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VAR?    Kanyas Thairestaurang, Mellerud

NÄR?   3e mars kl 17.30 - 20.00

bar
grön

Anders Ljungqvist leder kvällen, 
som bjuder på samtal med Maria Ferm, 

migrationspolitisk talesperson för Miljöpartiet och 
underhållning av Göran Blues och Sarah Isgren!

Fri entré och Miljöpartiet bjuder på buffé!

Maria Ferm (MP)

Migrationspolitisk talesperson

Ändrade 
öppettider

  

Från och med den 1 mars  
kommer vi att gå tillbaka till  

ordinarie öppettider på lördagar

Ny öppettid blir 

9-14
Övriga dagar håller vi öppet

7-18 som vanligt

Sapphultsg. 12, Mellerud • Tel: 0530-330 00
Öppettider: Mån-fre 7.00-18.00 Lör 9.00-14.00

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

Kvarnkullen
Öppet alla dagar 8-22

Med reservation för ev. 
slutförsäljning och  

tryckfel. Priserna gäller 
endast vecka 9.

Räkor
Inkommer torsdag förmiddag

Prisbomb!

Varma koppen
Blå Band, flera sorter, 3x2 dl.  

Max 10 köp/hushåll/vecka 9.

5:-/st
Sköljmedel
Lenor, 550--575 ml, jfr-pris 0,24-0,26/tvätt.
Max 5 köp/hushåll/vecka 9

Fiskgratäng
Västkustfilé, fryst, gäller dill, skagen, 350 g, 
jfr-pris 28,57/kg.

Grillad kycklingklubba
Lagerbergs, Sverige, råvikt ca 280 g.
Jfr-pris ca 44,64/kg.

2995
för Bonuskunder

/kg

Ny- 
grillad
i butik! 10:-

för Bonuskunder
/st

Färska kryddor
Ekologiskt odlade, Sverige, Krav, 
klass 1, i kruka, flera sorter

10:-
 

/st

10:-
 

/st

10:-
 

/st

Strömmingsfilé
Falkenberg, Clupea harengus, Östersjön, Skager-
rak, sillfilé, färsk, i tråg, 400 g, jfr-pris 74,88/kg.

Sportlov! Harriet och Astrid Davidson hade med sig sin lekfulla valp Chewy till pimpelfisket på Kabbosjön. Foto: Karin Åström.

– Sista sidan –

Eftersöksjägarnas 
viktiga uppdrag 

– Sidan 9 –

I torsdags anordnades ett möte där eftersöksjä-
gare och polisen träffades för att diskutera olika 
problem och frågeställningar. Jägarna och deras 
hundar utför ett mycket viktigt arbete.

Melleruds historia är avspeglad i den nya bo-
ken Kulturhistorisk byggnadsinventering nr 54. 
Drygt 300 fastigheter i tätorten och området mot 
Vänern finns med i den gedigna skriften. 

– Sidan 9 –

Luften gick ur FCM 
FC Mellerud förlorade den avgörande kvalmat-
chen borta mot Norrköping Futsal Klubb med 
siffrorna 8-2. Det innebär att Mellerud får börja 
uppladdningen för en ny säsong i division 1.

– Sidan 14 –

Snö och lek på lovet

Intressant ny bok 
om byggnader 
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ÅRSMÖTE
Onsd 21/3 kl. 19.00 
i Klubbstugan. Fika.
Sedv. årsmötesförh.

Välkomna!

ÅRSMÖTE Sönd 11/3 kl. 17.00  

i Bolstad bygdegård

Vi bjuder på kaffe och semla

Välkomna!                                Styrelsen

Bolstad - Grinstad Byalag

och Bolstad Bygdegårdsförening

Bolstad - Grinstad Byalag

och Bolstad Bygdegårdsförening

Bolstad - Grinstad Byalag

och Bolstad Bygdegårdsförening

ÅRSMÖTE
Håfreströms IF
Tisd 13/3 kl. 19.00

i Klubbstugan
Välkomna!   Styrelsen

FÖRENINGEN KROPPEFJÄLLS VANDRARE
 ÅRSMÖTE 

Söndag 11 mars kl. 16.00 
Stakelunds församlingshem

Årsmötesförhandlingar 
Patrik Tellander, Melleruds kommun, informerar om 
kommunens arbete med naturstigar/vandringsleder

Servering        Välkomna!        Styrelsen 

Personalklubben Råmeo

ÅRSMÖTE
Måndag 19 mars kl. 18.00 
Café Älvan

Sedvanliga mötesförhandlingar. 
Enklare förtäring, lotterier (tala om spec. kost gluten el. laktos)
Bindande anmälan till tel. 183 33 senast månd 12/3

Välkomna!

Bolstads
Hembygdsförening

ÅÅrr ssmmööttee
i Grinstads

Församlingshem.

Torsdag 22 mars 1800

0530-126 64 • GRUZZOLO.SE

Lörd 3/3 kl. 20-02

HAAKS
Showtime

22 & 24

Darkest Hour
Onsdag 28/2 kl. 19.00

Från 11 år. Biljettpris 80:-

2 tim. 5 min

Kvällens film

MELLERUDS IF
Vi finns på 

centrum-
salongen

Mellerud

     

Det händer på biblioteket

Alsin Design  •  erika@alsindesign.se  •  0708-61 05 30  •  Ingår i nätverket Kaliber K  •  www.kaliber-k.com

Arr. Biblioteket i Mellerud
0530-182 00
www.bibliotekdalsland.se

Biblioteket kommer att 
vara helt stängt

26/2 - 17/3
Öppnar igen måndag 19 mars

Torsdag 8 mars • kl. 19.00
Djävla Mansfôlk!
Åsa Bergh hyllar Monica Zetterlund
Sångerskan Åsa Bergh 
hade velat träffa Monica 
Zetterlund men gjorde 
det aldrig. Istället hyllar 
hon sin stora idol med 
en egen föreställning 
som gör succé runt om 
i landet, med musik, 
dans, fantastiska kosty-
mer och masker. 

Åsa Bergh, Bosse Sand-
berg och Klabbe Hörn-
gren står på scenen och ger sin hyllning till Monica och 
till de fantastiska svenska textförfattare hon omgav sig 
med till. Allt tolkat på deras eget sätt!

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

Entré: 225 kr för vuxna; 
170 kr för barn/ungdom t o m 19 år/stud/pensionär. 

Arr:  Kulturbruket på Dal

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

Solens och sagans Värmland
Film av Erling Zackrisson från 1954

Erikstads bygdegård söndag 4 mars kl. 15.00

En skildring av människor och verksamheter i Värmland

Entré 100 kr inkl.fika i pausen
Erikstads bygdegårdsförening  

Succéprogrammet tillbaka för nionde året i rad!

Åtta sångare och musikanter 
från Visklubb -67 i Säffle

ger Evert Taube sin hyllning

Kulturbruket på Dal
Lördag 10 mars kl 16.00

Entré 150 kr/ungdom 50 kr
Biljetter vid entrén från kl 15.15

Arrangör:  Visklubb -67, Säffle

Evert 
Taube 
i våra 
hjärtan 

Euphoria
Torsdag 1/3 kl. 19.00
Från 11 år    1 tim 38 min 

Pris 60:-

Håfreströms Bio 
Åsensbruk

    

VÄLKOMNA!
Tel.0530-36200

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

Adress: Kapellgatan 6
Postadress: Box 94, 46422 Mellerud

28 februari- 7 mars 2018
3:e sön i Fastan
”Kampen mot ondskan”

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

BOLSTADS FÖRSAMLING
Ons 18.00 Församlingskväll i Grinstads församlingshem 
  ”Tema Bröllop” Visning av Bröllops utstyrsel, 
  historik, vett och etikett, make up- och blomster-
  tips. Fika. 
Sön 15.00 Gudstjänst i Klöveskogs kyrka, Kerstin Öqvist. 
  Skålleruds drängar.
Ons 7/3 14.30 Eftermiddagskaffe i Grinstads församlingshem, 
  Erika Staaf.
Ons 7/3 18-19 Andrum i Klöveskogs kyrka, Kerstin Öqvist.

HOLMS FÖRSAMLING
Ons 12.00  Andakt i Kyrkans Hus, Erica Staaf. Därefter 
  lunch, anmälan senast tisdag 11.00. 
  Tel. 0530-36200.
Tor 8.00  Morgonmässa i Kyrkans Hus, Pär-Åke 
  Henriksson.
Sön 8.30  Frukost i Kyrkans Hus. Stellan Johansson berättar 
  och sjunger om Brånasmen.
Sön 9.30 Gudstjänst i Kyrkans Hus, Pär-Åke Henriksson. 
  Stellan Johansson berättar och sjunger om 
  Brånasmen.
Tis 6/3 11.30 Mässa på Fagerlid, Daniel Westin.
Tis 6/3 14.30  Mässa på Berg, Daniel Westin.
Ons 7/3 10.30  Förmiddagskaffe i Kyrkans Hus. Margareta 
  Olsson berättar om Kyrkan i Etiopien.

SKÅLLERUDS FÖRSAMLING
Ons 14.00  Öppet Café i Skålleruds församlingshem, Kerstin 
  Öqvist.
Sön 17.00  Kyrkfika i Kyrkstugan.
Sön 18.00  Gudstjänst i kyrkan, Kerstin Öqvist. Sång: 
  Skålleruds drängar.
Tor 8/3 16.00  Sång och musik på Skållerudshemmet, Kerstin 
  Öqvist.

ÖRS FÖRSAMLING
Tor 15.00  Rostocks kyrkliga arbetskrets symöte på 
  Karolinen.
Sön 11.00  Högmässa i Dalskogs kyrka, Pär-Åke Henriksson.
Tis 6/3 15.00  Prat och Kakkafé hos Inger-May Grimheden, 
  Tussilagovägen 27, Dals Rostock.
Ons 7/3 12.15  Mässa på Karolinen, Daniel Westin.

Annika Westman  

berättar om sin tid som 

volontär i Bobbi Bear

 
Rotary
Mellerud

Måndag 5/3 

Café Gruzzolo kl. 18.15

Idrottshuset, Mellerud

VSH - JACK 3.000:- – 36 rop 

Torsdag 1/3 kl 19.00

Mini Jack 2.400:- - 48 rop

RÖVARE  14.000:-   -  52 rop

BINGO

- Välkommen - 
till en bra Bingo

MELLERUDS IF

       

Socialdemokraterna
FRAMTIDSPARTIET I MELLERUD

ÅRSMÖTE
Socialdemokraterna i Melleruds kommun  

kallar alla medlemmar till årsmöte
Tisdag 13 mars kl. 1900 på ”11:an” 

Medverkan av Mats Wiking
Allsång och fika

Varmt välkomna!

Administra-
tionsmöte

söndag 18 mars kl. 11.00
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RÄCKER TIDEN INTE TILL? 
HEMMET | HANTVERK |  TRÄDGÅRD

Ring oss redan idag! Åmål 0532-78 78 78 • Mellerud 0530-72 50 50

PENSIONÄR? JOBBA EXTRA PÅ EGNA VILLKOR.  

NU SÖKER VI PERSONAL I MELLERUD OCH ÅMÅL!
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

Gryning ägs av kommunerna i Västra Götaland och erbjuder bland annat beroendevård för 
unga och vuxna, familjehemsvård, HVB- och öppenvård för barn, unga och familjer, boende 
för ensamkommande barn och unga samt insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck.

ALLA BÄR NÅGOT I SIN RYGGSÄCK.
VISSA MER ÄN ANDRA.

GÖR SKILLNAD, BLI FAMILJEHEM.

Vi erbjuder: 
    • Arvode motsvarande hel- eller deltid  
    • Stöd av familjehemskonsulenter  
    • Återkommande utbildningsdagar  
    • Erfarenhetsutbyte med andra  
    • Extern grupphandledning  

LÄS MER PÅ WWW.GRYNING.SE/FAMILJEHEM
ELLER RING 0521 - 57 57 91

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

Kurser i Ed
Arbete På Väg nivå 1 o 2 torsdagen den 8/3 
Mobil Arbets plattform fredagen den 9/3 

Hjullastar kompetens
För anmälan och ytterligare information ring

070-3737990

Johanssons Traktor 
& Maskin

Vi vill gärna få igång grupper
i fotboll för 7, 8 och 
9 åringar

För att undersöka intresse
och möjligheter ordnar vi
informationsmöten i MIF:s klubbstuga

Födda 2011 måndag 5 mars kl 18.00

Födda 2010 onsdag 7 mars kl 18.00

Födda 2009 torsdag 8 mars kl 18.00
Mer info 0530-41121

Fotbollsintresserad?

LOPPMARKNAD
0520-973 30    www.traffenbaberg.se

Lördag 3/3  
Kl. 1000-1400

Muslimens relation till andra

Arr: Melleruds Islamiska Förening

Kulturbruket på Dal i Mellerud
Lördag 3 mars  Klockan 17.30 - 19.00

Fri entré och fika

En föreläsning av Islaminformatör
Ahmed Al-Mofty

Djävla Mansfôlk!

Åsa Bergh som Ulrika i Kristina från Duvemåla. Foto Tina Schutser.

Under flera år spelade 
sångerskan Åsa Bergh 
rollen som ”Ulrika i Väs-
tergöhl” i originalupp-
sättningen av musikalen 
Kristina från Duvemåla.
Samma roll gjorde Monica 
Zetterlund i filmen Utvand-
rarna.

– Jag hade velat träffa Mo-
nica Zetterlund men vi mis-
sade chansen att mötas innan 
det var för sent, säger Åsa 
Bergh.

Men nu möts de båda, se-
dan många år, i den hyllade 
föreställningen Djävla 
Mansfôlk där Åsa Bergh 
tillsammans med två musi-
ker tolkar Monica Z:s reper-
toar på sitt eget sätt.

Åsa Bergh hyllar Monica Zetterlund

Earth 
Hour

Årets Earth Hour-konsert i 
Kulturbruket på Dal äger 
rum lördag 24 mars. Biljet-
terna släpps onsdag 7 mars 
och kan hämtas på Medbor-
garkontoret i utbyte mot en 
marschall per biljett.

Som vanligt blir det helt 
akustiskt i stearinljusbelys-
ning. Vilka artister som 
framträder i år meddelas i 
samband med biljettsläppet. 
Ett tema i år kommer att vara 
Tage Danielsson.

Föreställningen har gjort 
succé runt om i landet och 

kommer till Kulturbruket på 
Dal den 8 mars. Den beskrivs 

som publiknära och associe-
rar fritt med avstamp i värm-
ländsk mylla och Vilhelm 
Mobergs gestalt Ulrika i 
Västergöhl.

Förutom Monica Zetter-
lund hyllas de fantastiska 
svenska textförfattare hon 
omgav sig med i trions egna 
tolkningar av visor signerade 
bland andra Hasse & Tage, 
Povel Ramel, Olle Adolph-
son, Beppe Wolgers, Owe 
Thörnqvist och några till. 
Samt Gustaf Fröding förstås, 
Monica Zetterlunds husgud.

Förutom sångerskan Åsa 
Bergh medverkar Bosse 
Sandberg på träblås och 
Klabbe Hörngren på piano.

– Min hyllning till min 
stora idol Monica Z är för 
mig en påminnelse om att 
passa på att leva medan man 
har nyfikenhet, mod, hälsa, 
lust – och själva livet i behåll, 
säger Åsa Bergh.

Arrangör: Kulturbruket på 
Dal.

Annonsera på
Från A till Ö

Ring eller maila Christina
0530-125 40

annons@mellerudsnyheter.se

Kulturbruket på Dal
Fredag 23 mars    Klockan 19.30

Biljetter förköp: 070-444 61 66
         Arr: Kroppefjälls IF Pris: 290:- 

Streaplerslegenderna kommer till Melleru
d för tredje 

året i rad och spelar inför sittande pub
lik 

Fri entré

Smyrnakyrkan i Mellerud 

VÄNERSÅNG 3:16

Lördag 10/3
15.00  Konsert med Simone Djurrema  och  
 Camilla Berglöv-Hermansson
17.00  Konsert med Rejoice Gospel Quartet  
 och Irene Jonsson
19.00  Konsert med Mathilda Röjdemo 
 och Maria Gustin Bergström
21.00  Konsert med alla
Söndag 11/3
11.00	 	Musikgudstjänst	Irene	Jonsson	m.fl.

Fika mellan konserterna

Smyrnaförsamlingen Mellerud

FISKBILEN

Varje år vandrar torsken från Barents 
hav, genom kalla vatten och hårda 

strömmar till nord-norska kusten för 
att leka. Efter vandringen blir torsken 

muskulös och får ett fastare vitare 
och mer delikat kött. När torsken är 

framme, kallas den för skrei.  
Då är torsken som allra bäst. 

Erbjudande

Alla havets delikatesser 
hittar du hos oss!

Johan – 070-315 97 51

/kg

Mellerud tisd. 11-18 Torget
Säffle onsd. 10-18 Stortorget
Åmål  torsd. 10-18 Torget 
Mellerud  fred. 10-18 Torget18,90/hg

Räkor

Stora burfångade
havskräftor

Torskfilé, Skrei

249:- 
169:- /kg

169:- /kg
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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 10 Måndag 5/3: Grillkorv med hemlagat 
potatismos och broccoli. 
Dessert: Nyponsoppa. 
Tisdag 6/3: Köttbullar med brunsås, potatis, 
ärtor/morötter och lingonsylt. 
Dessert: Björnbärskräm.

Onsdag 7/3: Fiskgratäng med potatis och 
gröna ärtor.  
Dessert: Konserverade persikor.

Torsdag 8/3: Ost- och skinksås med  
makaroner och majs.   
Dessert: Kesokaka med sylt.

Fredag 9/3: Kycklingfilé med äppel & 
senapsås, potatis och skivade morötter. 
Dessert: Tropisk kräm

Lördag 10/3: Fläskköttgryta med ananas, 
potatis och blomkål. 
Dessert: Morotskaka.

