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Kvarnkullen
Öppet alla dagar 8-22

Med reservation för ev. 
slutförsäljning och  

tryckfel. Priserna gäller 
endast vecka 10.

Räkor
Inkommer torsdag förmiddag

Prisbomb!

Nacho chips
Santa Maria, 185 g, jfr-pris 27,03/kg.  
Max 10 köp/hushåll/vecka 10.

5:-/st
Eko morötter
Ekologiskt odlade, Sverige, klass 1,  
500 g, jfr-pris 10,00/kg.
Max 5 köp/hushåll/vecka 10

Kycklingfilé
Eldorado, fryst, gäller även delad, 800-900 g, 
jfr-pris 36,67-41,25/kg.

Svensk högrev
Dalsjöfors, Sverige, färsk, i bit, ca 800 g.
Max 2 köp/hushåll/vecka 10

79:-
för Bonuskunder

/st

Fruktdryck
Kiviks, 1,5 lit, jfr-pris 6,67/lit

10:-
 

/st
6995

 

/kg

5:-
 

/st

Laxfilé
Falkenberg, Salmo salar, odlad Norge, färsk, i 
portion, 4x125 g, jfr-pris 158,00/kg.

99:-
3 för

för Bonuskunder

  

1 säck 45:-
1 pall 2.149:-

Nu även stallpellets

PELLETS
6 och 8 mm

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

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

Toppfrys AB i Brålanda får två nya delägare. Samtidigt säljer tre tidigare delägare sina respektive andelar och avvecklar sitt engagemang i bolaget. Här syns representanter för de nya delägarna; Peter Odemark, ordfö-
rande i Findus AB, Markus Wallentin, vd Foodimpex International AB samt Joakim Bratell, ny vice vd i Toppfrys AB. Processen att hitta en ny vd har inletts och beräknas vara klar innan årets slut. Foto: Ing-Marie Norrman.

– Sidan 8 –

Två nya delägare i ärtfabriken

Nytt biogasprojekt 
Fem lantbrukare är på gång att bilda bolaget Dal-
bogas. Stor efterfrågan på biogas är bakgrunden. 

– Sidan 9 –

Positivt för klustret
Gröna Klustret Nuntorp har medvind. Fler eta-
bleringar och utbildningar ger vind i seglen.

– Sidan 14 –

Domarbrist på Dal 
Fotbollsklubbarna tar fram för få domare. Serie-
spelet är hotat om ingen förändring sker.

– Sidan 19 –
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En mässa för kropp och själ
Lördagen 17 mars 2018 10.00-17.00
Plats: Melleruds Motorklubb, Rostocksgatan 25, Mellerud

• HEALING • MASSAGE • DJURKOMMUNIKATION • DRÖMFÅNGARE • MEDIUM • URKRAFT • PORTRÄTTMÅLNING 
• INDIANKLÄDER • FOREVER LIVING • NATURPRODUKTER • ZONTERAPI • AVERA • FOTHÄLSAN • PARTYLITE

11.30 Föreläsning av Therese Elisabeth om själens påverkan på kroppen.
13:00 Storseans med Britt Tegneryd.
14:30 Föreläsning av Staffan Stridsberg om Tarotkortens symbolik.
( Biljetter till föreläsning och seans säljs på plats)

Fika finns att köpa • INTRÄDE: 50:-

Ånimmens  
FVOF  

håller
Årsmöte

Torsdag 15/3 kl. 19.00  
i Ånimskogs bygdegård

Föredrag och film  
Sten Gunnar Stensson.  

Info om Sten Gunnar Stensson 
på www.animmen.net.

Fikapaus
Årsmötesförhandlingar

Välkomna!            Styrelsen

Boulealliansen
håller 

ÅRSMÖTE
Torsdag 22/3 kl. 11.00

Templargården
Alla intresserade  

föreningar är välkomna!

VÄLKOMMEN TILL 

ÅRSMÖTET 
för FÖRENINGSARKIVET I MELLERUD
Tisdag 13 mars kl. 19.00 

i Tingshuset

ÅRSMÖTE
Nedre Upperudsälvens Fiskevårdsområde
Torsdag 22/3 kl. 19.00, Wärdshuset, Café Gruzzolo

Uppgifter om vilka fastigheter som ingår i FVO 
finns på föreningens hemsida.

www.nedreupperudsalvensfvo.dinstudio.se

 VÄLKOMNA! Styrelsen

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!

