För att vara bättre rustad för svängningarna på lant-
bruksmarknaden valde man att bygga en ny köttdjurs-
hall. Nu står lantbruksföretaget på fyra ben. På gården 
Grösäter i Ör tror man på framtiden.

Utifrån den uppgiften och 
till frågan om svenska kontra 
utländska mjölkvaror är inte 
steget långt, och vi kommer 
in på diverse statistik och 
även vår närmaste omvärld. 

Medelsvensson dricker 
drygt två deciliter mjölk per 
dag, det skulle betyda att det 
går åt cirka 2 000 liter per dag 
och person i Melleruds kom-
mun. På Grösäter produceras 
2 300 liter mjölk per dag i 
genomsnitt. Endast 27 pro-
cent av all svensk mjölk går 

till konsumtionsmjölk, res-
ten blir smör, ost, syrade 
produkter etcetera.

Egen rekrytering
I den nybyggda köttdjurshal-
len står i dag 100 ungdjur. 
Tanken framgent är att klara 
rekryteringen helt med eget 
material. 

– De bästa korna semineras 
med könssorterad sperma, så 
där får vi då enbart hondjur 
till mjölkproduktionen, för-
klarar Anders och Tobias. 

De resterande semineras 
med köttras, exempelvis li-

mosine och simmenthal. Här 
kommer vi då att få både 
tjur- och kvigkalvar. Kvi-
gorna får i sin tur gå som 
dikor på bete.

Högt pris på nötkött
Priserna på nötkött har varit 
stabilt höga de senaste åren. 
De högre priserna har stimu-
lerat den specialiserade nöt-
köttsproduktionen och anta-
let dikor har ökat. En av 
orsakerna är att många 
mjölkbönder som slutar går 
över till dikor istället.

På Grösäter brukar man 

totalt 300 hektar, inklusive 
arrende. Under den regniga 
hösten lyckades man dock 
bra med skörden och kunde 
bärga allt till god kvalité. 

– Då ser det lite värre ut 
med höstsådden, säger An-
ders, där sådde vi 50 hektar 
med höstvete. Hur det slut-
giltigt blir med det får vi ta 
ställning till nu till våren. 

Under vårbruket ska 170 
hektar klaras av, och man står 
i startgroparna för ännu en 
säsong med allt från gödsling 
till skörd. 

Ing-Marie Norrman
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FOTBOLL 
I fredags tog Melleruds 
IBK Giants emot seriele-
darna Dingle AIK på hem-
maplan i Rådahallen, i vad 
som skulle bli en perfekt 
start på helgen. Mellerud 
spikade igen kassen i de 
två första perioderna, 
mycket tack vare målvak-
ten ”Vågen” och kunde 
vinna med 4-2.
MIBK har på nytt haft en 
svängig säsong med blanda-
de resultat på både hemma 
-och bortaplan och med mest 
insläppta mål i serien.

Fredagens match i Råda-
hallen gav hopp om att laget 
kan avsluta snyggt i division 
6 Bohuslän/Dal. Serieledar-
nas besök i Dalsland slutade 
med hemmaseger och gav ett 
stort plus till just försvars-
spelet, då Giants höll nollan 
i 45 spelminuter.

– Vi började rätt så bra, 
leder med 2-0 efter första. 

taget i matchen. Trots en re-
ducering i inledningen på 
den sista perioden fortsatte 
hemmalaget att köra på och 
fick utdelning på nytt i po-
werplay. Matchen slutade 
4-2 till Giants som var 
mycket nöjda med sin match.

– Det var en jämn och tight 
match. Vi fortsatte bara mala 
på och hade ett fantastiskt 
försvar i matchen, berättar 
Ragnevi.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

SLUTRESULTAT
Melleruds IBK 
– Dingle AIK

4-2 (2-0, 1-0, 1-2)
Div. 6 Bohuslän/Dal

Målskyttar MIBK:
Ove Zetterström, 2
Carlos Roden, 1
Tobias Kjellin, 1

MIF imponerade på nytt
SLUTRESULTAT

Skoftebyns IF – 
Melleruds IF
3-2 (1-0)

Träningsmatch

SPORT

eloge till unga målvakten 
Alexander Karlsson som fick 
hoppa in i målet på kort var-
sel, då båda de ordinarie 
målvakterna var indisponi-
bla.

– Han var riktigt duktig, 
fantastiskt. Han kunde inte 
göra något på målen. Han 
gjorde fina räddningar och är 
bra med fötterna, framtiden 
ser ljus ut, sade ”Emma”.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

FOTBOLL 
Mellerud spelade sin 
andra försäsongsmatch 
i lördags på bortaplan 
mot division 2-laget Skof-
tebyns IF. Trots förlusten 
bjöd MIF på mersmak och 
ett oavgjort resultat hade 
inte varit orättvist i 2-3 
förlusten.
På Torsbovallen i Trollhättan 
spelade Mellerud försä-
songsmatch mot Skoftebyn. 
Gästerna från Dalsland sak-
nade ännu en handfull start-
spelare, men truppen är bred 
och laget på banan i lördags 
var slagkraftigt.

Mellerud bjöd inte upp till 
något skönspel i den första 
halvleken, då var det hem-
malaget Skoftebyn som var 
bättre.

Assisterande tränaren var 
inte alls nöjd med första 
halvlek.

– Vi var passiva i första 
halvlek och inledningen på 
andra. Första målen vi släpp-
te in var slarvmål, det var en 
ren felpass, berättade Claes-
Göran ”Emma” Emanuels-
son.

Andra halvlek blev betyd-
ligt bättre, speciellt efter tio 
minuter då Mellerud tog över 
matchen.

– Vi tog över fullständigt, 
vi kom upp i plan och pres-
sade dem. Vi fick press på 
dem och vi stressade dem. Vi 
hade många fler chanser, så 
resultatmässigt tycker jag 
inte det var rättvist, vi kunde 

Dingle har ett par lägen som 
vi bjuder dem på, men Chris-
toffer ”Vågen” Vågberg höll 
tätt, sade tränaren Christian 
Ragnevi efter matchen.

I andra perioden blev det 
desto svettigare, med ett 
massivt tryck av serieledarna 
Dingle, men nollan kunde 
hållas intakt trots det.

– Vi gick in i andra perio-
den som varit vår akilleshäl i 
två säsonger. Vi spelar inte 
alls bra och hittar inte nyck-
larna till att låsa upp deras 
press. Vi blir tillbakapressade 
och är tvungna att ta timeout, 
när det såg mest illa ut. Vi fick 
till en förändring som gjorde 
att vi kunde gå ut och ta över 
initiativet och kunde till och 
med göra 3-0, berättade Rag-
nevi.

Målskytt i andra perioden 
var 17-årige Tobias Kjellin, 
en av många yngre killar i 
truppen.

Inför tredje ledde Mellerud 
med tre bollar och hade över-

Giants besegrade 
seriesegrarna 

lika gärna vunnit matchen, 
berättar Emanuelsson.

Mellerud hade även en 
straffmiss, där straffskytten 
Albin Broberg halkade i 
skotttillfället och bollen rann 
utanför målburen. Broberg 
revanscherade sig dock en 
liten stund senare, när han 
kunde nicka in reduceringen. 

Viktor Öhrling bjöd sedan 
på matchens delikatess när 
han drog till bollen på Joel 
Lundgrens inlägg, ett skott 
som satt fint bakom Skof-
tebyns målvakt och betydde 
2-2. Men hemmalaget åter-
tog ledningen med tio minu-
ter kvar och vann också 
matchen.

Assisterande tränaren 
Emanuelsson ger en stor 

Både Albin Broberg (som omfamnas) och Victor Öhrling (t.v) gjorde mål 
i träningsmatchen mot Skoftebyns IF, i lördags. Men trots en bra insats 
blev det förlust med 2-3 mot division 2-laget. Foto: Marcus Ek/Arkivbild

M-politiker besökte
Dalslands sjukhus

Moderaternas socialpoli-
tiska talesperson, Camilla 
Waltersson Grönvall, be-
sökte Dalslands sjukhus 
Praktikertjänst i måndags.
Med sig hade hon Annika 
Tännström (M), regionråd 
Västra Götalandsregionen, 
Mats Johansson (M), Norra 
hälso- och sjukvårdsnämn-
den och Linda Jansson (M), 
ordförande och gruppledare 
Moderaterna i Färgelanda 
och Anders Forsberg (M), 
ordförande i Moderaterna i 
Bengtsfors.