Söndag 11/3: Ugnsbakad lax med citronsås, 
potatis, ärtor, majs och paprika.
Dessert: Drottningmousse med vispad grädde.
Hemtjänstens alternativ v. 10
Mån, Ons-sön: Pannbiff, potatismos och  
grönsaker. Tis: Potatisbullar med bacon,  
lingonsylt och grönsaker. 

Senior
Måndag Grillkorv* med hemla-
gat potatismos och broccoli. 
Alt: Vegetarisk korv.

Tisdag Köttbullar* med brunsås, 
kokt potatis, ärtor, morötter och 
lingonsylt. 
Alt: Falafel. 

Onsdag Fiskgratäng med dill** 
med kokt potatis och gröna ärtor. 
Alt: Broccoligratäng.

Torsdag Ost- och skinksås* med 
pasta och majs. 
Alt: Ostsås och bönmix.

Fredag Kycklinglårfilé med äppel/
senapsås* och ris, skivade moröt-
ter. 
Alt: Stekt quornfilé.

Varje dag serveras: 
 Sallads-/råkostbuffé med dressingar 

samt hårt och mjukt bröd.
* Ursprungsland Sverige.

**Miljömärkt.

GöteborgsOperan presenterar ”Kärlek på lur”

”Kärlek på lur” ges söndagen den 11 mars. Ensemble (La serva padrona). Foto: Tilo Stengel.

”Kärlek på lur” är två 
korta operor, skrivna med 
200 års mellanrum, som av 
GöteborgsOperan slagits 
samman till en helkväll 
av komiska, romantiska 
förvecklingar. Föreställ-
ningen ges på söndag 11 
mars på Kulturbruket på 
Dal i Mellerud.
I Giovanni B Pergolesis 
opera i två akter, La serva 
padrona (Pigan som husfru), 
från 1733 ser vi den kvicka 
hushållerskan Serpina an-
vända hela sin viljekraft för 
att komma upp sig i livet. 
Helst genom att gifta sig med 
sin buttre husbonde.

I Gian Carlo Menottis ko-
miska opera i en akt, The 
telephone, från 1947 står den 
upptagna Lucys ständiga te-
lefonpratande i vägen för 
pojkvännen Bens frieri. Men 
till sist kommer han på hur 
han bäst ska nå henne.

Båda operorna sjungs på 
svenska och är fyllda av hu-
mor, kärlek och vacker mu-
sik. I rollerna ser vi Carolina 
Sandgren, Åke Zetterström 
och David Lundqvist. Med-
verkar gör även musiker från 
GöteborgsOperans Orkester.

– Det gäller att skapa tro-
värdiga karaktärer så att pu-
bliken tror på det vi berättar 

på scenen. Publiken ska 
känna att ”Det kunde varit 
jag”. Eller, kanske snarare 
när det gäller vissa delar av 
La serva padrona, ”Vad skönt 
att det inte är jag”, säger Mat-
tias Ermedahl som regisserat 
La serva padrona.

Mia Ringblom Hjertner 
svarar för regin i The telep-
hone och gästspelet i Kultur-
bruket på Dal är finalföre-
ställning för föreställningens 
vårturné runt om i Västra 
Götaland.

Arrangör är Kulturbruket 
på Dal.

Rolig enmansshow
Robert Samuelsson har 
spelat succén Grottman-
nen över 300 gånger och 
till helgen gör han det i 
Järbo.
Grottmannen är en rolig 
blandning av stand-up och 
klockren komedi i det alltid 
aktuella ämnet om olikhe-
terna mellan kvinnor och 
män.

Sedan premiären på 
Broadway 1991 har den spe-
lats världen över i snart tret-
tio år.

Komikern och trollhätte-
sonen Robert Samuelsson 
fick en förfrågan att ta över 
den svenska versionen efter 
Brasse Brännström för tio år 
sedan och har gjort det sedan 
dess med stor framgång. 

Grottmannen är en varm, pricksäker och hysteriskt rolig enmans-show 
om olikheterna mellan män och kvinnor

Solens och sagans Värmland
På söndag kommer den 
tredje filmen av Erling 
Zackrisson att visa i Er-
ikstad bygdegård.
Denna gång kommer filmen 
”Solen och sagans Värm-
land” att visas, den hade ur-
sprungligen premiär 1954. 
Tidigare har filmerna om 
Dalsland och Bohuslän vi-
sats.

Erling Zackrisson  var en 
ung student från Göteborg 
som tog sig an uppgiften att 
skildra våra landskap med 
stor entusiasm och ägnade, 
enligt gamla tidningsurklipp 
från Värmland, en hel som-
mar åt inspelningen. Han 
körde 100 mil med bil men 
använde sig också av både 
båt och flyg för att nå sina 
mål. Han skildrar människor 
och verksamheter från hela 
Värmland och enligt press-
klipp fick filmen många po-
sitiva omdömen efter pre-
miären.

Filmen om Värmland har digitaliserats och bearbetats av Jan Andersson 
från Brålanda. Foto: Privat.

Filmaren har besökt många 
platser och händelser såsom 
Värmlandsnäs, Säffle, Pers-
bergs gruva och Ransäters 
sommarspel bara för att 
nämna några. Han har också 

mött många intressanta per-
soner som han låter oss träffa.

Filmen är bearbetad och 
digitaliserad av Jan Anders-
son, Brålanda. I pausen ser-
veras kaffe och hembakt.

Robert säger själv att han 
tror att det som gör föreställ-
ningen så omtyckt är att alla 
känner igen sig i den. 

Varför just Järbo?
Robert har fått en förkärlek 
till Dalsland sedan han var 
med Järboautomaterna i de-
ras återkommande ”Dröm-
men om Elin” som spelas på 
utomhusscenen i Vinnsäter 
om somrarna. Där kommer 
han för övrigt att vara med 
även till sommaren som 
kommer.

Robert var också med i 
Kulla-Gulla tillsammans 
med sin son Nils och en 
massa barn från trakten tidi-
gare i vinter så ett tycke för 
bygden finns absolut.

På lördag är det alltså dags 
för ytterligare en föreställ-
ning i Järbo och Robert öns-
kar alla välkomna till Grot-
tan.
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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

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

Kungligt på Kanalyran
På lördagskvällen på 
Kanal yran kommer vi att 
stänga Torget och ta en-
tré. Detta för att kunna 
presentera ett artistpro-
gram som Kanalyran i 
vanliga fall inte skulle ha 
råd med. 
Vi har redan presenterat av-
slutningen på kvällen, Haaks. 
Här kommer en annan av 
huvudattraktionerna denna 
kväll. Detta inslag presente-
ras av Optimera i samarbete 
L:E-gruppen, Bertil Johans-
sons Bygg och UWJ Port-
montage, och med ytterligare 
stöd från Coop Väst/Coop 
Konsum Mellerud.

 En av de största
Gruppen Queen bildades 

1970, men fick sitt genom-
brott med låten ”Killer 
Queen” fyra år senare. 1975 
slog det till på allvar och 
LP:n ”A Night at the Opera” 
och framför allt singeln ”Bo-
hemian Rhapsody” slog för-
säljningsrekord världen 
över. 

Många förknippar Queen 
med sångaren Freddie Mer-
cury, som också skrev de 
flesta, men inte alla, hits för 
gruppen. Fram till hans död 
1991 härjade Queen friskt på 
listorna. De hann med mer än 
40 listplaceringar i England 
till exempel. Alla minns väl 
låtar som ”Radio Gaga”, ”We 
Will Rock You” och ”We are 
the Champions”.

Låtarna bakades också 

samman till en musikal, ”We 
Will Rock You”, som under 
många år gick för utsålda hus 
i London.

Bästa hyllningen
Johan Boding anses av 
många vara en av världens 
främsta uttolkare av Queens 
låtar. Han började för tio år 
sedan med föreställningen 
”A Night at the Opera”. Den 
spelades 83 gånger och ett av 
fansen var Queens gitarrist 
Brian May som uttryckte sin 
beundran för Bodings sätt att 
framföra låtarna.

Därefter har Boding haft 
flera olika Queen-shower 
och fyllt konsertlokaler i 
både Sverige och övriga Eu-
ropa.

Johan Boding och 
Night of Queen 
Band & Choir kom-
mer till Kanalyran 
i Mellerud och 
bjuder på en här-
lig Queen-show. 
Foto: Anders Falk.

7 juli kommer han till Mel-
lerud, och vid 22-tiden på 
kvällen ger han tillsammans 
med Night of Queen Band & 
Choir en cirka 90 minuter 
lång konsert med det bästa ur 
Queens låtskatt. Storleken på 
showen är en av de främsta 
anledningarna till att vi år 
kommer att ha den största 
scen man har sett på Kanaly-
ran.

Mer än bara Queen
Johan Boding har även spelat 
musikal. Han har varit både 
Jesus och Judas i Jesus Christ 
Superstar. Han fick också en 
Guldmask för bästa biroll när 
han medverkade i Miss Sai-
gon. I vår turnerar han till-
sammans med Janne Schaf-

fer, Pernilla Andersson och 
Moa Lignell i en konsertserie 
med Ted Gärdestad-musik.

Biljettsläpp
Vi kommer om några veckor 
att presentera vår tredje artist 
för lördagskvällen, en som ni 

alla kommer att känna igen. 
I slutet på april släpper vi 
sedan förköpsbiljetterna till 
kvällen. Det kommer att vara 
fri entré till alla andra aktivi-
teter på årets Kanalyra.

För Kanalyrekommittén 
Lars Nilsson 

Haka på HAAKS
På lördag den 3 mars står 
populära HAAKS på Gruz-
zolos scen. Räkna med 
party!
Haaks har genom årens lopp 
blivit ett av Sveriges mest 
populära och anlitade under-
hållningsband. Många kan-
ske minns att de var husband 
i början av 1990-talet på 
”gamla Wärs”.

20 års flitigt turnerande 
med cirka 140 arrangemang 

om året har gjort att Haaks är 
ett perfekt partyband med 
stor spelglädje och förmåga 
att alltid ge 100 procent. 

Något som verkligen är 
unikt med Haaks är deras 
egen sommarkonsert på Scen 
på Bönn i Hamburgsund. På 
västkusten har detta blivit en 
institution som växer för 
varje år.

På lördag står HAAKS på scenen på Gruzzolo.
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Leg. Optiker Roslind
Köpmantorget 1 • Mellerud • Tel. 0530-419 90

Öppet: Vard 9-18 
Lunch 13-14

Lördagar 10-13

Välkommen in till oss!

Delbetala dina glasögon räntefritt

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

20% rabatt på vårens bågar

     

Följ oss på

  kcat tmraV
 ttäs akilo åp mos alla rE llit

 eräk råv va tennim tardeh

reteP   nosskirE
 .gnågtrob snah div

airaM  hco  nenrab
 ammaM

 aräk råV

ttirB-avE  
 nossailE

* 4 iraunaj  2591   

 sso tanmäl rah
 dankas hco gros rots i

durelleM  71  iraurbef   8102

 ynneB
sliN  hco  iygniJ

 xaM
tkäls girvÖ  hco  rennäv

 tankcols rah agål niD
 revö un rä pmak niD

 aliv tinnuf un ppork niD
 .or ttåf rah läjs niD

 avE ,dirf i aliV

netsnäjtsdugsgninvargeB  
 akryk smloH i mur regä

.00.31 .lk sram 51 gadsrot  
-laV .nakryk i segat deksvA
åp anräg knäT .lesdälk irf  

 .nednofrecnaC llit avåg ne
 es.sunof åp adissennim eS

  edakslä råV

enrA   nosscirE
* 6 rebmeced  5391   

  ni tanmos rah
 .daraveb ennim tsujl i

obbaK  02  iraurbef   8102

 DIRTSA
ettennA ,avE  hco  ennasuS

 rejlimaf dem

 gås ud ,snnaf uD
 .dotsröf hco edanssyl

 dnah råv got uD
 .negäv edasiv hco

 kelräk ,eknatmo niD
 eradiv revel tehrän hco

 .sso moneg

netsnäjtsdugsgninvargeB  
 akryk sgokslaD i mur regä
.00.31 .lk sram 02 gadsit  
-sennim llit sedujbni tåretfE
tkäls röf nagutsyB i dnuts  

mo nalämnA .rennäv hco  
SUNOF llit ednagatled  

 .3/31 tsanes 54 001-0350
llit avåg ne åp anräg knäT  
066-80 .let gad arots niM  
.let nednofnräjH relle 69 05  

 .325 325-020
 es.sunof åp adissennim eS

 aräk råV

derdliM  
 nossrednA

* 4 iraurbef  4391   

 sso tanmäl rah
 dankas hco gros rots i

41  iraurbef   8102

ateragraM  hco  anitsirK
 rejlimaf dem

tkälS  hco  rennäv

 dankas - dakslÄ

netsnäjtsdugsgninvargeB  
 akryk sgokslaD i mur regä
.00.31 .lk sram 8 gadsrot  

 .nakryk i segat deksvA
 es.sunof åp adissennim eS

 eräk råV

nogE   greblraC
* 72  lirpa  8391   

 sso tanmäl rah
 dankas hco gros rots i

durelleM  91  iraurbef   8102

tnreB  hco  adniL
  ,aérdnA ,ardnaS ,micaoJ

 oehT ,annaH
fieL  hco  nilaM

 afioS ,akirE
 imeaN

 zenI

 revel ennim ttiD

mur regä negninvargeB  
-rän ed va nesterk i
tennim ardeh tta röF .etsam  
ne åp anräg knät nogE va  
:let nednofrecnaC llit avåg  

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

mos alla rE llit kcat tmraV  
 eräk råv va tennim tardeh

egleH   nossnoJ
 .gnågtrob snah div
,rommolb röf kcaT  

 .eknatmo hco rovågsennim
llit kcat tliksräs ttE  

döR gninledva  
 temmehsdilregaF

 .nedråvkujsmeH llit tmas

avE  hco   naröG
 jlimaf dem

 samohT                   
 jlimaf dem

Vår kära

Gertrud Wallin

* 22 januari 1920

har lugnt och stilla somnat
in i sitt hem med

familjen vid sin sida

Bengtsfors
17 februari 2018

Britt-Marie och Ulf

Lena             
Lars och Anna-Lena

Barnbarn med familjer

Övrig släkt och
många vänner

Vem ger mej sitt hjärta
som en glädje och en tröst,

som en doft som ville
leka mej om kinden,

att jag på mina stigar
mot förgängelse och höst
inte räds för den yttersta

grinden.

Begravningen äger rum
fredagen 16/3 kl. 13.00

i Billingsfors kyrka.
Avsked tages i kyrkan.

Tänk gärna på
Barndiabetesfonden

tel. 013-105 690.
www.ernstssons.se

DÖDSFALL

DÖDSFALL

SORGTACK

PREDIKOTURER
MELLERUD

Smyrna: Onsd 18 Bibel-
klass. Torsd 17 Språkcafé. 
Fred 18.30 Tonår. Sönd 11 
Gudstj. m nattv. Månd 17 
U-landsgrupp. Tisd 19 Bö-
nesamling.
Equmeniakyrkan-
Missionskyrkan: Sönd 11 
Gudstj. Kjell Åberg, Nattv. 
Kyrkkaffe. Tisd 10-12 Tis-
dagskaffe & Rastplats. 18 
Scout. 

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

BRÅLANDA
Smyrna: Onsd 11 Bön. 
Fred 15 Andakt på Servi-
cehuset. 19.30 LifeLine på 
Sörgården. Sönd 11 Gudstj. 
predikan David C. ”Försam-
lingen” Micke m.fl. Ssk. 
Kyrkkaffe.
Equmeniakyrkan: Torsd 
19 Markusläsning. Lörd 
18 Gestads missionshus, 
”Vårkänslor och himmelskt 
hopp” Nils Lundbäck sjung-
er och talar. Servering. Sönd 
11 Gudstj. Teofil Carlsson. 
Kyrkkaffe.
Brålanda: Sönd 11 Gudstj. 

m. nattv. Anette J Carlson. 
Ssk. och kyrkkaffe. Kyrk-
bil 308 70. Månd 12 Mid-
dagsbön i fsh. 12.15-13.30 
Lunch. 17-19 Kulturcafé 
Brålanda fsh.
Sundals-Ryr: Sönd 17 
Gudstj. m nattv. i fsh. Anette 
J Carlson. Kyrkbil 308 70.

FRÄNDEFORS
Equmeniakyrkan: Fred 
10 Markusläsning. Sönd 11 
Gudstj. i Brålanda. Teofil 
Carlsson. Kyrkkaffe. Tisd 
18 Passionsgudstj. Equme-
niakyrkan, Lennart Staaf, 
Ruben B. Sigward K.

att du är värdefull” av I. Ols-
son och som avslutningsmu-
sik spelades ”Air” av J. S. 
Bach. Vid kistan togs avske-
det av släkt och vänner. Till 
minnet av Oskar var koret 
vackert dekorerat med blom-
mor. Anhörigas tack framför-
des av entreprenören som 
även inbjöd till minnesstund 
i församlingshemmet. Efter 
akten ägde gravsättning rum 
på Sundals Ryrs kyrkogård.

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Dalskogs kyrka för 
Margareta ”Greta” An-
dersson. Som inledning på 
akten framförde kyrkomusi-
ker Maria Andersson ”Vin-
tern” av A. Vivaldi vartefter 
hon sjöng ”Jag har hört om 
en stad” av L. Lithell. Offici-
ant var Daniel Westin och 
tillsammans sjöng man psal-
merna 249 och 297. Avsked 
vid kistan togs av familj, släkt 
och vänner. Maria sjöng ”Där 
rosor aldrig dör” av J. 
Osborn/J.C. Miller och som 
avslutningsmusik spelades 
”Amazing grace”, en skotsk 
folkmelodi. Koret var vack-
ert dekorerat med blommor 
till minnet av Greta.