Idrottshuset, Mellerud

VSH - JACK 3.000:- – 36 rop 

Torsdag 8/3 kl 19.00

Mini Jack 3.200:- - 49 rop

RÖVARE  15.000:-   -  53 rop

BINGO

- Välkommen - 
till en bra Bingo

MELLERUDS IF

       

Buss från Bengtsfors över
Åsensbruk 0706-22 06 00

Bolstad
Prästgård
Onsdag 14 mars kl 19.00
Sigward Karlsson, 

Brålanda och

Teofil Carlsson, 
Råskog: Grinstads  

missionshus och dess orgel.
Entré m. kaffe: 75 kr. 

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

Earth Hour
Lördag 24 mars kl. 20.30-21.30

Melleruds kommun uppmanar alla att
släcka allt elektriskt ljus denna timme
Konsert i Kulturbruket kl. 20.15

Biljetter kan hämtas på Medborgarkontoret
En marschall = En biljett

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 

0555-130 15, www.grums.nu

Legoland
1/7, 28/7, 3 dagar
Bussresa inkl. båt Göteborg-
Fredrikshamn t/r, 2 hotell-
övern. på Scandic Hotel 
Regina i Herning inkl. 2 halv-
pension, entré till Legoland. 
Vuxen 3.490:- barn -12 år 1.990:-

Tårtgeneralen
Torsdag 8/3 kl. 19.00
Barntillåten    1 tim 41 min 

Pris 80:-

Håfreströms Bio 
Åsensbruk

    

Café Älvan, 
Mellerud

P.D. Lundgrensgatan 10, Mellerud

Idé-gruppen Älvan i 
samarbete med

Vuxenskolan och  
Café Älvan

Torsdag 8/3 kl. 14.00
”Gröna Bönor” 

en kör från Brålanda 
underhåller

Årsmöte
med travnostalgi
Tisdag 20/3 kl. 18.00
Jessicas Delikatesser, 

Mellerud
Förtäring

Anmälan senast fre. 16/3
Mona 070-651 01 92 
Per 073-091 66 35

Välkomna!

Bengt Kasemo från Fossilfritt Dalsland 
informerar om

Fossilfritt Dalsland en 
vision eller verklighet

Tisdag 13/3 kl. 18.30 Stallet (bakom Tingshuset)

Följs av Årsmötesförhandlingar  
för Nordalskretsen

Alla hjärtligt välkomna!

Mer info www.nordal.naturskyddsforeningen.se

GÖRAN BLUES BAND 

Fredag 9 mars kl. 19.00 

Ödskölts bygdegård 

Förhandsbokning tel. 

0730-76 10 60

Inträde  150;- inkl räkmacka

VÄLKOMNA! 
Arr: Ödskölts Bygdegårdsförening 

Medarr: Studieförbundet Vuxenskolan

Åke Kallioniemi  

berättar om ”Min resa”

 
Rotary
Mellerud

Måndag 12/3 

Café Gruzzolo kl. 18.15

TACK 
till Lekia, Lindströms 
Blommor, Bloms och Ute & 
Inne för nallarna ni skänkt.

POSOM-gruppen  
i Mellerud

Lördag 10/3 kl. 17.00
Auktionist Per-Göran Asp. Andakt, sång av scouterna

Missionskyrkan Mellerud 
Vårauktion

Servering, auktion, åror                   Välkomna!

VÄLKOMNA!
Tel.0530-36200

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

Adress: Kapellgatan 6
Postadress: Box 94, 46422 Mellerud

7 mars- 14 mars 2018
 Midfastosöndagen
”Livets bröd”

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

BOLSTADS FÖRSAMLING
Ons 14.30 Eftermiddagskaffe i Grinstads församlingshem, 
  Erika Staaf.
Ons 18.00-19.00 Andrum i Klöveskogs kyrka, Kerstin Öqvist.
Sön 15.00 Temagudstjänst i Grinstads kyrka, Margareta 
  Olsson.
Ons 14/3 18-19 Andrum i Klöveskogs kyrka, Kerstin Öqvist.