 På plats träffade de verk-
samhetschefen Marika Jons-
son och samtalade om Dals-
lands sjukhus Praktikertjänst 
verksamhet, hur de arbetar, 
deras utmaningar och möj-
ligheter. 

 – Det var väldigt givande 
att få ta del av sjukhusets alla 
möjligheter och utmaningar. 
Personalen vittnar om en 
verksamhet som är närmare 
både beslut och ansvar. Det 
skapar flexibilitet och en 
möjlighet att ha så många 
olika specialistmottagningar 
som sjukhuset har i dag, och 
de kan på så vis anpassa vår-
den efter de behov som finns, 
säger Camilla Waltersson 
Grönvall.
 – Det är glädjande att se hur 

Camilla Waltersson Grönvall, Annika Tännström och Anders Forsberg, 
Marika Jonsson, verksamhetschef på Dalslands Sjukhus Praktikertjänst, 
Mats Johansson och Linda Jansson. Foto: Privat.

Drop-in med gäster
Under rubriken ”Kom-
munen Runt” anordnar 
centerpartiet i Mellerud 
drop in-café med besök i 
olika delar av Melleruds 
kommun. 
Hittills har det varit diskus-
sioner i Dalskog och Åsens-
bruk. Engagerat folk ifrån 
lokalorten beskriver sina  
problem, idéer och vilka 
frågeställningar man har. 
Fortsättning följer i andra 
delar av kommunen kom-
mande veckor, närmast Grin-
stad.

På plats från centern är 
Morgan E Andersson, Peter 
Ljungdahl, Gunnar Karlsson 

Martin Eriksson (C) till vänster deltog vid drop in-caféerna tillsammans 
med inbjudna gäster. Foto: Karin Nodin.

Några av de inbjudna gästerna vid ett av de arrangerade drop in-caféerna. Foto: Karin Nodin.

ett närsjukhus med korta 
beslutsvägar och engagerad 
personal kan bidra till en 
bättre vård. Det är även ett 
bevis för att vi behöver såväl 
privata som ideella och of-
fentliga vårdgivare som ger 
en kvalitativ vård, säger An-
nika Tännström. 

 – För regionen är det väl-
digt positivt att Praktiker-
tjänst tog över driften av de 
mindre sjukhusen i norra 
Bohuslän och Dalsland, sä-
ger Mats Johansson. 

 – Ja, för alla som bor i 
regionen är Dalslands sjuk-
hus viktigt. Det skapar möj-
lighet till en god och tillgäng-
lig vård, säger Linda Jansson. 

 Moderaterna i Västra Gö-
talandsregionen föreslår en 
rad olika reformer för att 
stärka hälso- och sjukvården. 
Bland annat vill man flytta 
vården närmare patienterna 
genom att fortsätta utveckla 
formerna för hembesök, där 
även digitala vårdformer och 
tjänster är ett viktigt område.

 Moderaterna vill även 
stärka den luftburna ambu-
lansverksamheten. I ett om-
råde som Västra Götaland 
med många otillgängliga 
områden, inte minst öarna i 
Bohuslän och delar av Dals-
land, krävs ibland insatser av 
ambulanshelikoptern. 
 

Lars-Gunnar Larsson, Mar-
tin Eriksson, Christina An-
dersson  och Karin Nodin 

med inbjudna gäster. Alla är 
välkomna att delta under 
evenemangen.
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Förlust med 
mersmak 

SLUTRESULTAT
Wargöns IK – 
Frändefors IF 
2-0 (0-0)

Träningsmatch

jag dom tröttnade och vi hit-
tade vårt spel och kunde 
skapa mer chanser, berättade 
Öqvist.

I andra halvlek blev det 
dock mer av Wargön och 
mindre av ”Fiffen”, vilket till 
slut resulterade i två bakläng-
esmål.

– I andra blev det tufft, vi 
tappade inställningen och 
spelade lite för svårt. De rull-
lar bra och det blir jobbigt för 
oss. Båda målen de gör på oss 
var på misstag när vi tappade 
boll och de kunde ställa om 
på oss, det ena målet var en 
straff, berättar Öqvist.

Han var ändå nöjd med 
spelet, främst i den första 
halvleken.

– Vi hade fokus på att det 
var vår match och att gå ut 
och visa bra inställning, vi 
har många nya i laget och 
ville försöka hitta ett bra spel. 
Vi spelade bra i första halvlek 
tycker jag.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

FOTBOLL 
Frändefors herrar gjorde 
sin första match för sä-
songen på bortaplan mot 
Wargöns IK. Herrlaget 
spelade fin fotboll i den 
första halvleken, men 
tröttnade i andra och för-
lorade till slut med 2-0.
Division 6-laget Wargön 
gjorde över 100 mål förra 
säsongen, men lyckades trots 
det inte ta steget upp i divi-
sion 5. Laget visade i lördags 
att man är ett bra lag och 
kunde stundtals rulla ut trean 
i dalslandsfemman, Frände-
fors. 

– Wargön var ett duktigt 
lag, de rullade väldigt myck-
et boll på ett sätt som jag 
skulle vilja att mitt lag spe-
lade, sade spelande tränaren 
Erik Öqvist efter sin första 
match som huvudansvarig.

Wargön var det bättre la-
get, men Frändefors fredade 
sitt mål och fick även till ett 
bra eget spel i den första 
halvleken.

– Vi höll platserna och 
skyddade målet. När de kom 
in på sista tredjedelen var det 
aldrig någon fara, men fram 
tills det så var de väldigt 
farliga och de gjorde det job-
bigt för oss. Efter ett tag tror 

Kroppefjäll går mot serieseger

Talesättet tredje gången gillt borde verkligen kunna appliceras på 
Kroppefjälls IF denna säsongen. Laget har missat uppflyttning till division 
5 med minsta möjliga marginal, så i år är det väll KIFs år? Foto: Marcus Ek

FOTBOLL 
I två raka säsonger har 
Kroppefjälls IF varit 
snubblande nära att ta sig 
upp till division 5. Men det 
har alltid varit något lag 
som varit lite bättre. I år 

är det bara ett lag som ut-
manar KIF om seriesegern 
i division 6 Dalsland.
Det är ett A-lag från vårt 
område som i år spelar i di-
vision 6 Dalsland, och det är 
Kroppefjälls IF från Dals 

DIV. 6
Bengtsfors IF lag 2
Brålanda IF lag 2
DLIK/Laxarby
Eds FF lag 2
Håfreströms IF lag 2
Högsäters GF lag 2
IF Viken lag 2
IFK Åmål lag 2
Kroppefjälls IF
Ärtemark/Billingsfors

lare chans att utvecklas mot 
bättre motstånd.

Men klarar Kroppefjäll att 
hålla en jämn nivå under sä-
songen och kan reducera 
svackorna, då kan det bli en 
spännande avslutning på di-
vision 6. Kroppefjäll möter 
nämligen Åmål i sista om-
gången hemma på Brunns-
vallen. Vi får hoppas att det 
då blir både guldhattar och 
champagne för hemmalaget.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Framgångar 
i freestyle

Maria Schelins labrador Lizzie tävlar i freestylegrenen heelwork to music. 
Foto: Privat.

HUNDSPORT 
Maria Schelin, Melleruds 
BK med sin labrador Lizzie 
har haft stora framgångar 
i grenen heelwork to mu-
sic. 
Under 2017 gjorde de grym-
ma insatser och kvalade till 
slut in till SM som gick av 
stapeln på Stockholms hund-
mässa i december 2017. Där 
de tog en fin tiondeplacering 
med cert.

Under My Dog i Göteborg 
i början på januari 2018 
gjorde de det igen när de 
deltog i Agria Freestyle Elite 
Challenge. Där plockade de 
en fjärde- respektive femte-
placering med cert båda da-
garna. 

Även Angelica Jonefelt, 
Melleruds BK, har varit ute 

och tävlat med sin blandras 
Chica. De tävlade i freestyle 
och hamnade på en fjärde 
plats med 24,30 poäng och 
fick därmed sin första upp-
flyttningspoäng. 

I freestyle utför hund och 
förare tillsammans ett eget 
program med konster, tricks 
och förflyttningar till musik 
de själva har valt. Det är en 
allmän hundsport där alla 
hundar kan delta och grund-
tanken är det ska vara roligt.

I freestyle finns två grenar: 
Freestyle och heelwork to 
music, HtM. I freestyle väljer 
man rörelser nästan fritt 
medan man i HtM har tio 
fasta fotpositioner som pro-
grammet ska vara uppbyggt 
kring.