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Holms kyrka för 
Rolf Larsson. Som inled-
ning på akten sjöng Bolstad 
kyrkokör ”Hemma” ur Kris-
tina från Duvemåla av B. 
Ulveus/B. Andersson under 

Den 18 januari blev Philimon storebror till Lennon. Stolta föräldrar 
är Mikael Porath och Annika Wallentin.

I dag fyller Lucas 9 år. 
Massa grattis till dig.

Mormor och morfar

Ett stort grattis till Alva som 
fyller 5 år 4/3!

Grattis från mormor 
och Bengan

Veckans 
ros...

...till de tre gentlemännen 
Rune, Robert och Lars Olof 
som hjälpte mig när jag och 
min bil kommit på glid.

Eivor
...till personalen på Kroppe-
fjällshemmet för god vård av 
och omtanke om vår käre 
Arne.

Astrid och döttrarna

FÖDDA

ledning av Maria Andersson. 
Akten förrättades av Pär-Åke 
Henriksson och tillsammans 
sjöng man psalmerna 289, 
285 samt 189. Kören fram-
förde ”Min astrakan” och 
som avslutningsmusik spela-
des ”I gott bevar”, båda från 

Kristina från Duvemåla. Vid 
urnan togs avskedet av fa-
milj, släkt och vänner. Till 
minnet av Rolf var koret 
vackert dekorerat med blom-
mor. Gravsättning kommer 
att äga rum på Holms kyrko-
gård.

Hipp Hipp HURRA!

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Sundals Ryr för 
Oskar Arvidsson. Som in-
ledning på akten spelade 
Barbro Magnusson ”Prière à 
Notre-Dame”. Akten förrät-
tades av Anette Jarsved Carl-
son och tillsammans sjöng 
man psalmerna 248 och 277. 
Man fick lyssna på ”Blott en 
dag” av L. Sandell där Nina 
Tâhti Dunseth medverkade 
med vackert fiolspel. Nina 
sjöng också ”Du vet väl om 

JORDFÄSTNINGAR

Frändefors: Torsd 15 
Sykretsen träffas hos Maj-
Britt Svensson, Murarega-
tan 22 C. Sönd 10 Gudstj. 
m nattv. Lennart Staaf. 
Kyrktaxi. Tisd 13.30 Gudstj. 
m nattv. på Ringhem. Ralph 
Liljegren. Tisd 18 Passions-
gudstj. Equmeniakyrkan 
Lennart Staaf..



gard 
Hörselskydd med 
radio/AUX
Rek. ca pris 368:-

Fler erbjudanden hittar du på xlbygg.se
Kampanjen pågår 22/2–12/3 2018. 

Med reservation för 
slutförsäljning och eventuella tryckfel. 

Lokala avvikelser kan 
förekomma gällande 

sortiment och leverantör.  

beckers
Väggfärg Symfoni Matt glans 7.
3 liter. Vit. En vattenbaserad färg av 
högsta kvalitet för väggar och tak inom-
hus.  Lätt att måla med. Ger en matt och, 
avtorkbar yta.  Rek. ca pris 447:-
10 liter. Rek. ca pris 1 296:-  896:-

322:-
3 LITER VIT

30-35% 
rabatt

Rabatten gäller på leverantörens

bruttoprislista

Fönster och fönsterdörrar 

från kända varumärken.

bosch
Skruvdragare GSR 18 V-LI
Lätt skruvdragare med inbyggd LED-belys-
ning. Tvåväxlad, vilket ger effekt och många 
användnings- områden vid skruvdragning 
och borrning. Levereras med 2 st 3,0 Ah 
Li-ion batterier samt laddare. 
Rek. ca pris 2 895:-

bosch
Sticksåg GST 90 E Professional
En pålitlig medhjälpare i det dagliga arbe-
tet, utrustad med Bosch SDS-system för 
smidiga och verktygslösa sågbladsbyten. 
Sågen har en kraftig 650 W-motor som ger 
ett snabbt och säkert resultat. 
Rek. ca pris 1 895:-

25 sågblad ingår, värde 349:-

1 095:-
SPARA 800:-

1 895:-
SPARA 1 000:-

hitachi 
Borrskruvdragare DS18DBSL 3,0 Ah 
Den kolborstfria motorn har hög slitstyrka och lång livslängd. 
Den är underhållsfri och kräver ingen service då slitdetaljer som 
kolborstar och rotor saknas. Dess mindre storlek gör och verk-
tyget mer kompakt med lägre vikt. 3 års garanti, även på batteri 
och laddare. Rek. ca pris 3 495:-.

bitsbox på köpet, värde 149:-

HJÄLPREDOR

TILL ETT PRIS

79:-/st

179:-

KAMPANJ!
FÖR STORA OCH SMÅ BYGGPROJEKT

anza
Rollerset Elite
Medelfina underlag. 18 cm. 
Inkl. Elite kort vinkelpensel 50 mm. 
(värde ca 58:-). Rek. ca pris 179:-

2 495:-

99:-

pENSEL INgÅr!

bosch 
Laseravståndsmätare 
GLM 40
Mäter avstånden med en 
noggrannhet på  +/-1,5 mm 
på avstånd upp till 40 meter. 
Rek. ca pris 1 195:-

895:-

Sapphultsg. 12, Mellerud • Tel: 0530-330 00 • 
Öppettider: Mån-fre 7.00-18.00 Lör 9.00-14.00

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

gOLV tilL KANOnpRiSEr!

NYHET!

moelven 
Vägg- och takpanel 
Livlig Effekt 
Grå. En ny panel som tar dig närmare 
naturen. Varje bräda är unik och den 
borstade ytans vackra ådring ger känslan 
av att ha varit utsatt för väder och vind. 
13x120 mm. Åtgång 9,1 m/kvm. 
Pris/lpm 32:86. Rek. ca pris 399:-/kvm 
(43:85/lpm). Pris/kvm.

299:-
Rek. ca pris 399:-

299:- 249:-
Ek Trento 
Mattlackat och rustiksorterat 3-stavs 
golv. 13 mm. Pris/kvm. 

Ek Cremona 
3-stav i mattlackad stil.
Tjocklek 13 mm. Pris/kvm.
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Vinn biljetter till
Filmfestivalen på Dal
Den 9 mars drar filmfestivalen för Bengtsfors, 
Dals Ed, Mellerud och Färgelanda igång.
Svara på frågorna nedan och sänd in annonsen med 
ditt namn till ”Filmfestival” Melleruds Nyheter, Storga-
tan 20, 464 30 Mellerud så deltar du i tävlingen.
Men det är bråttom. Svaret måste finnas hos  
Melleruds Nyheter senast måndag 5 mars kl 10.00. 

Du kan vinna ett allfilmskort värt 260 kronor eller  
ha chans att vinna ett av fem trefilmskort värda  
150 kronor styck!

Ringa in rätt svar på frågan. En lösning/person.

1. Melleruds IF har jubileum i år men hur många 
år?
1. 100 år X. 110 år 2. 120 år

2. Vilken färg har årets filmfestival?

1. Svart X. Gul 2. Vinrött

3. Vilken biograf som ingår i filmfestivalen var först 
med digital visning?

1. Odéon X. Svea bio 2. Centrum bio

Namn: ........................................................................  

Adress: ......................................................................  

Postadress:  ..............................................................  
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 LOKALTIDNINGEN FÖR MELLERUD

Naturturismen växer 
både nationellt och glo-
balt – och det är ett fak-
tum som den dalsländska 
besöksnäringen har tagit 
fasta på. Inför 2018 kom-
mer därför en ny version 
av Dalslandsmagasinet, 
som under det nya namnet 
UT ska locka besökare till 
Dalsland. 
– Vi är väldigt nöjda med det 
nya magasinet. Dalsland har 
fantastiska möjligheter att ta 
en tydlig position som natur-

turismdestination och då 
behöver vi renodla vårt bud-
skap mot såväl den inhemska 
som den internationella 
marknaden. Med UT får vi en 
modern och inspirerande 
produkt som fungerar som ett 
skyltfönster för allt vi har att 
erbjuda här, säger Johan 
Abenius, vd Dalslands Turist 
AB. 

Under hösten 2017 har 
Dalslands Turist AB och 
Turistrådet Västsverige till-
sammans med Sveriges mest 

prisbelönta reklambyrå 
Forsman & Bodenfors In-
house arbetat med ett omfat-
tande konceptualiseringsar-
bete för Dalsland.

– Dalsland har stor poten-
tial att ta en position inom 
naturturismen. Därför arbe-
tar vi nu tillsammans under 
rubriken ”Tillbaka till natu-
ren – Dalsland” i flera spår 
för att sticka ut, synas i bruset 
och ytterligare öka intresset 
för Dalsland, säger Ann-
Charlotte Carlsson, mark-

nadschef Turistrådet Väst-
sverige. 

UT kommer inom kort att 
finnas på Dalslands turistby-
råer, hos besöksnäringsföre-
tagen, på strategiska platser i 
Sverige och nedladdningsbar 
på Visit Sweden och Dals-
land.com hemsidor.  Magasi-
net finns tillgängligt på 
svenska, engelska och tyska, 
och kommer i högre grad än 
tidigare att spridas interna-
tionellt. 

Nytt magasin positionerar Dalsland
som naturturism-destination

DTAB marknadsansvarige Gaby Karlsson Hain med nya magasinet.

Årets Turistmål

Baldersnäs herrgård har utsetts till Årets Turistmål 2017 inom Slott och 
herrgårdar. Det har besökarna på turistmål.se röstat fram. Motiveringen 
är att Baldersnäs har en hög service i världsklass och nöjda kunder samt 
att man på ett positivt och drivande sätt sticker ut från mängden.

Morgan i topp

Morgan E Andersson är Center-
partiets toppkandidat på deras 
kommunlista.

Totalt kommer det att fin-
nas 27 kandidater på röstse-
deln för C i Mellerud. De 
representerar alla kommu-
nens delområden – en hjärte-
fråga för C. 27 kandidater är 
en kraftig ökning ifrån 19 
kandidater vid valet 2014.

Vänersången får besök 
av vår tids Lina Sandell

Musikfestivalen Väner-
sång 3:16  i Smyrnakyrkan, 
Mellerud återkommer för 
andra året i rad, i dagarna 
två andra helgen i mars. 
Fyra konserter på lördagen 
och en musikgudstjänst på 
söndagen. Lokala deltagare 
är Camilla Berglöv-Her-
mansson och Simone Djure-
ema. Camilla sjunger ”klas-
siska” läsarsånger och 
Simone har en bred musikstil 
mellan pop och Hillsongstil. 

Gästprogrammet är brett 
med Rejoice Gospel Quartet 
från Örebro. Det är syskon-
trion förstärkt med en bas 
som hämtar sin inspiration 
från amerikansk southern 
gospel

Mathilda Rödjemo från 
Töcksfors är konstnären och 
musikern som kommer att 
bjuda på ett varierat utbud 
levererat från kyrkans kon-
sertflygel.

Irene Jonsson från Ekenäs-
sjön, Vetlanda är pastorn som 
spelar och sjunger.  Hon 
kommer att predika på sön-
dagen,  men kommer att ge 
ett smakprov även på lörda-
gen i form av några kända 
kristna klassiker från den 
stora musikskatten. 

Vår tids Lina Sandell
Maria Gustin Bergström är 
musikpastor från Linköping. 

Maria Gustin 
Bergström.

Nostalgi på hög nivå

The Mule Skinner band uppträder på Kulturbruket på Dal den 23 mars.

På fredag 23 mars står 
The Mule Skinner band på 
scenen för tredje året i rad 
på Kulturbruket på Dal. 
Bakom arrangemanget 
står Kroppefjälls IF.
De gamla musikhjältarna 
och originalmedlemmarna i 
Streaplers, Göran och Håkan 
Liljeblad, Gert Lengstrand 
samt Bjarne Lundqvist har 
med sig Jörgen Flach på sce-
nen och de gör vad de kan för 
att skaka loss i de gamla klas-

sikerna. Några exempel är 
Bara femton år, I Hear You 
Knocking, Va’ har du under 
blusen Rut, Min gamla gula 
flygmaskin och Diggity 
Doggety.

Bandnamnet är för övrigt 
taget från en av Streaplers 
populära låtar från 1960-ta-
let, Mule Skinner Blues som 
1964 såldes i 30 000 ex.

Det är tredje gången ban-
det gästar Mellerud i KIF:s 
regi. Kontaktperson är Bo 

Hon har kallats vår tids Lina 
Sandell då hon skrivit ett 
stort antal sånger, visor och 
psalmer, både text och mu-
sik. Den genuina väckelse-
sångstonen märks både i 
innehåll och arrangemang. 
Nu senast har hon setts i tv-
rutan strax efter nyår då det 
visades fyra musikguds-
tjänster från Linköpings 
pingstkyrka där hon varit 
ansvarig för innehållet. 

Hela hennes liv har varit 
kantat av stora musikaliska 
händelser. Maria växte upp i 
Stockholm och deltog i Fila-

delfiakyrkans körer,  bland 
annat musikalen Psaltis och 
har gått i Adolf-Fredriks 
musikklasser. Efter utbild-
ning till civilingengör och 
arbete i pappersindustrin och 
några år i  Smyrna Göteborg 
jobbar hon nu som musik-
pastor på heltid i Linköping. 

Samtliga konserter är kost-
nadsfria men frivilliga kol-
lekter kommer att samlas in 
till omkostnaderna. Mellan 
alla samlingar finns möjlig-
heter till fika i Smyrnas för-
samlingsvåning.

Törnros, som känt bandmed-
lemmarna i stort sett hela li-
vet.

Dalmans hage
– Jag minns när Streaplers 
spelade på festplatsen Dal-
mans hage i Dals Rostock 
1965, den låg där förskolan 
ligger idag. Man måste vara 
15 år för att komma in och 
jag var 14. Men jag fick 
komma in om jag stod och 
sålde lotter i tombolan. Jag 
lärde känna Lasse Larsson i 
bandet, han dog 2004. Lasses 
bror Hans bodde utanför 
Dals Rostock då, han bor 
kvar här än. Så genom kon-
takter fick vi hit dem, flera år 
i följd spelade de tre gånger 
om året i Mellerud. De har 
säkert spelat på ”Kåken” ett 
30-tal gånger, första gången 
var i oktober 1980. Vi var 
bland de första att anordna 
knytkalas med toppband som 
spelade, berättar Bo.

2015 spelade Mule Skin-
ner band i Timmerhusen, 
Dals Ed. Då frågade Bo om 
de ville komma till Kultur-
bruket och spela i Mellerud 
– något de alltså har gjort 
varje år efter det.

– Det har varit fullsatt vid 
de två tidigare spelningarna, 
i år finns det fortfarande bil-
jetter kvar. Blir det biljetter 
över så kommer de att säljas 
vid dörren, förklarar Bo.
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se

Annonsera på
Från A till Ö

Ring eller maila Christina
0530-125 40

annons@mellerudsnyheter.se
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Optimera hemma!
Annonsen gäller t.o.m. 25/3 2018

MELLERUD Långgatan 76 /  
0530-75 52 00 / Mån-Fre 7-17 
www.optimera.se

Opus tak- 
& väggfärg från

175:–
(2,7 liter)

Opus golv

20%
rabatt

Eftersöksjägarna har ett viktigt uppdrag

Han var också enig med 
jägarna om att kötiden hos 
larmcentralen ibland är lång, 
vilket också många bilister 
klagar på. Han framhöll dock 
vikten av att ringa polisen vid 
viltolycka, det är anmäl-
ningsplikt som gäller.

Anders Blomgren var mycket nöjd 
med hur eftersöksjägarna sköter 
sina uppdrag.

Den här appen är väldigt bra att 
ha nedladdad i mobilen.

Christian Johansson Kjörling är 
samordningsansvarig inom Mel-
leruds kommun.

Med på mötet var Tomas Johansson, Gunnar Jansson, Patrik Pettersson samt Örjan Johansson som alla är 
eftersöksjägare. 

Intressant läsning om 
byggnader i Mellerud

Entrédörren till Smyrnakyrkan på Bergsgatan. Smyrnakyrkan är ett gott 
exempel på 1950-talets frimodiga kyrkoarkitektur.

Nu finns intressant läsning om 
drygt 300 fastigheter i Melleruds 
tätort och området mot Vänern.

De rycker ut i ur och skur, 
dag som natt. Att de ska 
få så drägliga arbetsför-
hållanden som möjligt, 
ansvarar vi alla för. Likaså 
att vi alla ansvarar för att 
ett skadat djur slipper lida 
i onödan. 
Det hela handlar om vilto-
lyckor utmed våra vägar och 
eftersöksjägarna som har att 
ta vid och ta hand om ska-
dade djur efter viltkollisio-
ner. I förra veckan hölls en 
träff mellan eftersöksjägarna 
och polisen. 

På plats på Medborgarkon-
toret fanns från Polisen Re-
gion Väst Anders Blomgren 
samt de allra flesta av de jä-
gare som ingår i Nationella 
Viltolycksrådet, NVR, inom 
Melleruds kommun, liksom 
även några från Färgelanda.

Mellan Anders Blomgren 
och jägarna fördes en dialog 
om olika problem och fråge-
ställningar och man kom 
med tips och idéer till varan-
dra. Blomgren menade att i 
det stora hela fungerar efter-
söksarbetet väldigt bra. 

Kontaktpersoner inom 
varje kommun
Inom varje kommun har 
NVR ett antal kontaktperso-
ner som ansvarar för sin del 
av vägnätet. I Mellerud finns 
13 eftersökspersoner. Under 
2017 tog dessa hand om 159 
rådjur, tio älgar och nio vild-
svin. När det skett en olycka 
och RLC (Larmcentralen) 
fått in ett larm kontaktas ef-
tersöksjägarna inom aktuellt 
område efter ett rullande 
kontaktschema.