HOLMS FÖRSAMLING
Ons 10.30 Förmiddagskaffe i Kyrkans Hus. Margareta 
  Olsson berättar om Kyrkan i Etiopien.
Tor 10.00 Morgonmässa i Kyrkans Hus med Kafé Kom in, 
  Daniel Westin.
Tor 18.30 Aftonsång i Kyrkans Hus, Pär-Åke Henriksson. 
  En ensemble ur Järns sångkör under ledning av 
  Anders Fredriksson.
Sön 11.00 Gudstjänst i Kyrkans Hus, Margareta Olsson. 
  Sång: Rostocks manskör. 
Tis 13/3 11.30 Andakt på Fagerlid, Erica Staaf.
Tis 13/3 14.30  Andakt på Berg, Anders Fredriksson.
Tis 13/3 15.00  Melleruds kyrkliga syförening symöte i Kyrkans Hus.
Ons 14/3 12.00  Andakt i Kyrkans Hus, Erica Staaf. Därefter lunch, 
  anmälan senast tisdag 11.00. Tel. 0530-36200.

SKÅLLERUDS FÖRSAMLING
Tor 16.00  Sång och musik på Skållerudshemmet, Kerstin 
  Öqvist och Elisabette Emanuelsson.
Sön 11.00  Högmässa i kyrkan, Daniel Westin.

ÖRS FÖRSAMLING
Ons 12.15  Mässa på Karolinen, Daniel Westin.
Sön 18.00  Musikgudstjänst i Örs kyrka, Daniel Westin, 
  Anders Fredriksson. Orgelmeditation och dikter.
Mån 12/3 15.00  Örs kyrkliga syförening symöte hos Birgitta 
  Landegren i Dals Rostock.

Dans
Folkets Hus, Fengersfors

Lördag 10/3 kl. 20-24

Mycket populära
Kalle & Stefan
Välkomna!  Servering   FIK

Nästa dans lör 7/4 Charlies
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HEMSTÄD | HANTVERK |  TRÄDGÅRD

Din hjälp med ROT- och RUT-tjänster i Dalsland! Ring XXX-XX XX XX

PENSIONÄR? JOBBA EXTRA PÅ EGNA VILLKOR.  

NU SÖKER VI PERSONAL I MELLERUD OCH ÅMÅL!

ROT- och RUT-tjänster! Åmål 0532-78 78 78 • Mellerud 0530-72 50 50

Söndag 11 mars • kl. 16.00
Kärlek på lur
– komisk operadubblett med förvecklingar

GöteborgsOperan gästspelar med en charmig före-
ställning som bjuder på två korta operor där kärleken 
ligger på lur! 
Inleder gör La serva padrona, ”Pigan som husfru” av 
Giovanni B Pergolesi. Avslutar gör The telephone, en 
komisk opera av Gian Carlo Menotti. Båda sjungs på 
svenska.  

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

Entré: 280 kr för vuxna; 
215 kr för barn/ungdom t o m 19 år/stud/pensionär. 

Fri entré för barn under 15 år i sällskap med betalande vuxen
när biljetterna köps i entrén en timme före föreställningen.

Arr:  Kulturbruket på Dal

Biljetter: www.ticketmaster.se eller telefon 077-170 70 70 
samt i Kulturbruket på Dal från kl. 15.00.

Lördag 10/3  
Kl. 2100-0100

0520-973 30    www.traffenbaberg.se

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

Torget, Mellerud • Tisdag 16 januari

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

Torget, Mellerud • Tisdag 13 februari

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

Torget, Mellerud • Tisdag 30 januari

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

Torget, Mellerud • Tisdag 27 februari

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

Torget, Mellerud • Tisdag 27 mars

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

Torget, Mellerud • Tisdag 13 mars

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

Visklubb 67 hyllar Taube

Anette Svanelind i aktion tillsammans med Henrik Olsson, Svante Olsson 
och Karl-Gustav Karlsson. Foto: Björn Larsson.