Helén Torstensson

Rostock. Andralagen däre-
mot är dubbelt så många, 
Brålanda IF lag 2, samt ny-
komlingarna Håfreströms IF 
lag 2 från division 7.

Förra året var det ett stjärn-
späckat Bäckefors IF som 
höll för trycket hela vägen till 
serieseger. Året innan det var 
det Åmåls andralag och dess-
förinnan Åsebro IF.

Nu ser det ut som att det är 
Kroppefjälls år, men utma-
nar om seriesegern gör IFK 
Åmåls andralag. A-laget 
spelar i division 3 och var 
bara en kvalmatch ifrån divi-
sion 2. Laget ser ut att kunna 
ge duktiga fotbollsspelare 
speltid i andralaget, vilket 
kan ställa till bekymmer för 
övriga lag, då kvaliteten för 
det mesta är ojämn och varie-
rande, från match till match.

Åmål lockas också av att 
ha ett A-lag i division 5, pre-
cis som Melleruds IF, för att 
på så sätt ge sina yngre spe-

En spark sänkte Mellerud

Mellerud vände underläge 
till ledning i mitten av den 
första halvleken mot Norrkö-
ping Futsal Klubb. Florijan 
Fejzulovics frispark vid 
ställning 1-1 letade sig in 
intill den första stolpen och 
betydde 2-1 för hemmalaget.

Men det dröjde inte länge 
förrän Norrköping återtog 
initiativet efter två mål av 
Sanel Hamzic, som skulle 
göra ytterliggare ett par innan 
matchen var slut.

Men strax före paus slog 
lagkapten Simon Schull-
ström Jansson till och kvit-
terade, på frispark, för hem-
malaget.

– I första halvlek spelar vi 
bra tycker jag. Vi hade bra 
kontroll, sade huvudansva-
rige Valon Gashi.

”Det var bedrövligt”
I andra halvlek blev det desto 

Melleruds lagkapten Simon Schullström var matchens gigant och ledde 
laget genom att sätta två av målen i matchen, men trots 7-7 i sista mi-
nuten, blev det förlust mot Norrköping. Foto: Marcus EK

svängigare. Norrköping tog 
ledningen omgående och 
behöll den till matchens slut-
skede. Mellerud hängde med 
gästerna målmässigt, men 
kom inte ikapp förrän i 
matchens sista minut, när 
Simon Schullström på nytt 
slog till med ännu en boll upp 
i nättaket.

Dessförinnan var det ett 
slarvigt Mellerud. Stundtals 
fungerade inte mycket inom 
laget, varken passningsspel, 
kommunikation eller löp-
ningarna. Valon Gashi var 
mycket missnöjd med sitt 
lags insats i andra halvlek.

– I andra så tappar vi allt, 
både passningsspel, för-
svarsspel och markerings-
spelet. Andra halvlek är be-
drövlig. Det är för mycket 
missar och för mycket bollar 
som inte går rätt. Ingenting 
stämde, så upplevde jag det i 
alla fall.

Mål i slutsekunden
Flera av gästernas mål kom 
på omställningar efter boll-
tapp, slarv som inte hade 
behövt ske. Men laget reser 
sig i slutet av den andra halv-
leken, trots de många missta-
gen.

I underläge 5-7 går hem-
malagets målvakt ut och la-
get tar in en extra utespelare. 
I detta jokerspel kommer 
både en reducering och en 
kvittering, den sista genom 
tidigare nämnda Schull-
ström, med en minut kvar.

Trots hög stämning i Råda-
hallen och ett stort hopp om 
ett ledningsmål, slutade 
matchen i moll.

När Mellerud pressade för 
mål i slutsekunderna blev en 
rensning från Norrköping 
med två sekunder kvar, ett 
lång skott som letade sig in i 
Melleruds tomma målbur. 
Kramkalas och TV-puckshög 
av Norrköping, sorgsna och 
tunga huvuden i Mellerud.

– Det är som det är, de fick 
en sista spark och avgör på 
den, konstaterade Valon 
Gashi deppigt direkt efter 
slutsignal.

Nu återstår 40 minuter i 
Norrköping och i futsal kan 
allt hända.

– Det känns inte omöjligt, 
vi förlorar bara med ett mål, 
så vi har allt i egna händer. Vi 
har ganska bra lag och bra 
trupp, men tyvärr räckte det 
inte hela vägen idag. Vi har 
inget att förlora, vi ska allt se 
till att vända på det här, säger 
Gashi.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

SLUTRESULTAT
FC Mellerud – 

Norrköping FK
7-8 (3-3)
Kval till SFL

Målskyttar:
2’ 0-1 Elmir Bajraktarevic
6’ 1-1 Femija Selmanovic
8’ 2-1 Florijan Fejzulovic
11’ 2-2 Sanel Hamzic
14’ 2-3 Sanel Hamzic
18’ 3-3 Simon Schullström
21’ 3-4 Alen Nailović
25’ 3-5 Sanel Hamzic
31’ 4-5 Florijan Fejzulovic
31’ 4-6 Sanel Hamzic
33’ 5-6 Halid Zekovic
34’ 5-7 Sanel Hamzic
38’ 6-7 Valon Gashi
39’ 7-7 Simon Schullström
40’ 7-8 Elmir Bajraktarevic

FOTBOLL 
Det var en spark som fick Mellerud på fall, med två 
sekunder kvar lyckades Norrköping göra 7-8 från egen 
planhalva, i kvalet till SFL. I den första av två matcher 
fick hemmapubliken i Rådahallen se en svängig match 
som både bjöd på misstag, finter och snygga mål.

Femija Selmanovic var nyttig i motståndarnas straffområde och satte 
hemmalagets första mål i matchen, en kvittering till 1-1. Foto: Marcus Ek
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Storgatan 26 i Brålanda 
Tel: 0761-95 53 60

Även vaxning 

fotvård
Blommans

Ditt självklara val 

av mattläggare

Allt inom golv 

och mattor

Stort sortiment 

av golvmattor

Målning o renovering. Städ o hemhjälp 
Trädgård o gräsklippning m.m .

Kontakta  Monica Lindstrand
Telefon: 072- 151 18 12

LÅT SENIORBOLAGET LÖSA 
NÅGRA MÅSTEN!

Snöskottning

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

Innebandy Division 6 
Bohuslän-Dal

Rådahallen
Fredag 23 februari kl. 20.00

Melleruds IBK -  Herrestads AIF

”Känns som att jag kan bidra”

Just nu jobbar Nolin på en 
förskola, men i framtiden ser 
hon ett annat typ av jobb, som 
dock också går ut på att 
hjälpa människor.

– Jag vill plugga något 
inom medicin, forska runt 
sjukdomar och så, typ cancer. 
Men jag har inte helt bestämt 
mig än, berättar Therese, 
som tyckte att studierna inte 
var någon match.

– Det var lätta kurser om 
man jämför med i Sverige. 
Matematiken var kanske på 
gymnasienivå trots att jag 
gick på universitet, men de 
första lektionerna var svåra 
innan man kom in i språket, 
säger hon.

Nolin gick på William Ca-
rey University, som är ett 
relativt litet universitet med 
amerikanska mått mätt, bara 
5 000 elever mot 50 000 som 
ett stort universitet kan ha. 
Men livet på andra sidan at-
lanten var inte en dans på 
rosor, till en början.

– Jag bodde i ett rum på 
tolv kvadrat med en annan 
tjej från USA. Det var tufft i 
början eftersom vi inte kände 
varandra, sedan tränade vi 
väldigt mycket så det var 

kaptensbindeln, men jag är 
en av de som varit med 
längst. Det känns som att 
många lyssnar och de yngre 
ser upp till en. Känns som att 
jag har en viktig roll detta 
året. Sedan har jag har saknat 
laget väldigt mycket, detta är 
ju mitt lag, så det är som att 
jag aldrig varit borta

Säsongen kommer defini-
tivt att bli en utmaning för 
Therese och hennes lag. 
Åsebro/Brålanda slutade sist 
i division 2 Nordvästra Gö-
taland, med 87 insläppta mål 
på 18 spelade matcher. Men 
Nolin ser positivt på det som 
komma skall.

– Jag tycker det ser bättre 
och bättre ut med träningar 
och uppslutning, tjejerna vill 
träna och satsa. Vi har haft 
många möten för att få igång 
laget och prata om våra pro-
blem, hur vi skall träna, hur 
många som kommer och vad 
vi skall träna på. Det känns 
seriöst i år faktiskt, berättar 
försvararen, som dock inte 
vet hur tränaren Morgan Ja-
cobsson har tänkt att hon 
skall spela.