Dessa arbetar sedan efter 
upprättade rutiner som inne-
bär att ett skadat vilt kan tas 
om hand och avlivas så fort 
som möjligt. 

Viktigt vid viltolycka
För att alla de som arbetar 
med eftersök av trafikskadat 
vilt (här ingår björn, varg, 

järv, lodjur, älg, kron- och 
dovhjort, rådjur, utter, vild-
svin, mufflonfår samt örn) 
ska kunna göra ett bra efter-
sök och undvika att ett skadat 
djur ska lida i onödan, är det 
också av största vikt att vi 
som trafikanter lämnar goda 
uppgifter.

Samordningsansvar ig 
inom Melleruds kommun är 
Christian Johansson Kjör-
ling. Han framhåller vilket 
stort arbete jägarna och deras 
hundar gör. 

– Helg eller vardag, efter-
sökningen måste ske utan 
onödigt dröjsmål. Ofta är det 
också nattetid som något 
händer, tillägger han. 

Vad ska man då tänka på 
vid en viltolycka? 

Christian tillsammans med 
Mats Håkansson och Kjell-
Arne Andersson lämnar 
några goda och viktiga tips;
k Ha appen viltolycka 

I Kulturhistorisk bygg-
nadsinventering nr 54 be-
skrivs  Melleruds historia 
avspeglad i byggnader 
som finns här. Det är in-
tressant läsning som visar 
samhällets utveckling, 
olika tiders ideal och som 
här och där kryddas med 
personhistoria.
Västarvet har under som-
maren 2017 på uppdrag av 

fram till 1960-talet betrakta-
des som Melleruds centrum. 
Här beskrivs när Rådavallen 
invigdes och betydelsen av 
det gamla omklädningshuset 
mellan Idrottshuset och den 
numera rivna Centralskolan.

40-talets egnahem repre-
senteras bland annat av 
Lyckan 1, byggt 1946. Första 
ägaren var traktens hovsla-
gare. 

Arkitektritade villor från 
1950-talet, 1970-talets ratio-
nella byggnader, jordkällare 
i Skogserud och sommarstu-
gor i Vita Sannar. Alla får de 
sin historia genom bygg-
nadssätt och arkitektur. Vem 
som byggde, vem som ägde 
och bodde där finns med i 
många fall.

Utelampan. dörrhandta-
get, grinden och takpannan 
blir satt i sin historiska kon-
text. Allt förändras med ti-
den, ideal, värderingar och 
perspektiv. 

Till varje inventerad fast-
ighet finns tips på vad som är 
viktigt att bevara.

Se vad man bor i
–  Framförallt är det roligt för 
alla byggnadsägare att få se 
vad de bor i. Vi vill förmedla 
äran att förvalta ett kulturarv 
och vi står till förfogande för 
frågor, säger Filip Björndahl, 
bygglovsingenjör på plan- 
och byggenheten i Melleruds 
kommun.
 Alla som äger en enskild 
fastighet som beskrivs i in-
venteringen får ett exemplar 
om de anmält intresse. Bo-
ken finns också till försälj-
ning på Medborgarkontoret, 
till tryckpris och som PDF på 
kommunens hemsida. 

Redan nu planeras var 
nästa inventering ska ske.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

Melleruds kommun inven-
terat drygt 300 fastigheter i 
Melleruds tätort och området 
mellan denna och Vänern. 
Författare, inventerare och 
fotograf är Anton Blomgren, 
bebyggelseantikvarie på 
Västarvet. 

Syftet med den är att den 
ska vara en bakgrund till den 
kommande översiktsplanen. 
Den senaste inventeringen 
gjordes i början av 1980-ta-
let, så nu var det hög tid igen.

Tidens gång
Boken är indelad i följande 
kapitel: Handelssamhället, 
Stationssamhället, Platser 
och torg, Efterkrigstidens 
bostadsbebyggelse, Skola 
och idrott, Miljonprogram-
met och därefter, Agrar be-
byggelse, Från fattigmark till 
fritid och Övriga verksamhe-
ter och industrier. 

Här kan man läsa att P:D 
Lundgrens park en gång 
hette P:D Lundgrens torg och 

nedladdad i mobiltelefonen
k Märk ut platsen nog-

grant
k Ha viltmarkeringsrem-

sor i bilen, finns hos bland 
annat bilbesiktningarna
k Ring alltid 112  
k Visa hänsyn, sakta ner 

där det hänt en olycka
Ing-Marie Norrman



MELLERUDS NYHETER10 ONSDAG 28 FEBRUARI 2018

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

Bemanningsföretag för 
pensionärer satsar i Mellerud

Jonas Granat, ansvarig för Veteranpoolen i Fyrbodal, och Birgitta Karlsson, koordinator och kontaktperson i Mellerud och Åmål.

Du kan till exempel få hjälp av pensionärer från Veteranpoolen vid olika 
typer av trädgårdsarbete. Foto: Veteranpoolen.

Utbildningsdag om specialkost
Kostpersonal från Färge-
landa, Dals Ed och Melle-
ruds kommuner har haft 
en utbildningsdag kring 
specialkost. Utbildnings-
dagen var förlagd till Mel-
lerud och Kulturbruket.
Cecilia Corin från Hushåll-
ningssällskapet var den som 
höll i utbildningen. Cecilia är 
matkonsult och har gedigen 
erfarenhet och kunskap i allt 
som rör mat och hälsa, allti-
från barnmat till storhushåll. 

– Jag tycker det är viktigt 
att vi uppdaterar vår kunskap 

om specialkosten eftersom vi 
ser att den ökar, säger Martin 
Zetterström, enhetschef på 
serviceenheten i Mellerud. 

De delar som ökar mest 
inom specialkosten är främst 
gluten- och mjölkallergierna. 
Den som misstänker att man 
är allergisk bör kontakta 
vårdcentralen för att ta prov. 
Man ska inte bara ställa egen 
diagnos. Den som får pro-
blem måste ofta pröva sig 
fram och behöver då kanske 
utesluta någon/några pro-
dukter i maten och ersätta 
med andra produkter för att 

slutligen säkerställa eventu-
ell matallergi.  

– Är man mycket allergisk, 
i kombination av flera ämnen 
etcetera, då krävs läkarintyg, 
berättar Martin.

Arbetar målmedvetet
Inom Melleruds kommun 
finns alltid ett vegetariskt 
alternativ på matsedeln. Om 
någon av etniska skäl inte 
kan äta viss mat finns även 
här alternativ. Svenskt ingår 
i matlagningen till 100 pro-
cent när det gäller kyckling, 
liksom köttvaror gör det till 

99 procent. Man har också ett 
mål att arbeta aktivt för mer 
ekologisk och närproduce-
rad mat inom kommunen, 
utifrån säsong. Här har man 
dock att alltid ta hänsyn och 
rätta sig efter de lagkrav 
kring kommunal upphand-
ling som finns. 

Den aktuella utbildnings-
dagen byggde på djupgående 
kunskaper. Cecilia Corin 
kunde även presentera en del 
nyheter i form av nya pro-
dukter på marknaden. 

Ing-Marie Norrman
Martin Zetterström tillsammans med kostcheferna i Färgelanda respek-
tive Dals Ed; Kerstin Forsebo och Kristin Harnell.

Kostpersonal från Färgelanda, Dals Ed och Mellerud hade en gemensam utbildningsdag.

Nu satsar Veteranpoolen 
AB i Mellerud och norra 
Dalsland. Birgitta Karls-
son, Mellerud, har anlitats 
som koordinator och kon-
taktperson. Hon hjälper 
privatpersoner och före-
tag att anlita pensionärer 
som kan utföra allehanda 
arbeten. 

– Kundgruppen är allt från 
unga par och barnfamiljer till 
äldre. Framför allt är det 
medelålders kvinnor som 
anlitar oss och många företag 
vill ha hjälp med exempelvis 
ekonomi och bokföring, sä-
ger Jonas Granat, ansvarig 
för Veteranpoolen Fyrbodal.

Företaget har idag kontor i 

Uddevalla, Trollhättan och 
Strömstad. I Fyrbodal  har 
företaget cirka 350 pensio-
närer som jobbar åt dem och 
tusentals kunder. 

– Vi är det största veteran-
bemanningsföretaget i Sve-
rige. Våra pensionärer har ett 
brett kunskapsregister och 
täcker allt från vd till skogs-

huggare, förklarar Jonas. 
Han nämner områden som 
hemtjänst, svetsare, lärare, 
ekonomer, lönessistenter, 
elektriker, VVS, snickare, 
målare, trädgårdsskötsel, 
markarbeten och städupp-
drag.

Som kund betalar du bara 
för de timmar du behöver, 

man har inga startavgifter 
eller bindningstider. Priset 
per timme varierar beroende 
på vilken tjänst du vill ha 
utförd och om tjänsten är 
berättigad till skattereduk-
tion eller inte.

Letar pensionärer
Nu letar man efter pensionä-
rer som vill jobba extra i 
mellerudsområdet och norra 
Dalsland. Personer från 61 
års ålder som har någon form 
av pensionsstatus kan få  
jobb hos Veteranpoolen.

Kontaktperson här är Bir-
gitta Karlsson, Mellerud. I 
uppstarten arbetar hon från 
sitt kontor i hemmet, men 
tanken är att företaget ska 
skaffa kontor både i Melle-
rud och Åmål längre fram.

– Jag anmälde mig till Ve-
teranpoolen för att jobba 
med ekonomi och de ringde 
upp mig för att ha ett möte. 
Jag träffade Jonas och när vi 
pratat en stund frågade han 
om jag ville vara med och 

starta upp ett kontor för Mel-
lerud och norra Dalsland. 
Det ska bli spännande, jag 
tror på idén, konstaterar Bir-
gitta.

Jonas berättar att företaget 
satsat mycket på bemanning 
hos företag i området det 
sista halvåret.

– Vår strategi är att öka 
närvaron hos företagare, be-
hovet finns och uppskattas. 
Om ett företag till exempel 
behöver hjälp en till två da-
gar i veckan är det en bra 
lösning att hyra in en erfaren 
person som redan kan yrket, 
framhåller han.

I uppstarten ska man ha en 
rekryteringsprocess både i 
press och sociala medier. Det 
går även att anmäla sig på 
hemsidan.
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se
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Brålanda • Frändefors

Teater med Nya Gestadamatörerna
i Gestad bygdegård

  ARV och SVEK
Historier ur livets bibliotek med manus och 

regi av Gunilla Rubbestad
Fredag 23 mars kl. 19.00    Lördag 24 mars kl. 16.00
Söndag 25 mars kl. 16.00   Måndag 2 april kl. 16.00

Biljetter: 0521-371 65, 070-962 38 91, 
         0521-406 25, 073-089 37 93

Vuxen: 200 kr Ungdom 13-18 år: 100 kr
Barn 12 år och yngre: Gratis             Fika ingår

Vårcafé  
Lördag 3 mars kl. 18
Gestad Missionshus

Vårkänslor och  
himmelskt hopp! 

Nils Lundbäck spelar, 
sjunger och berättar
Servering och lotteri

Välkommen!

Årshögtid hos Equmeniakyrkan på Södra Dal

Det gick inte att ta miste på glädjen i tron på Jesus när de medverkade 
i Frändefors Equmeniakyrka: Rakel Claesson, lärarinna, Jenny Nyqvist, 
läkare, Maria Österberg, barnskötare, Christer Österberg, inköpare  och 
Aya Mardass, studerande.

Bondgårdsbesök på sportlovet
Närproducerad mjölk är 
populärt och under sport-
lovet anordnade mejeriet 
Dalsspira besök hos några 
av sina råvaruproducen-
ter. På Wässby Gård utan-
för Brålanda tog familjen 
Söderqvist emot ett 20-tal 
besökare. 

Var maten kommer ifrån är 
ju bra att veta. På sportlovet 
fanns det därför möjlighet att 
besöka några av de mjölk-
producenter som förser Dals-
spira mejeri AB, Färgelanda, 
med förstklassig mjölk. 

Efter att man fått tossor på 
fötterna och händerna tvät-
tats fick besökarna gå in i 

ladugården där Kjell Söder-
qvist tillsammans med dot-
tern Josefine visade runt och 
berättade om vägen från kalv 
till ko som ger härlig mjölk.

Kalvar och kor visade sig 
från sin bästa sida och man 
fick se när mjölkningsrobo-
ten mjölkade några av de 125 
korna. Josefines välkända 

Välkända 1103 Bella blir omklappad av My Robertsson, Rebecca Spandén 
och Lovisa Spandén.

Efter besöket hos korna smakade det bra med fika. Agnes Haglund i sällskap med farmor Barbro Gustafsson 
och syster Matilda Haglund. Morfar Dennis Carlsson följde med barnbarnen Elmer och Ethel Gustavsson. 
Amanda Johansson provsmakade närproducerad yoghurt.

Sportlovskul i Gestad bygdegård

Kioskbesök var populärt under kvällen av både små och stora.

Under den gångna veckans 
sportlov ordnade Gestad 
bygdegårdsförening en väl-
besökt aktivitet för barn, 
föräldrar och vuxna tillsam-
mans. 

44 barn och 30 vuxna träf-
fades och trivdes när ”Sport-
lovskul” anordnades på Ge-
stad bygdegård.

Gert Carlsson serverade 
korv och Richard Håkansson 

skötte filmprojektorn. Go-
diskön var stundom lång. Det 
fanns också möjlighet att 
röra på sig i den stora salen. 
Barnen lekte och föräldrarna 
dryftade livets frågor över en 
kopp kaffe.

– Det är roligt här och gott 
med godis, sade Elton Söder-
qvist.

 Marianne Karlsson    

Filmtajm för alla åldrar.

kalv 1103 Bella har nu blivit 
ko sedan hon fick en kalv. 
Kalven är sex månader och 
heter 1253 Bella. De som 
ville fick klappa Bella och de 
andra djuren.

Roligt med kor
Både små och stora besökare 
var glada över vad de såg och 
hörde.

– Det var bra, men jag kan 
inte kospråket, sade Anton 
Spandén.

– Superroligt att träffa den 
berömda Bella, sade My 
Robertsson och gav henne en 
kram.

Alfred Thorén, Frände-
fors, kom i sällskap med 
morföräldrarna, tidigare 
mjölkproducenterna Marga-
reta och Karl-Anders Utter, 
Frändefors.

– Det är roligt att se, säger 
Alfred, som sommartid har 
kvigor inhyrda på bete hem-
ma på gården.

– Det har varit intressant 
att berätta och speciellt för de 
som inte sett en mjölknings-
robot förut, sade Josefine.

Prisfråga
Efter besöket i ladugården 
bjöds det på fika i personal-
utrymmet där Gunilla Söder-
qvist dukat upp produkter 
från Dalsspira.  

Wässby gård levererar 
även mjölk till mejeriföreta-
get Arla. Enligt bestämmel-
serna får bonden lämna upp 
till 50 procent till annat me-
jeri.  

– Vi fick börja leverera till 
Dalsspira för något år sedan. 
De betalade då betydligt mer 
än Arla. Nu är skillnaden 
mindre, men vi hoppas att 
konsumenterna fortsätter 

uppskatta det närproducera-
de, säger Kjell.

Med sig hem fick de nöjda 
sportlovsfirarna några av 
Dalspiras produkter.

 Marianne Karlsson

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

Besök gärna vår hemsida:
bralandavantjanst.dinstudio.se

Onsdag 7/3 15.00 
Gemenskap på Solrosen 
Med Lars Stam o Ove, Åsensbruk
Tisdag 13/3 18.00 
Årsmöte
Torsdag 15/3 18.00 
Brålanda förr del tre 
Bengt Aronsson m.fl.

Välkommen till någon av 
våra veckoaktiviteter: 
Måndag 
07.30 o 8.30 
Rör dig frisk (motionsträning) 
Lokal: STC Ledare: Margaretha G 
09.30 Minnesträning (kortspel) 
10.00 Promenader, Sinnenas hus 
Tisdag 
10.00 Minnesträning (Bridge) 
15.00 Akvarellcirkel, jämn vecka   
            Sinnenas hus
Onsdag 
09.30 På spåret, Elljusspåret
10.00 Stick o Broderi, jämn vecka
14.00 Bingo (minnesträning)
18.00 Gymnastik, f.d. sjukhemmet
Torsdag 
07.30 Rör dig frisk, STC
09.30 Minnesträning (kortspel) 
10.00 Sittgympa, Sinnenas hus 
10.00 Gin Rummy, Stationshuset 
15.00 Bokcirkel, ojämn vecka
           Sinnenas hus

Den gångna helgen har det 
varit årshögtid i Equme-
niakyrkan på Södra Dal 
med andlig och lekamlig 
spis.
Equmeiakyrkan Södra Dals 
krets började med årsmöte på 
torsdagen. Eiron Andersson, 
Brålanda, fick förnyat förtro-
ende som ordförande. På 
lördagen var det festkväll i 
Equmeniakyrkan i Frände-
fors.

För programmet svarade 
Jenny Nyqvist, Lundsbrunn, 
som tillsammans med Ayon 
Mardass, Lidköping, Maria 
och Christer Österberg, Gö-
tene och Rakel Claesson, 
Lundsbrunn, sjöng och vitt-

nade om sin erfarenhet. De är 
med i samma församling och 
har även rest för Slättmis-
sionen som startades på 
1920-talet av Ida Andersson 
i Västergötland.

– Vi sjunger, vittnar och 
predikar i olika konstellatio-
ner. Vi reser på fria kallelser, 
det är så roligt att få vara med 
och berätta enkelt att Jesus är 
på riktigt, säger Jenny Ny-
qvist.

Söndagens gudstjänst i 
Equmeniakyrkan i Brålanda 
hade temat ”Hur blir vi en 
kyrka, ett bönens hus för alla 
folk?”. Pastor Sigward 
Karlsson delade tankar och 
tips för att nå dit.