På lördag eftermiddag 10 
mars är det dags igen för 
Visklubb -67 från Säffle att 
hylla Evert Taube på hans 
födelsedag. 
Det är en sed visklubben haft 
alltsedan 2010 och nu är det 
alltså nionde året i rad som 
Taubekonserten äger rum i 
Kulturbruket på Dal i Mel-
lerud.

Anette Svanelind, Anders 
Falk, Pelle Jonsson, Staffan 
Jönsson, Karl-Gustav Karls-
son, Per Nilsson, Henrik 
Olsson och Svante Olsson är 
ett väl sammansvetsat gäng 
som bjuder på ett blandat 

urval av Evert Taubes cirka 
215 visor. 

I två välmatade avdel-
ningar framför gruppen 
drygt ett 25-tal visor med 
kända guldkorn som Linnéa, 
Så skimrande var aldrig ha-
vet, Eldarevalsen, Vals i 
Valparaiso och Så länge 
skutan kan gå varvat med 
mera sällan framförda Rön-
nerdahl målar, Minnet och 
tystnaden, Sol och vår, Kär-
leken och vinden och Eldare 
på värmen.

Ett välbalanserat urval ur 
Mäster Taubes rika och så 
älskade produktion.

Gröna bönor på 
kvinnodagen

I morgon, torsdag, kom-
mer ett gäng sångglada 
damer från Brålanda och 
underhåller på Café Älvan. 
Gröna Bönor är en kör som  
glatt sin publik i ganska 
många år med Märta Eriks-
son på piano och som musi-
kalisk ledare. De har besökt 
Café Älvan tidigare och er-
bjuder ett varierat lättsamt 
sångprogram. Den här 
gången får vi lyssna till 

sånger med kvinnotema, 
passande nog på internatio-
nella kvinnodagen.  

Det finns gott om både 
rubriker som innehåller 
kvinnonamn och texter med 
kvinnoperspektiv så det blir 
intressant att höra vilka 
sånger de valt ut. Även om 
det nu råkar vara internatio-
nella kvinnodagen så är gi-
vetvis även herrar välkomna 
att lyssna, trivas och kanske 
ta en fika i caféet.

Gamla minnen från 
Grinstads missionshus

På onsdag kväll den 14 
mars berättar Sigward 
Karlsson, Brålanda och 
Teofil Carlsson, Råskog, 
minnen från Grinstads 

Earth Hour-biljetterna släpps
Lördag 24 mars anordnar 
Melleruds kommun i van-
lig ordning en Earth Hour-
konsert i Kulturbruket på 
Dal. 
Konserten inleds strax innan 
Earth Hour-timmen och hål-
ler på under hela denna. Det 
blir en timme när allt fram-
förs helt akustiskt i ljuset av 
hundratals stearinljus.

Följande artister framträ-
der på årets konsert:

• Agnes Casimir Lind-
holm, riksspelman som bor i 
Mellerud. Hon spelar fiol.

• Caroline Anderberg, 
sångerska, gitarrist och låt-
skrivare från Dals Rostock.

• Jonny de Capretz, sånga-
re och gitarrist som bor i 
Åsensbruk, men är bördig 
från Skåne. Han kommer att 

framföra låtar av Mikael 
Wiehe och Björn Afzelius.

• Lotta Lagerlöf, sångerska 
och gitarrist från Tösse. 

Dessutom kommer Kickie 
Nilsson Teveborg att läsa 
texter av Tage Danielsson.

I kompet återfinns som 
vanligt Glenn Nordling på 
slagverk, Lars Nilsson, gi-
tarr, mandolin och bouzouki, 
och Sören Blom, kontrabas.

Biljetterna släpps onsdag 7 
mars och som vanligt är det 
inte pengar som gäller som 
betalningsmedel. Istället kan 
man hämta sina biljetter på 
Medborgarkontoret i utbyte 
mot en marschall per biljett. 
Dessa marschaller placeras 
sedan ut utanför Kulturbru-
ket på Dal under konsert-
kvällen och hälsar besökarna 
välkomna när de anländer.