– Jag har ingen aning, får 
se då hur han tänkt. Känns 
som att det främst behövs 
mittbackar, och därifrån kan 
jag se hela planen och prata 
mycket. Men samtidigt hade 
det varit roligt att spela in-
nermittfält, för det var länge 
sedan jag gjorde det. Men jag 
behöver kanske vara mitt-
back.
 Tobias Coster 

tobias@mellerudsnyheter.se

Therese Nolin är tillbaka i Åsebro/Brålanda efter en tid i USA.

svårt att hinna med något an-
nat än fotbollen. När det var 
matchsäsong tränade vi varje 
morgon och hade sedan 
match på helgen. Var det 
bortamatcher var det ofta 
långt, så då var vi borta över 
tre dagar och bodde på hotell 
och levde med laget. Det var 
proffsigt och roligt att de tog 
det så seriöst, berättar hon.

Trots att det var tufft till en 
början kom hon snabbt in i 
laget som hade många etni-
citeter. Tjejer från åtta olika 
länder fanns representerade i 
universitetslaget, plus att en 
av hennes två coacher var 
från England. Coacherna och 
deras seriositet var något hon 
uppskattade mycket.

– Jag hade två jättebra 
coacher, en amerikan och en 
från England. De var väldigt 
bra på att förklara och hade 
bra matchgenomgångar. Trä-
ningen före match gick de 
igenom uppställning och hur 
vi skulle spela mot just det 
motståndet. De var mycket 
taktik och detaljer, de tänkte 
verkligen igenom allt. Man 
kände sig viktig och att de 
lade ner så mycket tid var 
roligt.

Therese kommer nu att 
spela fotboll för Åsebro/
Brålanda istället för serie-
konkurenten Vänersborgs 
FK som hon tillhört de se-
naste åren. Nu kommer en 
mogen spelare som haft en 
hög utvecklingskurva sedan 
hon lämnade föreningen 
2016, detta mycket tack vare 
USA-äventyret.

– Jag har blivit bättre över-
lag, jag har utvecklats som 
fotbollsspelare och framför 
allt som människa och som 
person. Så jag känner mig 
starkare än i fjol och det 
känns som att jag kan bidra 
med något, berättar Nolin 
som vet att hon kommer att 
vara viktig i laget den kom-
mande säsongen.

– Jag känner att jag har en 
ledarroll trots att jag inte har 

Fin säsongsdebut 
av damerna

SLUTRESULTAT
Åsebro/Brålanda – 

Wargöns IK
5-1 (3-0)

Träningsmatch

FOTBOLL 
Bättre start än så här 
kunde Åsebro/Brålanda 
inte få på sin säsong. I den 
första träningsmatchen 
för säsongen besegrade 
damerna Wargöns IK med 
5-1 på hemmaplan i Brå-
landa.
Åsebro/Brålandas tränare 
Morgan Jacobsson var för-
ståeligt nöjd efter lagets för-
sta match 2018. Tränings-
matchen på Sörbyvallens 
konstgräs slutade med stor-
seger samtidigt som två av 
stöttepelarna fick igång 
målskyttet direkt.

– Vi hade ett väldigt över-
tag, jag hade förväntat mig 
lite bättre motstånd. Men vi 
spelade lugnt och fick den 
tiden vi behövde, utan att få 
det stressmomentet som vi 
fick i serien förra året. Djup-
ledsspelet fungerade väldigt 
bra, tre av målen kom i djup-
led, berättade tränaren Mor-
gan Jacobsson.

Tre av målen kom från la-
gets anfallare Sandra ”PJ” 
Petersson, framspelade av en 
het Jennie Larsson, som själv 
stod för två av målen i 
matchen. Duon levererade 
på topp, mycket tack vare 
just djupledsspelet.

– Jennie Larsson spelade 
fram ”PJ” nästan identiskt i 
andra halvlek. Sandra hade 
full fart när passningarna 
kom från Jennie, så det fung-
erade riktigt bra. 

Morgan var nöjd med in-
satsen och framför allt med 
rörelsen i laget. Det fanns 
alltid någon som var spelbar.

– Tjejerna tog löpningar 
idag, så det fungerade väldigt 
bra. Det var fart i spelet och 
vi stannade inte upp och be-
hövde rulla hem, vi hade 
alltid någon som var på väg, 
som vi kunde slå bollen till. 
Men de satte ingen större 
press som vi är vana med, så 
vårt spel fungerade bra, kon-
staterade tränaren.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

FOTBOLL 
Therese Nolin har under hösten studerat engelska och 
matematik samt spelat fotboll på William Carey Univer-
sity i Mississippi. Men nu har 20-åringen återvänt till 
Sverige och valt att även vända hem till sin gamla klubb, 
Åsebro/Brålanda för att spela fotboll och samtidigt fun-
dera på vad som skall bli nästa steg i livet.

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

KLUBBNYTT

Brålanda säkra i försäsongsderbyt
FOTBOLL 
Det spelades ett fint försä-
songsderby på Sörbyval-
lens konstgräs i lördags, 
då Kroppefjälls IF gästade 
Brålanda IF. Division 6-la-
get KIF, hade inte mycket 
att sätta emot i andra 
halvlek när BIF tog över 
och kunde till slut vinna 
komfortabelt med 6-2.
Kroppefjälls IF var nära att 
ta steget upp till division 5 
förra säsongen, men får ta 
nya tag i sexan. Brålanda å 
sin sida hade en tung säsong 

i dalslandsfemman, men har 
nu inlett försäsongen på ett 
mer övertygande sätt.

Hemmalaget ledde match-
en med 2-0 i paus och det 
fanns helt klart ljusglimtar 
för tränaren Ronny Fredriks-
son från sitt lags spel.

– Det var lite bättre än se-
nast, det brukar vara så att 
första matchen inte är så bra. 
Vissa sekvenser är riktigt 
bra, och ibland blir det sämre 
spel, men idag var det myck-
et positivt, sade tränaren.

Direkt efter paus fick 
Kroppefjäll ny energi efter 

att Dawit Gebreyesus redu-
cerade till 1-2. Men Brålanda 
var storleken större och drog 
ifrån till 5-1 innan KIF fick 
en ny reducering, på straff 
denna gången. Ali Makyia 
gjorde inga misstag, men 
mer än ett tröstmål blev det 
inte. 

– Vi är lite nedtränade, men 
tar över i andra. Det bådar 
gott inför säsongen, för hur 
skall det bli sedan när vi är 
fräscha, det ser bra ut det här, 
berättade Ronny.

Matchen slutade 6-2 och 
Brålandas stora talang Erik 

SLUTRESULTAT
Brålanda IF – 

Kroppefjälls IF
6-2 (2-0)

Träningsmatch

Aronsson gjorde på nytt ett 
hattrick, vilket innebär att 
han gjort sex mål på de två 
första träningsmatcherna.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

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

DALSLANDS
VVS AB
DALSLANDS
VVS AB

 

Marcus Johansson

Naturligtvis 
hjälper  

vi dig med  
Rot-avdraget 

Flyttstäd
Veckostäd
Fönsterputs

Rullande sy 
& hemservice

070-649 32 86

Therese Nolin är tillbaka i sitt Åsebro/Brålanda och redo för en ledarroll.
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Ahlstrom-Munksjö Paper i Billingsfors söker

driven Reparatör
till Mekaniskt underhåll
Arbetsuppgifter
I första hand kommer du att utföra reparations-, och under-
hållsarbete enligt planerade, förebyggande och akuta arbets-
order. Vidare ingår bl.a. att göra kompletterande fel-
och orsaksanalyser, se till och testa att säkerhetsåtgärder 
fungerar och används enligt instruktioner.
I tjänsten ingår även beredskapstjänst. 

Kvalifikationer
Vi förutsätter att Du har verkstadsteknisk- eller mekanisk 
utbildning och praktisk erfarenhet av underhållsarbete inom 
mekanik, hydraulik och tribologi. God kunskap och vana av 
svarvning är meriterande.
Dina främsta personliga egenskaper är att du är ansvarsfull, 
drivande och noggrann. 
Du arbetar effektivt och har inga problem med att klara dig 
självständigt. 

Vill Du veta mer om tjänsten? 
Kontakta chef för Mekaniska verkstaden, Daniel Hansson,
tel. 072-223 03 87 eller Underhållschef, Kenneth Johansson, 
tel. 076-780 14 70.