Samlingarna avslutades 

med samvaro kring något 
gott för magen och den vik-
tiga sociala samvaron.

Text och foto: Kjell Odalgård
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Debatt om tilltro till tjänstemän
Ko m m u n f u l l m ä k t i g e -
mötet hade endast sju 
ärenden förra onsdagen. 
Delegering av antagande 
av detaljplaner, nya stad-
gar för DVVJ och startbe-
sked för renoveringen av 
Ungdomshuset Stinsen 
var några.
Det första ärendet handlade 
om delegering till byggnads-
nämnden att anta detaljpla-
ner under en rad förutsätt-
ningar, bland annat att 
detaljplanen är förenlig med 
översiktsplanen, inte medför 
betydande ekonomiska åta-
ganden för kommunen eller 
är av principiell beskaffenhet 
eller annars av större vikt. 
Kommustyrelsens förslag 
var att besluta att delegera till 
byggndsnämnnen att anta 
sådana detaljplaner.

Olika meningar
Förslaget ledde till en del 
debatt. Daniel Jensen (KD) 
yrkade på att kommunstyrel-
sen ska godkänna detaljpla-
nerna och pekade på att de-
taljplaner för både Spjutet 
och Rådahallen justerats av 
KS i efterhand.

Karin Hilmér (C) yrkade 
däremot bifall till kommun-
styrelsens förslag. Hon fram-
höll att ärenden ska avgöras 
enkelt och snabbt och att 
byggnadsnämnden är kom-
petent för uppgiften. 

Jörgen Eriksson (KIM) 
yrkade bifall till Jensens för-
slag, liksom Ulf Rexfjord 
(SD). 

Anette Levin (L) yrkade på 
bifall till kommunstyrelsens 

Arbetsritning av Ungdomshuset Stinsens östra fasad som den kan komma att se ut efter renoveringen.

Viktigt att få möta 
samtidskonsten

Kommunfullmäktigemö-
tet i onsdags inleddes med 
en presentation av och om 
Dalslands konstmuseums 
chef Jörgen Svensson. 
Han berättade om sin upp-
växt i värmländska Skoghall, 
om sin konstnärliga verk-
samhet och om de uppdrag 
han haft, bland annat som 
rådgivare åt Margot Wall-
ström när hon var kulturmi-
nister. 

Jobbet som chef för Dals-
lands konstmuseum i Uppe-
rud ser han som en ära och 
framhöll att han ser en stor 
potential i muséet och plat-
sen det finns på. Uppdraget 
styrelsen för muséet har givit 
honom är att sätta muséet på 
den nationella konstkartan. 
En uppgift han anser möjlig 
bara i samband med att mark-
nadsföra Upperud som ort.

– 120 000 människor besö-
ker Håverud varje år, hur gör 
vi för att locka dem till Up-
perud? Hur når vi de som bor 
i Göteborg? frågade Svens-
son.

Fyra utställningsperioder 
per år visas på Dalslands 
konstmuseum. De ska vända 
sig till alla slags människor.
Det betyder mer än att visa 
vackra målningar som lockar 
publik.

– Jag vill att ni ska få möta 
samtidskonsten. När den är 
som bäst visar den hur det är 
att vara människa, sade 
Svensson.

Jörgen Svensson presenta-
tion uppskattades med varma 
applåder.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

Chefen för Dalslands konstmuseum i Upperud, Jörgen Svensson, be-
sökte kommunfullmäktigemötet i onsdags.

Motion om fler lekplatser
Kristdemokraterna i 
Mellerud har lämnat in 
en motion till Melleruds 
kommun om en plan för 
lek- och aktivitetsplatser.

KD saknar en långsiktig plan 
för renovering och nypro-
duktion av lekplatser och 
övriga aktivitetsplaster i 
kommunen.

Daniel Jensen skriver: 
”Över tid förändras behoven. 
Befolkningen i olika bo-
stadsområden ändras och 
nya områden kommer till. 

Ett tag satsade vi bara på 
lekplatserna på skolgårdarna 
men det räcker inte. Dagle-
diga föräldrar går inte in på 
skolgårdarna på dagtid med 
sina barn och ska inte heller 

göra detta. Då behövs fler 
lekparker, exempelvis i Dals 
Rostock som helt saknar 
lekplatser förutom de på 
skola och förskola. Andra 
orter i Melleruds kommun 
behöver också kartläggas. 
En samordning med Melle-
ruds Bostäder vore önskvärd. 
Mellbo har satsat både i Mel-
leruds och Åsensbruk och 

anlägger dessa i anslutning 
till hyreshusen. För boende i 
kvarter där inte Mellbo har 
hus eller i områden med vil-
lor så måste kommunen ta 
sitt ansvar. Skateboardram-
per, utegym och boulebanor 
kunde också planeras i sam-
ma plan för att fler generatio-
ner skall ha möjlighet att 
aktiveras”.

Dalsland bidrar med sju miljoner 
till ideella organisationer

Onsdag kväll den 21 fe-
bruari blev det klart: Ge-
nom sitt deltagande i 
Postkodlotteriet har in-
vånarna i Dalsland under 
2017  bidragit med drygt 
sju miljoner kronor till 
ideella Sverige. 
Mest bidrog de boende i 
postnummer 660 10 Dals 
Långed med  282 293 kronor. 
Stödet gick bland annat till 
organisationen Childhood 
som gör det säkrare för barn 
att surfa. 

55 ideella organisationer 
får nu ta del av Postkodlot-

teriets överskott för 2017. 
De organisationer som får 
dela på 1,1 miljarder kronor 
är namnkunniga som arbetar 
för att göra skillnad för 
människor, djur och miljö 
som exempelvis Friends, 
Världsnaturfonden WWF 
och Läkare utan gränser.

Ideella organisationer
Postkodlotteriet bygger på 
en övertygelse om att världen 
behöver starka ideella orga-
nisationer. Sedan starten 
2005 har Postkodlotteriet 
genererat 9,4 miljarder kro-
nor till den ideella sektorn, 

pengar som kommer från 
kundernas deltagande.

En av de organisationer 
som får stöd är Childhood 
som tagit fram programva-
ran Trast som ska lanseras nu 
i vår. Appen bygger på bank-
ID och så snart någon som 
inte är kopplad till Trast 
skriver till barnet ombeds 
hen identifiera sig via bank-
ID. Sker inte det meddelas 
barnets föräldrar.

– De flesta förknippar nog 
Postkodlotteriet med guld-
kuvert eller familjeunder-
hållning genom våra olika 
TV-program. Men det fak-

tum att Postkodlotteriet 
varje år genererar drygt en 
miljard kronor som går till 
ideella organisationer verkar 
inte lika många känna till, 
säger Postkodlotteriets 
Rickard Sjöberg. 

Totalt resultat Dalsland: 
7 855 011 kronor
Mellerud totalt: 
1 275 966 kronor. 
Topp tre postnummer i 

Melleruds kommun: 
464 92: 181 194 kronor.
464 32: 173 530 kronor.
464 93: 157 792 kronor

Vapenamnesti

Mellan den 1 februari och 
30 april 2018 gäller en 
tillfällig vapenamnesti i 
Sverige.
Under vapenamnestin kan du 
som utan tillstånd har skjut-
vapen och ammunition läm-
na in det till polisen. Du kan 
vara anonym och kommer 
inte att straffas för innehavet. 

Amnestin omfattar inte 
sprängmedel eller andra ex-
plosiva ämnen. Polisen kan 

inte heller av säkerhetsskäl ta 
emot dessa. Glöm inte att 
kontrollera att vapnet är 
oladdat.

Inlämningsställen i polis-
område Fyrbodal:
Lysekil
Uddevalla
Stenungssund
Strömstad
Trollhättan
Vänersborg
Åmål

Fram till 30 april kan dusom inte har tillstånd lämna in skjutvapen och 
ammunition till polisen. Foto: David Leveque, unsplash.se

förslag. Hon menade att bo-
stadsbristen kräver snabba 
processer och att det är vik-
tigt att få en flexibel process. 
Både Tommy W Johansson 
(S) och Tony Johansson(MP) 
och Gunnar Karlsson (C) 
delade Anette Levins upp-
fattning. 

Tommy W Johansson un-
derströk att ”vi måste ha 
tilltro till tjänstemännen i 
byggnadsnämnden. Politi-
kens klåfingrighet ska inte in 
och peta i professionen. Ju 
fler kockar desto sämre sop-
pa”. 

Det blev votering och 
kommunstyrelsens förslag 
att delegera till byggnads-
nämnden att anta detlajpla-
ner vann. 

KD, SD och KIM reserve-
rade sig mot beslutet.

Förändrade stadgar
Nästa ärende handlade om en 
förändring av DVVJ:s stad-

gar. En permutation av Stif-
telsen Dal – Västra Värm-
lands järnväg hade begärts av 
styrelsen och efter Kammar-
kollegiets godkännande 
krävdes godkännande av 
huvudmännen Bengtsfors 
och Melleruds kommuner. 
Förändringen i stiftelseför-
ordnandet möjliggör att 
DVVJ bildar bolag, något 
som kan ha stor framtida 
betydelse för verksamheten.

Väghållningsbidraget
En motion om att indexreg-
lera väghållningsbidraget, 
inlämnad av Daniel Jensen 
(KD) i januari 2017, bifölls. 
Kommunstyrelsen kommer 
att ta fram förslag till uppda-
terade regler för kommunal 
bidragsgivning till enskilda 
vägar inom Melleruds kom-
mun. Förslaget ska innehålla 
en beskrivning av konse-
kvenserna.

Klartecken för Stinsen
Vidare klubbades startbe-
sked för projektet att reno-
vera Ungdomshuset Stinsen. 
Det beviljades även 2 710 
000 kronor till renoveringen, 
en utökning av tidigare bevil-
jat investeringsbelopp på  
4 980 000 kronor. 

Omfördelning sker i 2018 
års investeringsbudget och 
finansieras med förskottera-
de statsbidrag avsedda för 
flyktingverksamhet. Många 
positiva ordalag om Stinsen 
hördes från talarstolen. Alla 
förväntningar på ungdoms-
huset har överträffats, det är 
en viktig plats för kommu-
nens ungdomar och dessut-
om bevaras en kulturbygg-
nad.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se
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Inte bara mediciner på Apoteket
arbetar på Apotek Hjärtat i 
Mellerud. 

– Apoteket är inte bara 
medicin, utan här kan vi er-
bjuda ”må bra”-produkter i 
allmänhet, tillägger de och 
fortsätter:

 – Tanken är att vi i fortsätt-
ningen ska ha sådana här 
tjejträffar två gånger om året, 
vår och höst.

Ing-Marie Norrman 

Annette Månsson blir sminkad av makeupartisten Vanja Dragic´.

Här gäller det att inte blinka. Birgitta Pettersson sminkas med van hand.

Mystisk familjeföreställning 
i mongolisk jurta

Skådespelarna Daniel Lindman Agorander och Hanna Kulle, musikerna Sophia Stinnerbom och Ola Hertzberg och skådespelaren Jakob Hultcrantz 
Hansson bjöd på en spännande föreställning i sitt turnétält, en mongolisk jurta.

Musiktävling på 
Kulturbruket

Duon Indielån var mellanakt medan juryn beslutade vilka bidrag som 
skulle gå vidare. Foto: Privat.

För någon vecka sedan 
genomfördes den andra 
av tre deltävlingar i mu-
siktävlingen Imagine Swe-
den i Mellerud. Åtta akter 
tog plats framför en jury 
i Sparbankssalongen på 
Kulturbruket på Dal för att 
tävla om två platser till re-
gionsfinalen i Uddevalla. 
Bakom den rikstäckande 
tävlingen står organisationen 
KulturUngdom. 

I Västra Götaland arrang-
eras tre deltävlingar, i Vara, 
Landvetter och i Mellerud. 
Som medarrangörer för hel-
gens evenemang stod Ung-
domshuset Stinsens Nöjes-
grupp som bland annat 
skötte entré och registrering 
samt stod värdar för café och 
loger. 

För allmänheten öppnade 
Kulturbruket vid 18, men 
redan tidigt på morgonen var 
alla deltagare på plats. För 
musikerna bestod dagen av 
soundcheck och workshops.

 Författaren Mattias Linde-
blad berättade om sin bok 
”Skräck - boken som Gud 
glömde”. Dessutom var Stina 
Nilss på KulturUngdom med 
och höll en workshop med 
titeln ”Side by side”.

– Det ska bli ett musika-
liskt patchwork, ett lapptäcke 

som kommer att finnas med 
på regionsfinalen i Udde-
valla senare i vår, berättade 
hon för bland annat Alice 
Wallin som fick skriva ner ett 
valfritt utdrag ur en låt som 
hon tycker har ”förändrat”. 

Det första bandet att gå 
vidare var Lost Widsom, ett 
uddevallabaserat band som 
bildades 2013.

– Jag har tävlat i Imagine 
Sweden sedan 2015, det är 
alltid ett måste, säger Kalle 
Weding Frendsten. 

Bandmedlemmarna Osvald 
Carlsson och Elliot ”Plura” 
Sjöqvist berättar att de bara 
var åskådare förra året men att 
det var ett måste att vara med 
i år. 

Vidare gick även Climbing 
Up The Walls, som består av 
medlemmarna Albin Karls-
son, Oliwer Simonsson, 
Pontus Sundström och Kalle 
Weding Frendsten. 

– I maj har vi spelat till-
sammans i två år, berättar 
Albin Karlsson som spelar 
trummor. 

Bandet berättar att de 
tycker det är kul att komma 
ut och spela nu när de snart 
är aktuella med sitt debutal-
bum. 

Karolina H. Wessman

Söndag 25 februari bjöd 
Västanå teater på före-
ställning ”Bortbytingen”, 
en av Selma Lagerlöfs 
finaste berättelser, i Spar-
banksalongen på Kultur-
bruket på Dal. 
Det var en fantastisk före-
ställning med en minimalis-
tisk användning av föremål i 

spännande miljö med härlig 
musik och skådespel på hög 
nivå.

Besökarna välkomnades 
in i ett andaktsfullt scenrum, 
en mongolisk jurta, där det 
under föreställning bjöds på 
dans till originalmusik av 
Magnus Stinnerbom, vackra 
kostymer och en levande och 
vackert berättelse om ”Bort-

bytingen”, antagligen en av 
de populäraste berättelserna 
som skapats av Selma Lager-
löf, publicerad 1915. 

Dramatisk berättelse
Berättelsen, där bondparet 
blivit berövat sitt enda barn, 
och som i utbyte ska ta hand 
om en trollunge, är drama-
tisk. 

Bondmoran, spelad av 
Hanna Kulle, räddar genom  
sin utpräglade moderinstinkt 
och mänsklighet sitt eget 
barn genom att omedvetet  
skydda trollungen mot ett 
flertal olika trakasserier. His-
torien lämnade ingen i den 
fullsatta jurtan oberörd.

Tanja Mueller

Apoteket betyder inte 
bara mediciner. Under 
våren bjuds det på kund-
kvällar med olika teman 
för att visa vad man mer 
har att erbjuda.
I höstas byggdes lokalerna 
om och nu under våren bju-
der man in till kundkvällar. I 
januari var temat kost och 
träning. Här gavs tips om mat 
och vikten av att röra sig. I 
april kommer det att bjudas 
in till en kväll om hur man 
skyddar huden för solen.

I torsdags var det make up-
tema. Makeupartisten Vanja 
Dragic’ från Karlstad gav 
tips om hur man sminkar sig 
och hur man sköter både 
borstar och makeupproduk-
ter. En vardaglig fräsch ma-
keup och en festmakeup står 
på önskelistan för de som 
ikväll dykt upp. 

Annette Månsson och Bir-
gitta Pettersson låter sig båda 
sminkas. Vanja använder 
Apotek Hjärtats eget märke 
samt även andra märken som 
säljs på apoteket vid kvällens 
sminkning. 

– Vi vill lyfta fram både 
Apotek Hjärtats utbud och 
vad det finns att tillgå på or-
ten, menar Marianne Persson 
och Racida Alkak, som båda 

Grovt rattfylleri
I onsdags morse kl. 06.55 uppmärksammades en bil som 
kördes vingligt på E45 norrut. När polispatrullen kom till 
platsen fick den manlige bilföraren blåsa och det visade sig 
att han hade 1,54 promille alkohol i blodet.

Stöld/inbrott
Inbrott och stöld i verkstad vid Upperuds herrgård i torsdags. 
En patrull kom till platsen efter att larmet gått. Polisen har 
misstankar på förövare i ärendet. Oklart vad som stals.

Försök till stöld mellan onsdag och lördag förra veckan i 
ett fritidshus i Kleven, Mellerud. Polisen har ingen misstänkt. 
Oklart vad som stals.

Ofredande
Mellan 15 och 18 februari har en person fått ett brev i brev-
lådan med diverse uppmaningar så att personen känner sig 
ofredad.

Polisrapport
Ring in dina tips:114 14.    
Tel. direkt till Melleruds polisen: 010-565 16 89 (Du kan vara anonym) 
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SLUTRESULTAT
Frändefors IF –
Trollhättans FF
2-0 (0-0)

Träningsmatch 

FOTBOLL 
Frändefors tränings-
match mot Trollhättans 
FF var sannerligen en 
match med två halvlekar. 
Vinden ställde till det för 

båda lagen, men också 
pressen som TFF satte i 
den första halvlek störde 
Frändefors, trots seger till 
slut med 2-0.
Det var hård vind på Sörby-
vallens konstgräs i söndags 
när Frändefors tog emot 
Trollhättans FF. Matchen 
vann Frändefors, men det 
satt hårt inne.

– I Wargön förra helgen 
blev vi pressade, men det här 
var ännu värre, det gick inte 

att spela som vi hade tänkt. 
De inledde med väldigt hög 
press mot oss så vi kom ald-
rig över på deras planhalva, 
mycket tack vare motvinden 
också, berättade spelande 
tränaren Erik Öqvist efter 
matchen.