Ansökan med CV mailas till:
helen.oder@ahlstrom-munksjo.com senast den 15 mars 2018.

Ahlstrom-Munksjö är en global ledare inom fiberbaserade material som 
levererar innovativa och hållbara lösningar till kunder över hela världen. 
I vårt erbjudande finns dekorpapper, filtermaterial, releasepapper, 
slipbaspapper, non-woven, elektrotekniskt isoleringspapper, glasfiber-
material, förpacknings- och etikettmaterial, tejp, material för medicin-
ska ändamål och diagnostiklösningar.
Kombinerad årlig omsättning är cirka EUR 2,15 miljarder och antalet 
medarbetare är 6 000. Ahlstrom-Munksjös aktie är noterad på Nasdaq 
i Helsingfors och Stockholm. Företaget bildades 1 april 2017 genom en 
fusion av Ahlstrom Corporation och Munksjö Oyj.
Billingsfors bruk ingår i affärsområdet Industrial Solutions som bl.a. 
levererar oblekt, miljövänligt tunnpapper till stålindustrin och impreg-
nerat papper, Spantex, till möbelindustri och andra konverterings-
kunder. 

KÖP ANDELSLAMM®
Du äger, vi sköter

www.andelslamm.se
0768-522227

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

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

Vi söker TIMVIKARIE
Vi söker en glad och arbetsvillig medarbetare 
gärna erfarenhet från butik.

Dagtid, vardagar men även kvällar och helger.

Tillträde omgående eller efter överenskommelse

Skicka CV till: jobb@blomsvaruhus.se

Servrar, backup, 
mail

Christer Mårtensson
073-310 75 06

info@daldigital.se    www.daldigital.se

Försäljning av 
IT-produkter

Christer Mårtensson
073-310 75 06

info@daldigital.se    www.daldigital.se

Webbdesign & foto 

Christer Mårtensson
073-310 75 06

info@daldigital.se    www.daldigital.se

Datorer, skrivare
nätverk

Christer Mårtensson
073-310 75 06

info@daldigital.se    www.daldigital.se

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

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.seVINKYLSKÅP svart, 28 flaskor, 450:-, 2 micro á 300:-, 5 vuxen-

cyklar á 450:-, 2 barncyklar á 450:- 2 ST BIOTV Scenium á 350:-.
Ridbyxa 7-8 år + ridstövlar stl 31 150:- . Barnbilsäte 50:-. Vinter-
overall stl. 122-128 100:-. Desiqual höst/vår kavaj dam stl L 850:-. 
4 ST DUBBFRIA V-DÄCK Good Year på alu-fälg 215X65 R. 
5 bultar 112 mm inv. 63 mm. 2.300:-. m.m.m.m. i Åsensbruk. 
Tel. 0047 918 878 88.

SäljeS

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:                                                

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

Lägenheter
i centrala Mellerud 

& Åsensbruk

joacim@lundgrensbygg.se
070-585 67 09

Melleruds Hyres AB

STORGATAN 10, MELLERUD

PELLETS
Energivärde >4,9 kwh/kg

2.149:-/pall 

 45:-/säck

Skrotbilar 
köpes

Har du någon skrotbil
Ring så hämtar jag!
Betalar från 100- 500:-
Tel. 070-420 55 99

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

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

EN MASKINHANDLARE 
ATT LITA PÅ

ST BYGGSERVICE
ST

Det  mesta inom bygg
Tel. 073-582 48 26

stbyggservice79@gmail.com

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

 Lagerrensning
på Värmdal

Det händer mycket just nu! 
Nybygge och vårvisning! 
Renköpspriser på utvalda 
lagermaskiner, nya och 
begagnade!

Öppettider
Mån - Fre
700 - 1600

Hjälp oss att göra
plats  inför visningen

olesensbygg@gmail.com

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:-

LEDIGA PLATSER

LEDIGA PLATSER

UTHYRESUTHYRES
Lägenhet 
i Dals Rostock. 3,5 rok på 
100 kvm. Skötsam hyresgäst 
samt inga betalningsanmärk-
ningar. Fast inkomst. Tel. 
070-992 58 21. 

Varje vecka hjälper vi lokala företag att marknads-
föra sina produkter och tjänster i vår tidning.
Vi är ett sammansvetsat team som nu behöver 
förstärkning!

Den vi söker skall ha lätt att ta kontakt med 
människor och duktig på att skapa långsiktiga 
relationer. Du kommer att jobba självständigt i ett 
team med gemensamma uppsatta budgetmål. 
Vi lägger därför stor vikt vid att du är driven och 
har en god lokal kännedom.

Då tjänsten är en deltidstjänst och förlagd onsdag 
till fredag måste du vara strukturerad och duktig 
på att planera.

Det är även viktigt att du har goda kunskaper i 
svenska språket, både i tal och skrift.

Eftersom tjänsten har sin placering i Mellerud 
bor du inom lämpligt avstånd.

Skicka ditt personliga brev och CV till 
jobb@mellerudsnyheter.se 

Välkommen med din ansökan!

Melleruds Nyheter är en lokaltidning som når ut till 
ca 11.800 hushåll och företag i Dalsland. 

Vi behöver förstärka vårt team med en 

annonssäljare
Du som söker har följande egenskaper:

• lätt att ta kontakt med människor och skapa 
 bra kundrelationer
•  driven och självständig
•  strukturerad och bra på att planera
• goda kunskaper i svenska språket, både i tal och skrift

Tjänsten är deltid ca 50% 

För mer info, maila: joachim.friberg@mellerudsnyheter.se

Välkommen med din ansökan!

Maila din ansökan till: jobb@mellerudsnyheter.se

Melleruds Nyheter är en lokaltidning som når 
ut till ca 11.800 hushåll och företag i Dalsland.

Vi behöver förstärka vårt team med en

annonssäljare
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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

Stefan   Christoffer

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

0530-421 64
blends

2 nyanser

1 nyans

gradient1

gradient2

www.dprorservice.se
0530-400 70

Nu är kylan
här!

Har du ordning på ditt 
värmesystem?

Martin
073-99 21 446

Badrumsrenoveringar

www.grongestaltning.se

Grön Gestaltning
Trädgårdsanläggning
Fredrik Persson
073-691 31 24

Maskiner och lastbilar
Sand, grus, singel, jord 

och täckbark
Rolf: 070-537 34 72

www.vermdal.se

DALVÄRM

LIDBERGS
Mark & Grävtjänst
073-930 21 14

Från gräv &  
schakt till mark  

& anläggning

Mellerudsmarknad
Öppet lördagar 

10-15
www.mellerudsmarknad.se

Idungatan 4 (Följ skyltning Ö. Industriområdet)

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

Kap & Gearsåg!

Vi kan färg!

Skruvdragare!

Inredning!

Vi kan kök!

Högtryckstvättar
& dammsugare

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
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Melodikrysset v.8 - 24 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. 8 – 24 februari

05.15 Go'kväll
06.00 Morgonstudion
09.10 Go'kväll
09.55 Skattjägarna
10.25 Strömsö
10.55 Såna är föräldrar
11.15 Auktionssommar
12.15 Landet runt
13.00 Så ska det låta
14.00 Lerins lärlingar
15.00 Matiné: Your sister's sister
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 Seriestart: Kulturfrågan 
 Kontrapunkt
22.00 Det goda landet
22.30 Min samiska historia
22.45 PK-mannen
23.00 Bella loggar in
23.15 Rapport
23.20 Nattsändningar

09.00 Forum
12.00 Rapport
12.03 Forum
16.00 Rapport
16.05 Forum
16.15 Vetenskapens värld
17.15 Nyheter på lätt svenska
17.20 Nyhetstecken
17.30 Oddasat
17.45 Uutiset
18.00 Naturens märkligaste par
18.50 Ett hundliv: En dag på 
 jobbet - omorganisationen
19.00 Vem vet mest?
19.30 Förväxlingen
20.00 Konsthistorier
20.30 Hundra procent bonde
21.00 Aktuellt
21.39 Kulturnyheterna
21.46 Lokala nyheter
21.55 Nyhetssammanfattning
22.00 Sportnytt
22.15 True Blood
23.15 Med hjärtat i Kurkkio
23.45 Kärlek vid första anblick
00.00 Fantastiska hundar
01.45 Sportnytt
02.00 Nyhetstecken
02.10 Sverige idag

14.00 UR Samtiden
17.00 Cityliv på taken
17.55 Vithajens hemliga 
 fulländning
18.45 Omöjlig ingenjörskonst
19.30 Nationalskattens 
 hemligheter
20.10 Kanaler, båtar och kärlek
21.00 Mars
21.45 När ingen skrattar
23.15 Djurens bostäder
00.05 The Vietnam war

21.00 Delhis vackraste händer
22.00 Det goda landet 
 - syntolkat
22.30 Tänk till - Melanin 
 - syntolkat
22.45 Antikrundan
23.45 Bates Motel
00.25 Studio Sápmi
00.55 Strömsö
01.25 Delhis vackraste händer 
 - syntolkat

05.10 Halv åtta hos mig
05.45 Nyhetsmorgon
10.00 Malou efter tio
12.00 Hem till gården
13.00 Doktorn kan komma
14.00 Antiques roadshow
14.55 Husjägarna
15.55 En plats i solen: Vintersol
16.55 Fixer upper
17.50 Veterinärerna
18.25 Lotto, Joker och Dröm-
 vinsten
18.35 Veterinärerna
18.50 Keno
19.00 Nyheterna
19.15 Sporten
19.20 Väder
19.30 Farmen
20.00 Sveriges mästerkock
21.00 Renées brygga
22.00 Nyheterna
22.30 Ekonominyheterna
22.40 Sporten
22.50 Väder
23.00 CSI
23.55 Nattsändningar

05.05 Legit
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 other woman
23.10 Seinfeld
00.10 Family guy
01.10 American dad
01.40 Cops
02.30 Scrubs
03.20 My name is Earl
03.40 Family guy
04.25 Nattsändningar

05.15 Go'kväll
06.00 Morgonstudion
09.10 Go'kväll
09.55 Kulturfrågan Kontrapunkt
10.55 Uppdrag granskning
11.55 I terrängbil genom 
 Indokina
12.25 Sverige!
12.55 Skavlan
13.55 Dox: Damm, svett och 
 match!
15.30 Delhis vackraste händer
16.30 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 Seriestart: Domstolen
22.00 Opinion live
22.45 Rapport
22.50 Seriestart: Louis Theroux: 
 Heroinstaden
23.50 Hard sun
00.50 Nattsändningar

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 Naturens märkligaste par
18.50 Ett hundliv: Himlen är full 
 av hundar
19.00 Vem vet mest?
19.30 Förväxlingen
20.00 Europas Brasilia
21.00 Aktuellt
21.39 Kulturnyheterna
21.46 Lokala nyheter
21.55 Nyhetssammanfattning
22.00 Sportnytt
22.15 1944
23.55 Naturens märkligaste par
01.45 Sportnytt
02.00 Nyhetstecken
02.10 Sverige idag

14.00 UR Samtiden
17.00 Byggnadsvårdarna
17.10 Vårt vilda liv 
 - familjeäventyr i Kenya
17.40 Vår mänskliga hjärna
18.30 Flyg till världens ände
19.20 Världens natur: Det vilda 
 Mexiko
20.15 Seriestart: 90-talets USA
21.00 Antikmagasinet
21.30 Djurens bostäder
22.20 Cityliv på taken
23.15 När ingen skrattar

21.00 Renskötarna
21.30 Veckans brott
22.30 Shetland
23.30 Hundra procent bonde
00.00 Husdrömmar
01.00 Konsthistorier
01.30 I terrängbil genom Indokina
02.00 Bonusfamijen - 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 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 Nattsändningar

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

05.15 Go'kväll
06.00 Morgonstudion
09.10 Go'kväll
09.55 Djuren och vi
10.25 Hitlåtens historia på två 
 minuter
10.30 Strömsö
11.00 Sverige!
11.30 Domstolen
12.30 Antikrundan
13.30 Ridsport: Gothenburg 
 horse show
16.45 Bella loggar in
17.00 Vem vet mest?
17.30 Sverige idag
18.00 Rapport
18.13 Kulturnyheterna
18.25 Sportnytt
18.30 Lokala nyheter
18.45 Go'kväll
19.30 Rapport
19.55 Lokala nyheter
20.00 På spåret
21.00 Skavlan
22.00 Scott & Bailey
22.50 Leif & Billy
23.05 Rapport
23.10 Suits
23.55 Veckans brott
04.30 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 Varför är djur så söta?
18.50 Ett hundliv: Min svenska 
 familj
19.00 Vem vet mest?
19.30 Förväxlingen
20.00 Skulptören Brixel
21.00 Aktuellt
21.18 Kulturnyheterna
21.23 Väder
21.25 Lokala nyheter
21.30 Sportnytt
21.45 Vad gör vi nu?
23.25 True Blood
00.20 Bates Motel
01.05 Konsthistorier
01.35 Sändningsuppehåll
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 Livsviktiga bakterier
21.00 Sidenvägen
21.50 Nationalskattens 
 hemligheter
22.35 Omöjlig ingenjörskonst
23.20 Världens natur: Det vilda 
 Mexiko

20.45 Ridsport: Gothenburg 
 horse show
22.50 På spåret - syntolkat
23.50 Så ska det låta
00.50 Där vindarna möts
02.20 Studio Sápmi

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 Trav
17.55 Veterinärerna
18.50 Keno
19.00 Nyheterna
19.15 Sporten
19.20 Väder
19.30 Postkodmiljonären
20.00 Talang
21.30 21 Jump Street
22.00 Nyheterna och Sporten
22.05 Väder
22.15 21 Jump Street, forts
00.00	 Knife	fight
02.00 Finders Keepers
04.00 Vad blir det för mat

05.10 Community
05.35 Våra värsta år
06.00 Jims värld
06.25 Community
06.45 Stargate SG-1
07.35 Våra värsta år
08.30 Cops
09.30 My name is Earl
10.00 Brooklyn nine nine
10.30 NCIS: Los Angeles
11.30 Stargate SG-1
12.30 Cops
13.30 How I met your mother
14.30 2 1/2 män
15.00 Simpsons
16.00 Scrubs
17.00 Seinfeld
18.00 How I met your mother
19.00 Brooklyn nine nine
19.30 2 1/2 män
20.00 Simpsons
21.00 Ghost rider 2: Spirit of 
 vengeance
23.00 30 minutes or less
00.50 Seinfeld
01.50 Nattsändningar

05.00 Go'kväll
05.45 Strömsö
06.15 Fråga doktorn
07.00 Uppdrag granskning
08.00 Opinion live
08.45 Längdskidor: Tjejvasan
10.45 Go'kväll
11.30 En bild berättar
11.35 I terrängbil genom 
 Indokina
12.05 Domstolen
13.05 Så ska det låta
14.05 Skavlan
15.05 På spåret
16.05 Bonusfamiljen
16.50 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 4
21.30 Shetland
22.30 Rapport
22.35 Lördagsbio: Suffragette
00.20	 Nattfilm:	Press-stopp!

09.50 Med hjärtat i Kurkkio
10.20 Villes kök
10.50 Vem vet mest?
13.20 Europas Brasilia
14.20 Vetenskapens värld
15.20 Konsthistorier
15.50 Sverige idag
16.15 Tack för resan
16.35 Renskötarna
17.05 Världens natur: Det vilda 
 Mexiko
18.00 Hundra procent bonde
18.30 Studio Sápmi
19.00 Kulturstudion
19.02 Birgit-almanackan
19.04 Kulturstudion
19.10 Modern musik med Pierre 
 Boulez
20.10 Kulturstudion
20.15 Ett hundliv: Cerberus
20.25 Ridsport: Gothenburg 
 horse show
22.15 Seriestart: Gomorra
23.15 Kulturveckan
00.15 Idévärlden
01.15 Studio Sápmi
01.45 Sportnytt
02.00 Varför är djur så söta?