Men till slut lyckades hem-
malaget hitta nycklar till att 
låsa upp TFF:s höga press- 
spel.

– I slutet av första halvlek 
började vi hitta lägen. I andra 

gjorde vi samma sak som de 
hade gjort och utnyttjade 
vinden. Då fick vi mer spel 
och det fanns många bra 
spelsekvenser, sade Öqvist.

Matchens första mål stod 
Daniel Johansson för, ett 
skott utifrån som letade sig 
in bakom Trollhättans kee-
per. Mål nummer två var en 
hörna där vinden tog bollen 
och åkte in i mål, via en Troll-
hättespelare.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Inget SFL för Mellerud – 
”Luften gick ur oss”

Sett över två matcher var 
Norrköping det bättre laget 
och visade på stabilitet och 
skicklighet.

Mellerud stod upp bra men 
med facit i hand så var Norr-
köping nitlotten, jämfört 
med både Halmstads BK 
futsal och Uddevalla-laget 
Diaspora som båda kvalade 
från division 1. Hemmalaget 
tog snabbt kommandot i 
matchen som spelades i lör- Lagkapten och pådrivaren Simon Schullström var het i den första match-

en i Rådahallen, men i lördagens retur i Norrköping hade han inte samma 
flyt, det blev förlust med 8-2. Foto: Marcus Ek/Arkivbild

SLUTRESULTAT
Norrköping FK 
– FC Mellerud
8-2 (2-0)
Kval till SFL

Målskyttar:
1’ 1-0 Sanel Hamzic
18’ 2-0 Sanel Hamzic
27’ 3-0 Alen Nailović
30’ 3-1 Femija Selmanovic
31’ 4-1 Ignatius Malki
34’ 5-1 Drazen Novoselac
35’ 6-1 Patrick Ayala
39’ 7-1 Ahmad Samiz
40’ 7-2 Kenan Busuladzic
40’ 8-2 Ahmad Samiz

Norrköping Futsal Klubb får fortsätta spela i SFL nästa säsong medan Mellerud får försöka på nytt i division 
1, detta stod klart efter 8-2 i Mässhallen i Norrköping i lördags. Foto: Marcus Ek/Arkivbild

SPORT

”Det här var ännu värre, kunde 
inte spela som vi tänkt”

FUTSAL  
FC Mellerud förlorade den andra och avgörande kval-
matchen på bortaplan mot Norrköping Futsal Klubb i 
lördags förmiddag. Med ett måls underläge inför match-
en efter förlusten i Mellerud hade man alla chanser för 
avancemang, men Norrköping blev för svåra och vann 
med 8-2.

dags förmiddag i Mässhallen 
i Norrköping. 17 sekunder 
tog det innan 1-0 satt, efter 
en hörna. 

– Vi släpper in mål direkt, 
så vi får jobba i uppförs-
backe. Vi tar ut målvakten 
och försöker, men Norrkö-
ping försvarar sig bra. Vi får 
sedan en långstraff som vi 
inte sätter dit. Direkt efter gör 
de 2-0. I andra var det bara 
att gå ut och chansa, men det 
kändes som att vi aldrig kom 
in i matchen, sade Valon 
Gashi efter matchen, besvi-
ken över förlusten och över 
det missade avancemanget.

– De är rutinerade och har 
spelat i SFL i några år nu, de 
kan sin grej, de tränar ihop 
varje vecka. Vi har inte gjort 
en träning ihop i år, det är 
skillnad. De taktiska detal-
jerna avgör futsal, berättar 
Gashi som är huvudansvarig 
för laget. 

Små detaljer
Vid ställningen 1-0 till Norr-
köping drog hemmalaget på 

sig sin sjätte frispark, vilket 
innebar att Mellerud fick en 
så kallad förlängd straff. Si-
mon Schullström fick chan-
sen, men straffen räddades 
och returen sköt Simon över. 
På kontringen därefter gjorde 
hemmalaget 2-0.

I andra halvlek, när hem-
malaget gjort 3-0, fick Mel-
lerud en reducering genom 
Femija Selmanovic och man 
fick nytt hopp om en lik-
nande vändning som gjordes 
i Mellerud. Men Norrköping 

visade ingen pardon utan 
satte omgående 4-1.

– Hade vi gjort 1-1 på straf-
fen så hade matchen sett an-
norlunda ut. Vårt mål var 
viktigt, men det var bara en 
minut senare som de gjorde 
4-1, då gick luften ur oss. Det 
märktes att vi saknade Flori-
jan Fejzulovic, han gör oer-
hört mycket och är en viktig 
spelare för oss. Man kan inte 
skylla på att gubbar är borta, 
men han har ändå gjort 13 
mål och många assist, kon-
staterade Gashi.

Vann rättvist
Sett över två matcher var det 
Norrköping som var det sta-
bilaste laget, vilket man vi-
sade. Mellerud har en del 
taktiskt kvar att lära även om 
man visade futsalsverige att 
man är att räkna med. Nu 
börjar dock uppladdningen 
för en ny säsong i division 1.

– Norrköping vann rätt-
vist, det var synd att vi fick 
nitlotten. Norrköping är klart 
bättre över två matcher, det 
är bara att gratulera dem, 
säger Gashi. 
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Färgade isägg 
till snögubben

Snögubben fick både ögon och 
näsa i form av isägg. Foto: Privat.

Kjell och Elisabet Åberg, 
Mellerud, har haft besök av 
sina barnbarn från Skåne 
under sportlovet. I en butik 
hade farmor köpt en spruta 
som fyller ballonger med 
vatten. Den var mest tänkt för 

sommaren, men nu kan man 
även göra isägg med dem – 
äggen kan också användas 
för att göra ögon och näsa på 
en snögubbe som synes på 
bilderna. 

Vattenfyllda ballonger som frusit 
till is. Foto: Privat.

Vänersnö och 
starka vindar

Noll sikt på E45 mellan Bloms varuhus och Mellerud igår förmiddag, när 
snökanonen från Vänern låg på som mest.

Under tisdagen var vägla-
get bedrövligt med kraf-
tiga vindar och Vänersnö 
som yrde så att sikten 
stundtals var lika med 
noll.
Klockan 09.42 inkom larm 
om bil som kört av vägen på 
E45 strax norr om Mellerud. 
När räddningstjänsten kom 
till platsen fanns ingen per-
son kvar på platsen. Klockan 
11.06 var det dags igen. Då 
inkom larm om singelolycka 

strax utanför Mellerud längs 
166:an. Inga rapporter om 
personskador.

– Det är jättebra att allmän-
heten larmar. Men det är 
viktigt att inte bara köra 
förbi och larma, utan stanna 
och ta reda på vad som hänt 
innan du ringer 112. Står det 
folk intill olyckan, så stanna 
och fråga om du kan hjälpa 
till, säger Tellander.

Susanne Emanuelsson

En singelolycka på länsväg 166 några 100 meter från norra rondellen. 
Vädret var uselt med kraftiga vindar och Vänersnö. Foto: Karin Åström.
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Håfreström såg bra
ut i första matchen

FOTBOLL 
Håfreströms IF spelade sin 
första match för säsongen 
i lördags på Vänersvallen 
i Vänersborg, detta under 
nya tränarkonstellationen 
med Argjend Mollapolci 
och Glenn Öder vid rodret. 
Trots ledning av hemmala-
get kunde åsengrabbarna 
vända och vinna matchen.
En träningsmatch är alltid en 
träningsmatch och man ska 
inte läsa ut för mycket av en 
sådan, speciellt inte tidigt på 
säsongen.

Men Håfreström fick en 
bra start på fotbollssäsongen 
när man i lördags besegrade 
division 6-laget Wargöns IK 
med 3-2. För Håfreströms 
del var det mycket nytt. För-
utom tränarduon och prov-
spelaren ”Taqi”, var också 
spelsystemet nytt för laget.

– Vi kom inte riktigt rätt i 

vårt nya spelsystem, det 
kommer att ta några matcher 
innan vi kommer in i det, 
berättade Glenn Öder, som 
inte ville avslöja något om 
hur man spelar.

– Ni kommer att märka det, 
sade han.

I första halvlek var hem-
malaget bättre, men Håfre-
ström kunde vända och vinna 
i andra halvlek.

– Wargön var duktiga 
tycker jag, de började klart 
bäst. Det var vår första 
match, så det kommer att bli 
bättre allt eftersom. Vi vän-
der matchen i slutet, och blev 
starkare och ägde mer boll, 
sade Öder, vars Håfreström 
möter Mellerud i Dalslands 
Sparbanks Cup på söndag.

– Det blir spännande, får se 
om vi kan stå upp hyfsat mot 
dem.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

”Den bästa matchen sedan jag kom hit”
FOTBOLL 
Det blev seger med 3-0 
för Brålandas unga lag 
mot IK Oddevolds U19 
förra onsdagen. Segern 
bäddades det för redan i 
första halvlek då två mål 
för Brålanda satte tonen.
Brålandas tränare Ronny 
Fredriksson var oerhört nöjd 
efter onsdagens seger mot 
Oddevold. Om det var för att 
sonen och förre brålanda 

tränaren Christian Fredriks-
son stod på andra sidan är 
oklart, men glad var den ru-
tinerade managern.

– Det var vår bästa match 
sedan jag kom till Brålanda. 
Oddevold U19 är ett riktigt 
bra lag, de spelade 2-2 mot 
Åtvidabergs dito. Jag var så 
glad, vi spelade så bra, sade 
Fredriksson.

Detta var Brålandas tredje 
försäsongsmatch och det blir 
bara bättre enligt tränaren, 

men i matchen mot Odde-
vold var de första 45 mi-
nutrarna bäst

– Vi var bäst i första halv-
lek, jag funderade på om det 
verkligen var vårt lag i de 
gröna tröjorna. I andra fick 
Oddevold lite mer boll, vi 
orkade inte vara lika aggres-
siva. Vi tränar mycket nu, så 
det är svårt att hålla i 90 mi-
nuter. Vi blev lite låga och 
orkade inte riktigt hålla uppe 
laget, sade tränaren Ronny 

SLUTRESULTAT
Brålanda IF –

IK Oddevold U19
3-0 (2-0)

Träningsmatch

Inställd träningsmatch
FOTBOLL 
I lördags skulle Melleruds IF 
spela träningsmatch mot 
Herrestads AIF på Undaval-
len utanför Uddevalla. Men 
på grund av snöfallet så var 
planen ospelbar och MIF fick 
istället träna på hemmaplan.

Nu laddar man inför hel-

gen då två matcher skall 
spelas, först träningsmatch 
mot Vänersborgs IF på lörda-
gen, på bortaplan. Sedan sä-
songens första trävlings-
match i Dalslands Sparbanks 
Cup, då man möter Håfre-
ströms IF på söndagen.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Oavgjort igen
SLUTRESULTAT
MHK – Bjurslätts IF
21-21 (12-12)

Div. 5 Västsvenska V
Målskyttar: 
Therese Nolin, 7 
Amanda Andersson, 7 
Jenny Eliasson, 3 
Emma Mjörnestål, 2 
Drenusche Bytyqi, 1 
Frida Andersson, 1

HANDBOLL 
Det självgående maskineriet 
Melleruds HK stötte på pa-
trull i lördagens hemma-
match mot Bjurslätts IF. 

Sist gång lagen möttes 
slutade matchen 18-18. 
Denna matchen slutade 21-
21, vilket var helt och hållet 
till publikens fördel, även om 
resultatet tightade upp tabel-
len en aning.
Det har varit jämna duster 
mot Bjurslätt denna säsong 
för Mellerud. Bortamatchen 
slutade 18-18, Melleruds 
första poängtapp i seriespe-
let. I lördags kom det andra, 
återigen mot Bjurslätt.

– Vilken match det var, det 
blev riktigt tight, precis som 
sist match, konstaterade trä-
naren Johan Eriksson efter 
matchen.

Serieledarna Mellerud har 
varit oerhört stabila denna 
säsong och går ännu obeseg-
rade efter tolv omgångar. 
Bara Bjurslätt har tagit poäng 
av handbollsklubben, som 
gjorde comeback inför sä-
songen. Nu går blickarna 
nedåt i tabellen, där Red-
bergslids IK jagar, med bara 
en poängs marginal efter 
lördagens poängtapp för 
Mellerud.

– Vi möter Redbergslid i 
sista matchen i slutet av 
mars, så om vi båda går fullt 
så blir det spännande, berät-
tade Eriksson.

Lördagens hemmamatch 
var en målglad historia där 
lagen byttes om att leda 
matchen. 

– Vi ledde med 3-1, sedan 
drog de om oss med tre bol-
lar, sedan kom vi ikapp. Tror 
de ledde med två bollar i 
paus, men efter paus drog vi 
ifrån med några bollar och 
höll i det länge, men med 
drygt en minut kvar av 
matchen ledde de med en 
boll kvar, vi kvitterade men 
lyckades inte avgöra match-
en  i slutet, sade tränaren 
Johan Eriksson, något besvi-
ken.

– Vi gjorde några misstag 
i matchen, inte så jättefarliga, 
men vi kunde ha gjort det 
bättre, sade tränaren som nu 
får blicka framåt och försöka 
gå fullt och fortsätta på den 
förlustfria väg man nu vand-
rat på sedan seriestarten i 
slutet av september förra 
året.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Är Herrestad Giants överman?

INNEBANDY 
I träningsmatchen för 
några veckor sedan be-
segrade Herrestads AIS 
Melleruds Giants, liksom 
i höstens möte där HAIF 
vann med 8-4. Även i 
fredagens match hemma 
i Rådahallen blev det för-
lust för Giants, med 7-4.
Herrestads AIF har helt klart 
ett övertag på Mellerud och 
har vunnit tre av tre möjliga 
matcher denna säsong. Fre-
dagens match var inte på 
något sätt en match enbart i 
Herrestads favör, då Giants 
ledde matchen i den första 
perioden.

– Det var en jämn historia, 
vi gör inte vår bästa match. 
Det var bara vår lagkapten 
som kom upp i normalbra 
standard, han får godkänt. 
Det vill sig inte riktigt för oss 

Ove Zetterström stod för matchens finaste mål, men trots hans 2-1, så blev det förlust med 7-4 för hem-
malaget. Foto: Andreas Asp.

SLUTRESULTAT
Melleruds IBK 

– Herrestads AIF 
4-7 (2-3, 1-2, 1-2)

Div. 6 Bohuslän/Dal
Målskyttar Giants:
Bo Olsson, 1
Argjend Mollapolci, 1
Ove Zetterström, 1
Carlos Rodén, 1

i matchen, bollarna studsar åt 
motståndarnas håll. Vi spelar 
okej hela matchen, men det 
räcker inte. Herrestad var 
bättre än vi och hade mer flyt. 
De var lite vassare och he-
tare, sade tränaren Christian 
”Chricke” Ragnevi efter 
matchen, klart besviken över 
att inte ha kunnat besegra 
Herrestad.

Snyggt mål
Men trots förlusten bjöd 
Mellerud på några godbitar. 

Vid ställningen 1-1 i slutet av 
den första perioden stod Ove 
Zetterström för matchens 
delikatess, efterrätt eller 
dessert om man så vill.

Michael Lind och Argjend 
Mollapolci vann bollen på 
egen planhalva efter hård 
press på en motspelare. De 
spelade en boll till Ove som 
klippte till och bollen drog in 
i mål via ribban.

Nu väntar Herrestad på 
nytt och fjärde gången gillt 
för Giants denna säsong.

– Det är bara att träna på 
och försöka få till en go 
känsla inför sista matchen. 
Gör vi en riktigt bra match så 
är det klart att vi kan slå dem.

Det är en större plan där 
hos dem och de kommer 
alltid med samma stabila lag, 
sade tränaren Ragnevi om 
säsongens sista match, nu till 
helgen.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Prestigemöte i cupen ikväll
FOTBOLL 
Det är alltid intressant och 
spännande när rivalerna 
Frändefors och Brålanda 
möts på fotbollsplanen. I 
år får vi ett derby tidigt i 
den första omgången av 
Dalslands Sparbanks Cup  
och bättre inledning på 
cupen går inte att få.
Brålanda mot Frändefors 
ikväll i Dalslands Sparbanks 
Cup, det bäddar för spän-
ning, dramatik, hårda tack-
lingar och en hel del mål.

Vi har tagit tempen på trä-
narna som har lite olika in-
ställning inför drabbningen 
som betyder mycket för 
spelarna, speciellt efter vin-
terns många övergångar mel-
lan klubbarna. 

En del citat ringer säkert i 
brålandaspelarnas öron, kan-
ske speciellt Erik Bengtssons 
Meullers kommentar efter att 
i vintras ha lämnat Brålanda 

till förmån för rivalen Frän-
defors. Då sade han att ”Det 
spelas en attraktivare fotboll 
i Frändefors”.

”Prestigematch 
för spelarna”
– Det är ju tävlingsmatch, 
men vi har inte lagt upp det 
som en seriematch. Vi tränar 
tufft både måndag och tisdag 
nu före. För mig är det ingen 
prestigematch, men för spe-
larna. Vi är på väg att bli 
riktigt bra, så den tränings-
mängd vi lagt ner är så sakta 
på väg att ge resultat. Frän-
defors måste spela riktigt bra 
om de ska slå oss, sade 
Ronny Fredriksson inför 
kvällens derbymatch.

”Som en cupfinal”
– Det är ju faktiskt en täv-
lingsmatch, men cupen blir 
som en träningsmatch. Men 
mot Brålanda är det mer än 
så, nästan som en cupfinal. 