09.00 UR Samtiden
15.00 Cityliv på taken
15.55 Omöjlig ingenjörs-
 konst
16.40 Nationalskattens hemlig-
 heter
17.20 Sidenvägen
18.10 Kanaler, båtar och kärlek
19.00 Antikmagasinet
19.30 Mars
20.15 Seriestart: Albanien runt
21.00 Madagaskars lemurer
21.50 The Vietnam war
22.45 Dokument utifrån: 
 Sanning på ryska
23.40 90-talets USA

20.00 Melodifestivalen 2018: 
 Deltävling 4 - syntolkat
21.30 Leif & Billy
21.45 Bonusfamiljen
22.30 Scott & Bailey
23.15 Homeland
00.15 Antikrundan
01.15 Kulturfrågan Kontrapunkt
02.15 Renskötarna

05.05 Ambassaden 
 – uppläst text
06.00 Veterinärerna
07.00 Bygglov
07.55 Nyhetsmorgon
11.30 Talang
13.00 Bygglov
14.00 Brynolf & Ljung – Street 
 magic
14.30 Ishockey
17.55 Keno
18.00 Trav
19.00 Nyheterna
19.10 Sporten
19.20 Väder
19.30 En ska bort
19.55 Lotto, Joker och Dröm-
 vinsten
20.00 David Batra: Det här var 
 ju tråkigt
21.30 22 Jump Street
22.00 Nyheterna
22.05 Väder
22.15 22 Jump Street, forts
23.55 The mortal instruments: 
 Stad av skuggor
02.35	 Swordfish

05.05 Våra värsta år
06.00 Anger manage-
 ment
06.45 Grimm
07.25 Frasier
08.20 Amazing race
09.10 Jims värld
10.35 99 saker med Erik & 
 Mackan
11.35 First Impressions
12.05 Almost genius
13.05 NCIS: Los Angeles
14.55 The Goldbergs
15.50 2 1/2 män
16.50 Narnia: Kung Caspian och 
 skeppet Gryningen
19.00 Nitro circus crazy train
20.00 Simpsons
21.00 Son of Zorn
21.30 Happy Gilmore
23.25 Sabotage
01.40	 The	flock
03.45 Rewind
04.50 Legit

Bil 
onsdag 28 mars 2018

& m     tor

Christina eller Maggan

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

MNYHETER
ELLERUDS

 LOKALTIDNINGEN FÖR MELLERUD

Manusstopp:
Torsdag 22 mars

Boka nu!
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Söndag

Måndag

Tisdag

Söndag Måndag Tisdag
05.15 Go'kväll
06.00 Skavlan
07.00 Auktionssommar
08.00 Antikrundan
09.00 Ridsport: Gothenburg horse show
10.30 Go'kväll
11.15 Sverige!
11.45 Skattjägarna
12.15 Husdrömmar
13.15 Kulturfrågan Kontrapunkt
14.15 Djuren och vi
14.45 Ridsport: Gothenburg horse show
17.30 Hitlåtens historia på två minuter
17.35 Såna är föräldrar
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 Seriestart: Gränsland
21.45 Hard sun
22.45 Rapport
22.50 Akuten
23.40 Delhis vackraste händer

08.40 Sverige idag
09.00 Kulturveckan
10.00 Gudstjänst
10.45 Det söta livet
11.05 Skulptören Brixel
12.05 Birgit-almanackan
12.10 Modern musik med Pierre Boulez
13.10 Ett hundliv: Stacey's cute rescue dog
13.20 Förväxlingen
15.50 Sverige idag
16.15 DC-3:an i Sandefjord
16.30 Studio Sápmi
17.00 Min samiska historia
17.15 Sprich los!
17.25 ¡Habla ya!
17.37 Alors demande!
17.48	 Kortfilmsklubben	-	tyska
18.00 Med hjärtat i Kurkkio
18.30 Villes kök
19.00 Världens natur: Leopardklippan
19.55 Berguvsungar
20.00 Idévärlden
21.00 Aktuellt
21.15 Agenda
22.00 Dokument utifrån: Utmanarna
22.55 Gudstjänst
23.40 Europas Brasilia
00.40 Situation Storbritannien

09.00 UR Samtiden
15.00 Full storm
15.15 Livsviktiga bakterier
16.05 Guld på godset
17.05 Kanaler, båtar och kärlek
17.55 Dox: Damm, svett och match!
19.25 Omöjlig ingenjörskonst
20.10 Djurens bostäder
21.00 Vår mänskliga hjärna
21.50 Albanien runt
22.35 När ingen skrattar
00.05 Cityliv på taken

21.00 Delhis vackraste händer
22.00 Louis Theroux: Heroinstaden
23.00 True Blood
23.55 Sverige!
00.25 Melodifestivalen 2018: 
 Deltävling 4 - syntolkat
01.55 Auktionssommar - syntolkat

05.00 Att bygga sitt drömhus
06.00 Veterinärerna
07.00 Bygglov
07.55 Nyhetsmorgon
11.30 David Batra: Det här var ju tråkigt
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 Casino Royale
22.00 Nyheterna
22.05 Väder
22.15 Casino Royale, forts
00.10 Riviera
01.10 The scandalous Lady W
03.10 Boomerang

05.10 Frasier
06.00 Anger management
06.45 Grimm
07.25 The Goldbergs
08.20 Nitro circus crazy train
09.15 Jims värld
10.40 Simpsons
11.10 Son of Zorn
11.35 Kevin can wait
12.05 Narnia: Kung Caspian och skeppet 
 Gryningen
14.15 NCIS: Los Angeles
16.05 Happy Gilmore
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 Scott Pilgrim vs the world
00.20 The other woman
02.30 Those who kill
04.10 Amazing race

05.15 Landet runt
06.00 Morgonstudion
09.10 Landet runt
09.55 Strömsö
10.25 Sverige!
10.55 Anslagstavlan
11.00 Sportspegeln
11.30 På spåret
12.30 Skavlan
13.30 Melodifestivalen 2018: Deltävling 4
15.00 Matiné: Sista ringen
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
22.35 Bergmans dämoner
22.40 Rapport
22.45	 Nattfilm:	Flykten	från	Bastöy
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
09.00-16.05 Forum
12.00 Rapport
16.00 Rapport
16.15 Gudstjänst
17.00 Seriestart: Mötesplatsen
17.10 Seriestart: Korta tv-historier
17.15 Nyheter på lätt svenska
17.20 Nyhetstecken
17.30 Oddasat
17.45 Uutiset
18.00 Världens bästa veterinär 
18.50 Ett hundliv
19.00 Vem vet mest?
19.30 Förväxlingen
20.00 Vetenskapens värld
21.00 Aktuellt
21.39 Kulturnyheterna
21.46 Lokala nyheter
21.55 Nyhetssammanfattning
22.00 Sportnytt
22.15 Renskötarna
22.45 Nattsändningar

14.00 UR Samtiden
17.00 Nya Zeeland: Den blå 
 kusten
17.45 Livsviktiga bakterier
18.35 90-talets USA
19.20 Sidenvägen
20.10 Cityliv på taken
21.00 Världens natur: Leopardklippan
21.55 I alla slags väder
22.25 Vår mänskliga hjärna
23.15 The Vietnam war
00.15 Mars

21.00 Bonusfamijen - syntolkat
21.45 Delhis vackraste händer 
 - syntolkat
22.45 Det goda landet - teckenspråks-
 tolkat
23.15 Tänk till - Melanin - tecken-
 språkstolkat
23.30 Agenda
00.15 Sportspegeln - teckenspråkstolkat
00.45 Uppdrag granskning
01.45 Varför är djur så söta?

05.30 Köket
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

05.00 Sirens
05.25 The exes
06.00 Jims värld
06.25 Community
06.45 Stargate SG-1
07.35 Våra värsta år
08.30 Scrubs
09.30 My name is Earl
10.00 Brooklyn nine nine
10.30 Simpsons
11.00 Face off
12.00 Stargate SG-1
13.00 How I met your mother
14.00 2 1/2 män
14.30 Last man on earth
15.00 Simpsons
16.00 NCIS: Los Angeles
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 Face off
02.25 Nattsändningar

05.15 Fråga doktorn
06.00 Morgonstudion
09.10 Fråga doktorn
09.55 I terrängbil genom Indokina
10.25 Skattjägarna
10.55 Bonusfamiljen
11.40 Det goda landet
12.10 Min samiska historia
12.25 PK-mannen
12.40 Bella loggar in
12.55 Kulturfrågan Kontrapunkt
13.55 På spåret
14.55 Matiné: Vi hade i alla fall tur med 
 vädret igen!
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:	En	främling	flyttar	in
23.30 Nattsändningar

09.00 Forum
12.00 Rapport
12.03 Forum
16.00 Rapport
16.05 Forum
16.15 Agenda
17.00 Seriestart: Byggnadsvårdarna
17.10 Korta tv-historier: Macken
17.15 Nyheter på lätt svenska
17.20 Nyhetstecken
17.30 Oddasat
17.45 Uutiset
18.00 Världens bästa veterinär
18.50 Seriestart: Djur i natur
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 Skulptören Brixel
00.00 Konsthistorier
00.30 Renskötarna
01.00 Hundra procent bonde
01.45 Nattsändningar

14.00 UR Samtiden
17.00 Flugor
17.05 Nya Zeeland: Den blå 
 kusten
17.50 Vår mänskliga hjärna
18.40 I alla slags väder
19.10 Vårt vilda liv - familjeäventyr i 
 Kenya
19.40 Antikmagasinet
20.10 Madagaskars lemurer
21.00 Dokument utifrån: Utmanarna
21.55 Nationalskattens hemligheter
22.35 Livsviktiga bakterier
23.25 90-talets USA

21.00 Auktionssommar - syntolkat
22.00 Suits
22.40 Akuten
23.30 Skavlan
00.30 Gomorra
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 Scrubs
09.30 My name is Earl
10.00 Brooklyn nine nine
10.30 Last man on earth
11.00 Face off
12.00 Stargate SG-1
13.00 How I met your mother
14.00 2 1/2 män
14.30 Last man on earth
15.00 Simpsons
16.00 NCIS: Los Angeles
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 Law abiding citizen
23.05 Seinfeld
00.05 Simpsons
00.35 Nattsändningar

Vi känner många som letar 
efter ett fritidshus i Mellerud.
Så säg till om du har ett. 

Varför inte ringa Sveriges största mäklare?

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

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

FÖLJ OSS PÅ
FACEBOOK

Tel. 0530-470 50
0730-48 42 00

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

Spekulanter 
finns till hus  

i vackra  
Håverud

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 850.000:- 

Sälja huset? 

*)vid tecknande 
av fsguppdrag/
köpkontrakt

SÅLD!

Erbjudande 

50% rabatt på  

energideklaration*

T.o.m. 13 mars 2018

SÅLD!

HÅVERUD- Ramslökevägen 10 
Hemtrevlig villa! 5 rok. Stort vardagsrum som har 
öppen spis med braskasett. Rymligt kök med bra 
arbetsytor. Vattenburet system Luft/vatten, ved/ack.
Källare med direktutgång till rejält garage.

 Pris 680.000:-
SÅLD!
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Öppettider
Vard. 10-19
Lörd. 10-17
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Tel: 0530-404 80 • www.blomsvaruhus.se • E45, 3km norr om Mellerud avfart Håverud

Följ oss på

Damtopp Jogging 
”Barn”

Massor av vårnyheter 
på Hemtex

Tulpaner

3990
/10-pack

5990
/st

6990
/st

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:-

DNA gör släktforskningen optimal

Publiken lyssnar intressant och efteråt kom en hel del frågor, både från nytillkomna intresserade och från 
de som släktforskat tidigare. 

Peter Sjölund drog som vanligt 
stor publik. Han är en guru inom 
svensk DNA-forskning.

Många av de som kom för att lyssna till föreläsningen höll redan på 
med släktforskning. 

Bertil Landegren, Dals Rostock och Thomas Hesselroth, Uddevalla har 
träffats via släktforskningen. Båda tillhör Hesselrots-släkten. 

FAKTA
Y-DNA
Y-kromosom finns bara hos män och den ärver mannen i sin helhet 
från sin far utan inblandning av moderns DNA.
Varje nu levande mans Y-kromosom har alltså ärvts från far till son 
genom 1000-tals generationer.
mtDNA
Mitokondrie-DNA finns hos alla människor oavsett kön. Denna del 
av DNA ärvs i sin helhet från mor till barn utan inblandning av faderns 
DNA.
Även män ärver alltså mtDNA från sin mor, men män kan inte föra 
detta DNA vidare till sina barn, det kan bara kvinnor göra.
Varje nu levande människas mtDNA har alltså ärvts oförändrat från 
mor till dotter genom 1000-tals generationer.
Autosomalt DNA
Autosomalt DNA är den allra största delen av vårt DNA. Detta DNA 
ärver vi från både mor och far, ungefär 50 procent från varje för-
älder. Vilka delar av DNA:t vi ärver från varje förälder är helt slump-
mässigt. Varje förälder har en likadan blandning av sina föräldrars 
DNA, som i sin tur har en blandning av sina föräldrars DNA, osv. 
Därför är ditt autosomala DNA en salig blandning av små DNA-bitar 
från dina anfäder på alla släktgrenar.
Eftersom detta DNA blandas 50/50 för varje generation, blir det 
efter ca 10-12 generationer så uppblandat att det inte går att ur-
skilja de enskilda delarna.

Många släktforskningsintresserade kom för att lyssna till Peter Sjölund, när han i 
förra veckan besökte Kulturbruket på Dal. Arrangemanget hölls i samarbete med 
Mellerud-Järn-Holms Hembygdsförening och Vuxenskolan Väst. Efter föreläsningen 
gavs tillfälle för ”topsing”

DNA är genvägen till var och 
ens släkt och ursprung. Tidi-
gare har man inom släktforsk-
ningen varit hänvisad till 
kyrkböcker och liknande 
källor, men med DNA-tekni-
kens hjälp finns nu nya möj-
ligheter. DNA finns i allt le-
vande på jorden och 
DNA-koden är ritningen till 
hur varje varelse ser ut och 
fungerar. 

Ett barn ärver sitt DNA från 

sina föräldrar och därigenom 
från sina anfäder. Detta blir då 
användbart inom släktforsk-
ningen. Det här belyste Peter 
Sjölund, främst i Sverige 
inom släktforskning. 

– Alla har en tidsmaskin 
inom sig – blodet, inleder 
Peter Sjölund sin föreläsning 
med. 

– DNA-längden i en person 
motsvarar en resa från jorden 
till månen och tillbaka, mul-

tiplicerat med 1 500 förklarar 
han vidare. 

DNA kontra  
sedvanlig släktforskning
På en fråga från publiken om 
huruvida man stöter på ovän-
tade släktingar och släktför-
hållanden svarar Peter Sjö-
lund; 

– Visst kan överraskningar 
dyka upp, men de är ytterst få 
och ligger enbart runt en pro-
cent av alla svar. 

Många frågar sig hur vi 
genom att DNA-testa oss, kan 
få fram information om våra 
anfäder, de har med allra 
största sannolikhet inte 
DNA-testat sig?  Detta gavs 
också svar på under föreläs-
ningen. 

Det är möjligt att gå från 
dagens resultat och söka sig 
bakåt. Förutsättningen är gi-
vetvis att det finns många 
testresultat i databaserna, 
vilket det numera gör och 
som ökar hela tiden. Ju fler 

resultat som kommer in desto 
högre blir chansen till match-
ningar. 

Spåra och bekräfta
Dagens tekniska utveckling 
medför att vi kan ta hjälp av 
DNA för att spåra och be-
kräfta vårt ursprung. Genom 
DNA är det möjligt att komma 
tusentals år tillbaka. Med den 
så kallade pappersvägen 
kommer man ganska lätt till-
baka till 1700-talet menar 
Peter Sjölund, sedan kan det 
bli knepigare. DNA är därför 
ett utmärkt komplement i 
släktforskningen.

Man får också fram infor-
mation med hjälp av DNA 
från skelett och fornläm-
ningar. Ett skelett-DNA visar 
bland annat hur släkten fär-
dats geografiskt och var den 
ursprungligen kommer från. 

Samerna, Birka och Bure
Just detta har man använt sig 
av vid olika frågeställningar 
kring tidigare forskning som 
man anat varit lite felaktig.

Peter Sjölund nämner här 
samerna, Birka och Bure-
släkten där man i alla tre fal-
len kommit fram till rätt 
sanning. Vad gäller samerna 
har de exakt samma ursprung 
som övriga svenskar, norr-
män och finländare. Här hittar 
man ursprunget så långt till-
baka som till några år före 
Kristus till 500 år efter. 

På Birka har många rika 
gravar grävts fram. En utmär-
ker sig då DNA-testet visade 
att krigaren som här var be-
gravd, med sina hästar och 
andra ägodelar, inte var en 
man! Vad gäller Bure-släkten 
så kan enkelt förklaras att ti-
digare släktträd varit förvan-
skat. 

Ingevaldssläkten
Vårt eget landskaps mytom-
spunna Ingevaldssläkt, där 
anfadern sägs vara kyrkoher-

den Ingevaldus Laurentii i Ör, 
nämndes naturligtvis också. 
Här hoppas man att man ge-
nom just DNA-testerna ska 
kunna lösa upp många knutar. 

Och med det stora antalet 
personer som under kvällen 
topsade sig för ett DNA-test, 
så verkar i alla fall intresset 
på Dal var oerhört stort. 

– Så många som 30 perso-
ner gjorde ett DNA-test under 
kvällen, vilket vi tycker är 
väldigt roligt, säger Anneli 
Andersson på Melleruds mu-
seum. 

Ing-Marie Norrman