När lagen möttes förra året på Sörbyvallens konstgräs vann Frände-
fors IF, frågan är om det är Brålandas tur den här gången? Foto: Tobias 
Coster/Arkivbild

Det kommer att bli tufft och 
Brålanda började träna tidigt 
och har högt tempo, så det 
blir tufft för oss. Men jag vill 
inte säga mer om matchen, 

vill inte avslöja något, säger 
Erik Öqvist.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Fredriksson vars lag vann 
med 3-0.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se
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Allt inom bygg
Våtrumscertifikat

073-503 84 27 • info@ak-e.se

Hönsfoder
Björkved

Tel. 0521-360 48

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

Halmpellets
Kutterspån

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

Torvströ
Pappersströ

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

Hösilage
Hästfoder

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

Ensilageplast 
Sträckfilm

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

Rundbalsnät 
Balsnöre

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

Hästfoder
Tillbehör häst

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

Bränslepellets
Pallpris 1.950:-

Vi tar hand om bilen

BILTILLBEHÖR
BILDELSSHOPEN

0530�730 740

Vi tar hand om bilen

RESERVDELAR
BILDELSSHOPEN

0530�730 740

Vi tar hand om bilen

BILVÅRD
BILDELSSHOPEN

0530�730 740

Vi tar hand om bilen

BILBATTERIER
BILDELSSHOPEN

0530�730 740

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

DALSLANDS
VVS AB
DALSLANDS
VVS AB

 

Marcus Johansson

Naturligtvis 
hjälper  

vi dig med  
Rot-avdraget 

Stefan   Christoffer

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

0530-421 64

Vårdval
Rehabenhet

0530-77 44 80

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

Vårdval
Rehabenhet

0530-77 44 80

Arbetsterapi - Fysioterapi
Ortopedisk Manuell Terapi

Vårdval
Rehabenhet

0530-77 44 80

Behandling, (grupp)träning,
bassängträning, hembesök

Vårdval
Rehabenhet

0530-77 44 80

Även friskvård – utfört av
leg. fysioterapeuter

Vårdval
Rehabenhet

0530-77 44 80

Hjälpmedelsförskrivning
och boendeanpassning

www.grongestaltning.se

Grön Gestaltning
Trädgårdsanläggning
Fredrik Persson
073-691 31 24

Lägenheter
i centrala Mellerud 

& Åsensbruk

joacim@lundgrensbygg.se
070-585 67 09

Melleruds Hyres AB

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

olesensbygg@gmail.com

PELLETS
Energivärde >4,9 kwh/kg

2.149:-/pall 

 45:-/säck

Ditt självklara val 

av mattläggare

Allt inom golv 

och mattor

Stort sortiment 

av golvmattor

villapellets
Prisexempel 

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

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

mikael@bilbudet.se

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

Kontakta  Monica Lindstrand
Telefon: 072- 151 18 12

LÅT SENIORBOLAGET LÖSA 
NÅGRA MÅSTEN!

Snöskottning

Reparationer, tillverkning 
och omklädning av 

dynor och stolssitsar

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

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

MellerudsFyndet
Annonsera för bara 80:-

Annonsering för privatpersoner. Pris: 80:- Försäljningspris 
max 20.000:- OBS! Ej djur. Märk kuvertet ”Fyndet” posta till: 
Melleruds Nyheter, Storgatan 20 464 30 Mellerud eller i 
brevinkast. Oss tillhanda senast fredag. Endast kontant 
betalning på kontoret el. i kuvert. Annonstext tas ej emot 
per telefon! Texta tydligt!

SÄLJES SKÄNKESBYTESKÖPES

Namn:                             

Adress:                                       Tel:

Postadress:                                                

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 mellan 
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

LEDIGA PLATSER

UTHYRES

ANDELSLAMM®
Du äger, vi sköter 

www.andelslamm.se
0768-522227

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

Maskiner och lastbilar
Sand, grus, singel, jord 

och täckbark
Rolf: 070-537 34 72

www.vermdal.se

DALVÄRM

Flyttstäd
Veckostäd
Fönsterputs

Rullande sy 
& hemservice

070-649 32 86

Skrotbilar 
köpes

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

TROLLVI BYGG AB

Jonas Olausson

0735-11 68 38
trollvibyggab@hotmail.com

Totalentreprenör

TROLLVI
BYGG AB

0735-11 68 38
trollvibyggab@hotmail.com

Totalentreprenör

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

KLUBBNYTT
Åsebro IF Supporterklubb: 

Kaffe i klubbstugan onsdag 

4/4 kl. 10.00. Välkomna!

Historisk match 
för Tösse

SLUTRESULTAT
Åsebro/Brålanda 

– Tösse IF
5-0 (2-0)

Träningsmatch

FOTBOLL 
Söndagens träningsmatch 
mellan Åsebro/Brålanda 
och Tösse IF var historisk. 
Det var det första fot-
bollsmatchen någonsin 
för Tösse If:s damlag, som 
startade igång sin verk-
samhet i somras. Dock var 
hemmalaget några snäpp 
vassare i debutmatchen.
Tösses damlag kommer att 
spela seriespel i division 4 
Bohuslän/Dal denna säsong, 
det första seriespelet någon-
sin för ett damlag i Tösse IF.

Likaså var söndagens trä-
ningsmatch den första försä-
songsmatchen någonsin, en 
viktig historisk händelse för 
den lilla klubben.

– Det var historiskt och 
spännande, ett roligt scena-
rio, konstaterade Mikael 
Larsson, en av två huvudträ-
nare i Tösse IF, efter matchen.

– Vi förlorade med 5-0, 
men det ska vi egentligen. 
Åsebro/Brålanda i division 2 
är ju hög klass jämfört med 
oss, berättade Larsson.

Trots Åsebro/Brålandas 
mångåriga erfarenhet från 
spel i högre divisioner tog det 
40 minuter innan nollan 
spräcktes. Mittfältsmotorn 
Jennie Larsson satte 1-0 och 
av bara farten kom 2-0 ge-

nom Blerona Avdijaj bara 
minuten senare. 

– Jag är nöjd med matchen 
och prestationen, men inte 
med resultatet. Första halv-
timman står vi upp bra och 
det var högt tempo. Vi fick 
inte mycket anfallsspel, men 
vårt försvarsspel fungerade 
bra, berättade Mikael Lars-
son. 
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

UTHYRES
3 rok 90 m2

Centralt i Mellerud. 
6.900:-/mån inkl. värme, 
el och garage. Gärna äld-
re. tel. 070-591 91 68.

www.granplantor.se

Bohus-Dals Skogsplantor AB
Roger Gustafsson 070-638 69 31 • 0526-430 54
Dalsland: Tommy Gustafsson 070-526 49 05 • 0530-923 59

Boka Nu för våren 2018 Skogsplantering
Miljöanpassat snytbaggeskydd.
Vax och Woodcoat på Barrot
GRAN: Barrot 3 år.

Tall • Hybridlärk • Sitka • Löv
Hybridasp • Ädellöv

Plantkyl: Låkön, 7 km söder Bäckefors
Ökna skola, Rölanda s:n, Ed • Strömstad
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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

Tovig hund?
Jag är hundfrisör

   073-970 71 95

Är hunden
ensam hemma?

Jag har hunddagis

   073-970 71 95

.se 

Hundkurser
startar v. ??

   073-970 71 95

Ont om tid?
Jag rastar din hund

   073-970 71 95

Resa bort?
Jag passar din hund

   073-970 71 95

.se 

.se 

Är hunden
.se 

.se 

Skadedjurskontroll
0521-693 51

Patrick Eriksson

Storgatan 26 i Brålanda 
Tel: 0761-95 53 60

Även vaxning 

fotvård
Blommans

Canal Digital, Viasat 
och Boxer

070-328 08 60, 0530-600 66

Da l s l ands

Antenn-
Service
Da l s l ands

Antenn-
Service

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

Da l s l ands

Antenn-
Service
Da l s l ands

Antenn-
Service

blends

2 nyanser

1 nyans

gradient1

gradient2

www.dprorservice.se
0530-400 70

Nu är kylan
här!

Har du ordning på ditt 
värmesystem?

Martin
073-99 21 446

Badrumsrenoveringar

FOTHÄLSAN
I MELLERUD

Vårdade fötter
– ett bättre liv!

Tel. 0530-100 23
www.fothalsanimellerud.se

FOTHÄLSAN
I MELLERUD

Köp presentkort
hos oss!

Tel. 0530-100 23
www.fothalsanimellerud.se

FOTHÄLSAN
I MELLERUD

Vi har
stödstrumpor!

Tel. 0530-100 23
www.fothalsanimellerud.se

FOTHÄLSAN
I MELLERUD

Vaxa dina ben 
hos oss!

Tel. 0530-100 23
www.fothalsanimellerud.se

FOTHÄLSAN
I MELLERUD

Vi utför
hembesök!

Tel. 0530-100 23
www.fothalsanimellerud.se

FOTHÄLSAN
I MELLERUD

Prova vår 
fotspa-behandling!

Tel. 0530-100 23
www.fothalsanimellerud.se

Kap & Gearsåg!

Vi kan färg!

Skruvdragare!

Inredning!

Vi kan kök!

Högtryckstvättar
& dammsugare

STORGATAN 10, MELLERUD

ST BYGGSERVICE
ST

Det  mesta inom bygg
Tel. 073-582 48 26

stbyggservice79@gmail.com

Sunnanå
Restaurang & Konferens

Lunchbuffé
à la carte  •  Café  •  B&B

0530 - 135 70

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

Tel. 0530-135 70
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Melodikrysset v.9 - 3 mars

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. 9 – 3 mars

05.15 Go'kväll
06.00 Morgonstudion
09.10 Go'kväll
09.55 Skattjägarna
10.25 Strömsö
10.55 Såna är föräldrar
11.15 Antikrundan
12.15 Landet runt
13.00 Husdrömmar
14.00 Hitlåtens historia på två 
 minuter
14.05 Domstolen
15.05 Matiné: Narkotika
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 Kulturfrågan Kontrapunkt
22.00 Det goda landet
22.30 Min samiska historia
22.45 PK-mannen
23.00 Bella loggar in
23.15 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 Världens bästa veterinär
18.50 Djur i natur
19.00 Vem vet mest?
19.30 Förväxlingen
20.00 Säsongsstart: När livet 
 vänder
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 Gomorra
00.10 Med hjärtat i Kurkkio
00.40 Världens bästa veterinär
01.30 Sändningsuppehåll
01.45 Sportnytt
02.00 Nattsändningar

14.00 UR Samtiden
17.00 Kampen om kronan
17.10 Nya Zeeland: Den 
 blå kusten
17.55 Madagaskars lemurer
18.45 Omöjlig ingenjörskonst
19.30 Nationalskattens hemlig-
 heter
20.15 Kanaler, båtar och kärlek
21.00 Seriestart: Enastående 
 människor
22.00 En glimt av ljus
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 Villes kök
00.55 Delhis vackraste händer
  - syntolkat
01.55 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 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 Law & order
00.55 112 – på liv och död
01.55 Nattsändningar

05.00 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 The Bourne supremacy
23.15 Seinfeld
00.20 Family guy
01.20 American dad
01.50 Face off
02.45 Scrubs
03.35 My name is Earl
04.00 Family guy
04.45 American dad

05.15 Go'kväll
06.00 Morgonstudion
09.10 Go'kväll
09.55 Kulturfrågan Kontrapunkt
10.55 Uppdrag granskning
11.55 En bild berättar
12.00 I terrängbil genom 
 Indokina
12.30 Så ska det låta
13.30 Skavlan
14.30 Michael Nyqvist – ett 
 porträtt
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 Domstolen
22.00 Opinion live
22.45 Rapport
22.50 Louis Theroux: Sexhandeln
  i Texas
23.50 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 Världens bästa veterinär
18.50 Djur i natur
19.00 Vem vet mest?
19.30 Förväxlingen
20.00	 Trafikljusen	blir	blå	i	mor-
 gon
21.00 Aktuellt
21.39 Kulturnyheterna
21.46 Lokala nyheter
21.55 Nyhetssammanfattning
22.00 Sportnytt
22.20 Halvsystern
23.50 När livet vänder
00.20 Världens bästa veterinär
01.10 Hundra procent bonde
01.45 Nattsändningar

14.00 UR Samtiden
17.00 Nya Zeeland: Den 
 blå kusten
17.45 Vår mänskliga 
 hjärna
18.35 Albanien runt
19.20 Världens natur: Leopard-
 klippan
20.15 90-talets USA
21.00 Antikmagasinet
21.30 Djurens bostäder
22.20 Cityliv på taken
23.10 En glimt av ljus

21.00 Renskötarna
21.30 Veckans brott
22.30 Shetland
23.30 När livet vänder
00.00 Hundra procent bonde
00.30 Husdrömmar
01.30 Strömsö
02.00 I terrängbil genom 
 Indokina

05.10 Halv åtta hos mig
05.45 Nyhetsmorgon
10.00 Malou efter tio
12.00 Hem till gården
13.00 Doktorn kan komma
14.00 Antiques roadshow
14.55 Husjägarna
15.55 En plats i solen: Vintersol
16.55 Fixer upper
17.55 Veterinärerna
18.50 Keno
19.00 Nyheterna
19.15 Sporten
19.20 Väder
19.30 Farmen
20.00 Tina i fjällen
21.00Bygglov
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
02.55CSI
03.55En plats i solen: Vintersol

05.10 Community
05.30 Våra värsta år
06.00 Jims värld
06.25 Community
06.45 Stargate SG-1
07.35 Våra värsta år
08.30 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 Lethal weapon
21.00 The Bourne supremacy
23.05 Seinfeld
00.10 Family guy
01.10 American dad
01.40 Face off
02.35 Scrubs
03.30 Nattsändningar

05.15 Go'kväll
06.00 Morgonstudion
09.10 Go'kväll
09.55 Djuren och vi
10.25 Strömsö
10.55 Sverige!
11.25 Domstolen
12.25 Auktionssommar
13.25 Antikrundan
14.25 Opinion live
15.10 På spåret
16.15 Mord och inga visor
17.00 Vem vet mest?
17.30 Sverige idag
18.00 Rapport
18.13 Kulturnyheterna
18.25 Sportnytt
18.30 Lokala nyheter
18.45 Go'kväll
19.30 Rapport
19.55 Lokala nyheter
20.00 På spåret
21.00 Skavlan
22.00 Scott & Bailey
22.50 Leif & Billy
23.05 Rapport
23.10 Suits
23.55 Veckans brott
00.55 Sändningsuppehåll
04.45 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 Världens bästa veterinär
18.50 Djur i natur
19.00 Vem vet mest?
19.30 Förväxlingen
20.00 Socialistiska palats i öst
20.55 Korta tv-historier
21.00 Aktuellt
21.18 Kulturnyheterna
21.23 Väder
21.25 Lokala nyheter
21.30 Sportnytt
21.45 The Dressmaker
23.40 True Blood
00.35 Bates Motel
01.20 Sändningsuppehåll
01.45 Sportnytt
02.00 Nyhetstecken
02.10 Sverige idag

14.00 UR Samtiden
17.00 Kampen om 
 kronan
17.05 Duvhöken - skogens
  rovfågel
17.25 Nya Zeeland: Den blå 
 kusten
18.10 Guld på godset
19.10 I alla slags väder
19.40 Vårt vilda liv - familje-
 äventyr i Kenya
20.10 Åldrandets hemligheter
21.00 Sidenvägen
21.50 Seriestart: Världens broar
22.40 Omöjlig ingenjörskonst
23.25 Kanaler, båtar och kärlek

21.00 På spåret - syntolkat
22.00 Vad gör vi nu?
23.40 Trafikljusen	blir	blå	i	morgon
00.40 Kulturveckan
01.40 Med hjärtat i Kurkkio
02.10 Bonusfamijen - syntolkat

05.10 Halv åtta hos mig
05.45 Nyhetsmorgon
10.00 Malou efter tio
12.00 Hem till gården
12.30 Friidrott
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
21.3 5Horrible bosses 2
22.00 Nyheterna och Sporten
22.05 Väder
22.15 Horrible bosses 2, forts
00.05 Firman
03.15 Brynolf & Ljung – Street 
 magic
03.55 Ambassaden – uppläst text

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 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 Prison break
22.00 Battle: Los Angeles
00.20 Seinfeld
01.25 Face off
02.20 Nattsändningar

05.15 Go'kväll
06.00 Fråga doktorn
06.45 Uppdrag granskning
07.45 Opinion live
08.30 Go'kväll
09.15 Vinterstudion
09.30 Alpint: Världscupen
10.20 Vinterstudion
10.30 Alpint: Världscupen
11.35 Vinterstudion
12.30 Alpint: Världscupen
13.15 Längdskidor: Världscupen
14.55 Vinterstudion
15.30 Motor: RallyX on Ice
16.30 Hitlåtens historia på två 
 minuter
16.35 Leif & Billy
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: 
 Andra chansen
21.30 Shetland
22.30 Seriestart: Uti bögda
22.45 Nattsändningar

07.25 Förväxlingen
09.25 Skicross: Världscupen
10.55 Förväxlingen
11.25 Vem vet mest?
13.50	 Trafikljusen	blir	blå	i	mor-
 gon
14.50 Vetenskapens värld
15.50 Sverige idag
16.00 Rapport
16.05 Sverige idag
16.15 Renskötarna
16.45 Världens natur: Leopard-
 klippan
17.40 Hundra procent bonde
18.10 Caj Bremer, fotograf
19.00 Kulturstudion
19.05 Bergmans början: ilska 
 kärlek magknip
20.05 Kulturstudion
20.10 Sommarlek
21.45 Kulturstudion
21.50 Birgit-almanackan
21.55 Gomorra
22.55 Kulturveckan
23.55 Idévärlden
00.55 Världens bästa veterinär
01.45 Sportnytt

09.00 UR Samtiden
15.00 Vårt vilda liv
15.30 Världens broar
16.20 Sidenvägen
17.10 Nya Zeeland: Den blå 
 kusten
17.55 Kanaler, båtar och kärlek
18.45 Antikmagasinet
19.15 Enastående människor
20.15 Albanien runt
21.00	 Fåglar	som	inte	kan	flyga
21.55 The Vietnam war
22.50 Dokument utifrån: 
 Utmanarna
23.45 90-talets USA
00.25 Omöjlig ingenjörskonst

20.00 Melodifestivalen 2018: 
 Andra chansen - syntolkat
21.30 Leif & Billy
21.45 Bonusfamiljen
22.30 Scott & Bailey
23.15 Homeland
00.15 Auktionssommar
01.15 Kulturfrågan Kontrapunkt
02.15 Renskötarna

05.00 Att bygga sitt dröm-
 hus
06.10	 Lego-filmen
07.55 Nyhetsmorgon
11.30 Friidrott
14.30 Ishockey: Frölunda– HV71
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 Friidrott
22.15 Nyheterna
22.20 Väder
22.25 Jack Reacher
01.00 Påtaglig fara
04.00 Brynolf & Ljung – Street 
 magic

05.05 Våra värsta år
06.00 Anger management
06.45 Grimm
07.30 Frasier
08.25 Amazing race
09.25 Jims värld
10.20 2 1/2 män
11.15 The Goldbergs
12.10 Almost genius
13.10 NCIS: Los Angeles
15.55 Lethal weapon
16.55 Dumma mej 2
19.00 Nitro circus crazy train
20.00 Simpsons
21.00 Son of Zorn
21.30 Big daddy
23.20 Exposed
01.20 Meeting evil
03.00 Law abiding citizen
04.45 Legit

Bil 
onsdag 28 mars 2018

& m     tor

Christina eller Maggan

tel. 0530-125 40
christina@mellerudsnyheter.se
maggan@mellerudsnyheter.se
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Manusstopp:
Torsdag 22 mars

Boka nu!
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Söndag

Måndag

Tisdag

Söndag Måndag Tisdag
05.30 Auktionssommar
06.30 Antikrundan
07.30 Vinterstudion
08.00 Vasaloppet 2018
12.45 Längdskidor: Världscupen
14.10 Vinterstudion
16.00 Arkitekturens pärlor
16.10 Kulturfrågan Kontrapunkt
17.10 Bonusfamiljen
17.55 Sportnytt
18.00 Rapport
18.10 Lokala nyheter
18.15 Landet runt
19.00 Sportspegeln
19.30 Rapport
19.55 Lokala nyheter
20.00 Seriestart: Mästarnas mästare
  - jubileumssäsongen
21.15 Gränsland
22.00 Seriestart: Gift vid första ögonkastet
22.45 Rapport
22.50 Akuten
23.40 Delhis vackraste händer
00.30 Mord och inga visor

07.50 Skicross: Världscupen
09.30 Villes kök
10.00 Gudstjänst
10.45 Sverige idag på romani chib
11.05 Längdskidor: Världscupen
12.25 Alpint: Världscupen
13.25 Alpint: Världscupen
14.25 Med hjärtat i Kurkkio
14.55 Socialistiska palats i öst
15.50 Sverige idag på romani chib
16.05 Sverige idag på meänkieli
16.15 När livet vänder
16.45 Seriestart: Här är mitt museum
17.00 Min samiska historia
17.15 Sprich los!
17.25 ¡Habla ya!
17.37 Alors demande!
17.48	 Kortfilmsklubben	-	japanska
18.00 Med hjärtat i Kurkkio
18.30 Villes kök
19.00 Seriestart: Världens natur: Blue 
Planet II
19.50 Seriestart: Så träffades vi
20.00 Idévärlden
21.00 Aktuellt
21.15 Agenda
22.00 Ishockey: NHL
00.45 Nattsändningar

09.00 UR Samtiden
15.00 I alla slags väder
15.30 Åldrandets hemligheter
16.20 En glimt av ljus
17.35 Guld på godset
18.35 Kanaler, båtar och kärlek
19.20 Omöjlig ingenjörskonst
20.10 Seriestart: Björnfamiljen
21.00 Seriestart: Ryssland och hästarna
21.55 Vår mänskliga hjärna
22.40 Albanien runt
23.25 Dox: Massakern i Loughinisland
01.15 Cityliv på taken

20.00 Mästarnas mästare - jubileums-
 säsongen - syntolkat
21.15 Sverige!
21.45 Louis Theroux: Sexhandeln i Texas
22.45 Gift första ögonkastet - syntolkat
23.30 True Blood
00.25 Melodifestivalen 2018: Andra 
 chansen - syntolkat
01.55 Auktionssommar - syntolkat

05.00 Att bygga sitt drömhus
06.00 Veterinärerna
07.00 Bygglov
07.55 Nyhetsmorgon
11.30 Talang
13.00 Mandelmanns gård
14.00 Stockholmspolisen
15.00 Anders knackar på
16.00 Friidrott
17.55 Keno
18.00 Bingolotto
19.00 Nyheterna
19.10 Sporten
19.25 Väder
19.30 Bingolotto, forts
20.00 Farmen
21.00 Quantum of solace
22.00 Nyheterna
22.05 Väder
22.15 Quantum of solace, forts
23.25 Riviera
00.25 Dinner for schmucks
02.50 Disconnect

05.10 Frasier
06.00 Anger management
06.45 Grimm
07.30 The Goldbergs
08.25 Nitro circus crazy train
09.20 Jims värld
10.45 Simpsons
11.15 Son of Zorn
11.45 Kevin can wait
12.15 Dumma mej 2
14.15 NCIS: Los Angeles
16.10 Big daddy
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 Prison break
23.00 Resident evil: Retribution
00.50 Those who kill
01.45 Amazing race
02.35 Justin Bieber's believe
04.05 99 saker med Erik & Mackan
04.55 Anger management

05.15 Landet runt
06.00 Morgonstudion
09.10 Landet runt
09.55 Gift vid första ögonkastet
10.40 Uti bögda
10.55 Sportspegeln
11.25 På spåret
12.25 Skavlan
13.25 Melodifestivalen 2018: Andra 
 chansen
14.55 Matiné: Happy End
16.30 I terrängbil genom Indokina
17.00 Vem vet mest?
17.30 Sverige idag
18.00 Rapport
18.13 Kulturnyheterna
18.25 Sportnytt
18.30 Lokala nyheter
18.45 Fråga doktorn
19.30 Rapport
19.55 Lokala nyheter
20.00 Husdrömmar
21.00 Bonusfamiljen
21.45 Homeland
22.45 Bergman stilikonen
22.50 Rapport
22.55	 Nattfilm:	The	Butler

07.40 Sverige idag
08.00 Min samiska historia
08.15 Sprich los!
08.25 ¡Habla ya!
08.37 Alors demande!
08.48	 Kortfilmsklubben	-	japanska
09.00-16.15 Forum
12.00 Rapport
16.00 Rapport
16.15 Gudstjänst
17.00 Mötesplatsen
17.10 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 Större än Gud
19.00 Vem vet mest?
19.30 Förväxlingen
20.00 Vetenskapens värld
21.00 Aktuellt
21.39 Kulturnyheterna
21.46 Lokala nyheter
21.55 Nyhetssammanfattning
22.00 Sportnytt
22.15 Renskötarna
22.45 Situation USA
23.45 Nattsändningar

14.00 UR Samtiden
17.00 Skatten under glaciären
17.15 Kampen om kronan
17.25 Åldrandets hemligheter
18.15 Enastående människor
19.15 Sidenvägen
20.05 Cityliv på taken
21.00 Världens natur: Blue Planet II
21.50 I alla slags väder
22.20 Ryssland och hästarna
23.10 The Vietnam war
00.10 Vår mänskliga hjärna

21.00 Bonusfamijen - syntolkat
21.45 Delhis vackraste händer
  - syntolkat
22.45 Mästarnas mästare - jubileums-
 säsongen
00.00 Det goda landet - teckenspråks-
 tolkat
00.30 Tänk till - Melanin - teckenspråks 
 tolkat
00.45 Agenda
01.30 Sportspegeln - teckenspråkstolkat
02.00 Med hjärtat i Kurkkio

05.10 Vad blir det för mat
05.45 Nyhetsmorgon
09.55 Malou efter tio
12.00 Hem till gården
13.00 Doktorn kan komma
14.00 Antiques roadshow
15.00 Husjägarna
16.00 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
22.35 Sporten
22.50 Väder
23.00 CSI
23.55 Law & order: Special victims unit
00.55 112 – på liv och död
01.55 Elementary
02.55 CSI
03.55	 Hawaii	five-0

05.15 Anger management
05.35 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 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
21.30 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

05.30 Sverige idag
06.00 Morgonstudion
09.10 Min samiska historia
09.25 PK-mannen
09.40 Bella loggar in
09.55 I terrängbil genom Indokina
10.25 Skattjägarna
10.55 Bonusfamiljen
11.40 Det goda landet
12.10 Fråga doktorn
12.55 Arkitekturens pärlor
13.05 Husdrömmar
14.05 På spåret
15.05 Matiné: Kulla-Gulla
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 Seriestart: Idag om ett år
21.00 Veckans brott
22.00	 Dox:	Min	film	om	scientologi
23.40 Rapport
23.45 Nattsändningar

08.00 Förväxlingen
08.30 Vem vet mest?
09.00 Forum
12.00 Rapport
12.03 Forum
16.00 Rapport
16.05 Forum
16.15 Agenda
17.00 Byggnadsvårdarna
17.10 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 Otto
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 Socialistiska palats i öst
23.55 När livet vänder
00.25 Renskötarna
00.55 Nattsändningar

14.00 UR Samtiden
17.00 Albanien runt
17.45 Ryssland och hästarna
18.35 I alla slags väder
19.05 Vårt vilda liv - familjeäventyr
  i Kenya
19.35 Antikmagasinet
20.05	 Fåglar	som	inte	kan	flyga
21.00 Dokument utifrån: Lön utan jobb
21.50 Världens broar
22.40 Åldrandets hemligheter
23.30 90-talets USA
00.15 Vår mänskliga hjärna

21.00 Idag om ett år - syntolkat
22.00 Gift första ögonkastet - syntolkat
22.45 Suits
23.25 Gomorra
00.25 Mästarnas mästare - jubileums-
 säsongen - syntolkat
01.40 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 Sveriges bästa
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	 Hawaii	five-0

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 Fotboll: TBA
23.30 Seinfeld
00.30 Simpsons
01.00 Family guy
01.30 American dad

Varför inte ringa Sveriges största mäklare?

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

Nyinkommet!

Visning: Onsdag 7/3 kl. 17.00-18.00

Nyinkommet!

Mellerud / Åsensbruk / Gamla Vägen 25
1-plansvilla med källare med närhet till idrottsplats, skola och livs-
medelsaffär. 3 rok. 62 kvm. Tomtareal: 171 kvm. Pris: 495 000:-

Mellerud / Dals Rostock / Sandviken 2
1-plansvilla, uteplatser i 3 väderstreck. Stall med 4 hästboxar och höns-
hus. 5 rok. Boyta: 166 kvm. Tomtareal: 8 629kvm. Pris: 1 690 000:-

Mellerud / Sunnanå / Ängenäs 4
1½-plans villa. Garage om ca. 65 kvm och gäststuga om 15 kvm.  
4 rok. Boyta: 86 kvm. Tomtareal: 924 kvm. Pris: 1 495 000:-

Visning: Lördag 10/3 kl. 13.00-14.00

Nyinkommet!

Mellerud / Åsensbruk / Glättvägen 4
Sutterängvilla med närhet till idrottsplats, skola och livsmedelsaf-
fär. 4 rok. Boyta: 95 kvm. Tomtareal: 729 kvm. Pris: 675.000:-

Visning: Tisdag 6/3 kl. 17.00-18.00

PÅ GÅNG!

FÖLJ OSS PÅ
FACEBOOK

Tel. 0530-470 50
0730-48 42 00

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

MELLERUD – Sunnanå Kulingvägen 67 
Egen hamnfika. Välplanerad interiör som ger ett luftigt 
och inbjudande intryck. Härlig utsikt över Vänern 
och hamnen. Altan i direkt anslutning till brygga på 
sjösidan. 

Pris 880.000:-

MELLERUD – Sunnanå Kulingvägen 89 
Sjöboden flyter på vattnet med egen altan och båtplats 
direkt utanför dörren. Välplanerade 35 kvm, fördelat på 
allrum med pentry och sovloft.

Pris 1.295.000:- 

Sälja huset? 

*)vid tecknande 
av fsguppdrag/
köpkontrakt

Erbjudande 

50% rabatt på  

energideklaration*

T.o.m. 13 mars 2018

VITA SANNAR – Örnuddsvägen 
Vill du vara först?? Helt nytt och fräscht. Nybyggna-
tion av en trevlig enplansvilla för fritid eller året runt. 
4 rok, 83 kvm. Tomt  1406 kvm. Inflyttningsklart 
april/maj 2018. Härligt läge med sjöusikt.  

Pris 2.790.000:- 
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Mellerud • Tel. 0530-133 01
Vår kunskap Er trygghet

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

8.190:-

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

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

KAMPANJPRIS 

6.990:-

Fullt ös på 
Mejeriet

Både killar och tjejer spelade fotboll i Mejeriet lilla inomhus hall. Nora mötte sin kompis Josefin i airhockey-match, vem som vann för-
täljer inte historien.

Äntligen sportlov med snö

Fisketävlingen segrare blev Emil Tunqvist. Två abborrar på 940 gram 
drog han upp. Foto: Privat.

Lite trögt med fisket gick det tyckte Ville Fallqvist, Vidar Stahl och Linus 
Fallqvist.

Tim Kalishoek från Västerås besökte Dalsland och mormor på 
sportlovet.  Backarna vid OK-stugan roade.

Men nu var isen 15 centime-
ter tjock och 20 barn plus 
föräldrar och andra vuxna 
tog sig ut i snöyran för att 
pröva fiskelyckan.

Lite trögt fiske 
Kallt var det och det krävdes 
vattentäta skodon för den 
som skulle ta sig ut på den 
snötäckta isen, men vad 
gjorde det när nybakta bullar 
och grillad korv väntade vid 
badvikens grillplats efter 
fisket. 

Dagens första abborre, en 
rejäl fisk på 780 gram, fånga-
des av Petter Larsson, utom 
tävlan då han inte är någon 
skolungdom.

Linnea Backelin väntade 
tålmodigt på napp, men det 
var stilla under isen.
– Jag får aldrig fisk men jag 
är med ändå, sade Linnea.

Segrare i tävlingen blev 
Emil Tunqvist som fångade 
två abborrrar på sammanlagt 
940 gram.

På andra håll
Vid OK-stugan var det full 
fart i backarna, både för 

skidåkare och pulkaåkare 
och isen nere vid Idrottshuset 
i Mellerud har också varit 
välbesökt. Även skidspåren 

vid Källhult har varit per-
fekta under sportlovet.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

Sportlovet bjöd på mycket 
snö och aktiviteter. Pim-
pelfiske på Kabbosjön, 
härliga pulkabackar,  
skidspår på flera håll och 
skridskois vid Idrottshu-
set är några exempel.
Traditionen att hålla pimpel-
fisketävling på Kabbosjön 
har fått göra uppehåll i fem 
år på grund av att det inte 
varit ordentlig is på sjön. 

Under torsdagseftermiddagen och kvällen på sport-
lovet var det som vanligt fullt ös på Mejeriet, i MKCs 
lokaler i centrala Mellerud. Omkring 60 barn var på plats 
och lekte av sig, dansade och fick njuta av egengjorda 
chokladbollar.
Minikids, för barn upp till sju 
år, inledde torsdagseftermid-
dagen på Mejeriet i Melle-
rud. Runt 20 barn kom och 
dansade, lyssnade på bibel-
berättelse och hade olika 
aktiviteter.

Dagens roligheter som 
barnen kunde välja mellan 
var fotboll, bakning, pyssel 

och fri lek i lekrummet. När 
aktiviteterna var slut bjöds 
barnen på fikat kompisarna 
hade bakat, stora fina chok-
ladbollar med antingen pärl-
socker eller kokos på.

Vid sextiden kom de äldre 
barnen till maxikids, där 
barnen är 8-12 år. Kvällen 
inleddes med två danser som 

Bränsleförbr. bl. körning 5,3-5,7 l/100 km. CO2 119-131 g/km. 
3 års nybilsgaranti, 3 års vagnskadegaranti, 3 års assistans 
och 12 års garanti mot genomrostning. *Erbjudandet gäller 
t. o. m. 16/3 2018 och kan ej kombineras med andra rabatter 
eller erbjudanden. Bilarna på bilden är extrautrustade.

VINTERERBJUDANDE FRÅN SUZUKI
JUST NU 

VINTERHJUL PÅ
KÖPET!

VÄRDE 15.000:-*

Uddevallavägen 6, Bäckefors, 0530-360 08. Mån–fre 9–18. www.roybil.se

Suzuki gör prisvärda bilar som håller i längden. Med bränslesnåla 
motorer som är optimerade för lägsta möjliga bensinförbrukning. 
Just nu extra prisvärda.

VÄLKOMMEN IN TILL 
OSS I BÄCKEFORS!

S-CROSS 4x4  
BOOSTERJET FRÅN 

214.900:-
VITARA 4x4  

FRÅN 

209.900:-

alla barnen dansade med i, 
ledda av Linnea Persson.

Därefter följde en bibelbe-
rättelse innan aktiviteterna 

för de äldre barnen drog 
igång. Många valde fotboll, 
men också airhockey, Tv-
spel, biljard och pyssel. 

Framåt halv åtta, när det var 
dags för fika, var många av 
fotbollsspelarna svettiga 
men glada. Barnen som pyss-

lat visade stolt upp sina krea-
tioner i olika fina färger.
 Tobias Coster 

tobias@mellerudsnyheter.se

Alexander Bohm med sonen 
Isak i full fart förbi Ok-stugan 
i Dals Rostock.