Lördagen den 24 mars är det dags för Earth Hour-konsert i Mellerud.

missionshus och dess or-
gel i Bolstad Prästgård. 
Grinstads missionshus, som 
sedan år 2006 är fritidshus, 
byggdes år 1876. Det är 
Dalslands första missions-
hus och beläget på fastighe-
ten Hede 1:21. Tomten 
skänktes av nämndemannen 
A. J. Eriksson. Församlingen 
hette Grinstads Friförsam-
ling fram till år 1938 då den 
namnändrades till Grinstads 
missionsförsamling. Grin-
stads missionshus hade 
halmtak fram till  år 1892 då 
det lades tegel på taket. Idag 
har huset plåttak. 

Sigward Karlsson, Brå-
landa var den siste pastorn i 
Grinstads missionshus och 
Teofil Carlsson, Råskog,  var 
ordförande. Vid försäljning-
en av Grinstads Missionshus 
skänktes den gamla orgeln 
till Bolstads Prästgård där 
den kan beskådas.

FISKBILEN
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 Torget

Nykokta 
havskräftor

Trål

198:- 
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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

Thaibuffé
inkl. sushi

Helgbuffé
135:-

Tel. 0530-124 00

À la carte
Mat för avhämtning

90:-
Vardagar kl. 11-14.30

MATSEDEL
Skolan

      

Vecka 11 Måndag 12/3: Pyttipanna med stekt ägg 
och broccoli. 
Dessert: Mango/äppelsoppa. 
Tisdag 13/3: Kalops med potatis, blomkål 
och skivade rödbetor. 
Dessert: Konserverad frukt.

Onsdag 14/3: Fiskburgare med bröd,  
hemlagat potatismos, dressing och sallad.  
Dessert: Blandad fruktkräm.

Torsdag 15/3: Stekt fläsk med löksås, 
potatis och skivade morötter.   
Dessert: Fruktsoppa.

Fredag 16/3: Trädgårdslasagne, vitkålssallad. 
Dessert: Fruktsallad

Lördag 17/3: Spättaroulader, skaldjurssås, 
potatis och värdshusgrönsaker. 
Dessert: Jordgubbskräm.

Söndag 18/3: Skivad fläskkarré, gräddsås 
med svartvinbärssmak, potatis och  
herrgårdsgrönsaker.
Dessert: Brylépudding med karamellsås och 
vispad grädde.
Hemtjänstens alternativ v. 11
Mån-sön: Stekt falukorv med potatismos och  
grönsaker.

Senior
Måndag Kycklingpyttipanna* 
med mangorajsås och broccoli. 
Alt: Grönsakspyttipanna.

Tisdag Kalops* med potatis, 
blomkål och skivade rödbetor. 
Alt: Rotsaksgryta med bönor. 

Onsdag Fiskburgare med bröd, 
hemlagat potatismos, dressing och 
sallad. 
Alt: Pastasallad med ost.

Torsdag Potatisbullar/blodpud-
ding*, lingonsylt, vitkålssallad. 
Alt: Potatisbullar.

Fredag Trädgårdslasagne, vitkåls-
sallad. 
Alt: Grekisksallad.

Varje dag serveras: 
 Sallads-/råkostbuffé med dressingar 

samt hårt och mjukt bröd.
* Ursprungsland Sverige.

**Miljömärkt.

Håverud, modevisning och sponsring

Katarina Kjörling underhåller 
på kajkanten tillsammans med 
Smooth Jazz Quartet. 

Här kommer senaste nytt 
från Kanalyrekommittén.
På söndagen blir det som 
vanligt aktiviteter i Håve-
rud/Upperudsområdet från 
cirka 10.00 till 16.00. Som 
vanligt kommer det att bli 

Teater Mimulus har blivit en tradition under Kanalyresöndagen i Håverud. Foto: Elin Niklasson.

Vid lunchtid på lördagen anordnar medlemmar i Köpmannaföreningen 
modevisning. Arkivbild.

Ny VD i Ed
Joachim Lindroth blir ny VD 
för SJB, Sven Johansson 
Bygg AB, och kommer att 
tillträda sin tjänst den 1 maj.

Joachim har en lång och 
bred erfarenhet som VD från 
flera olika bolag, senast som 
VD i Kynningsrud Prefab 
AB.

SJB, Sven Johansson Bygg 
AB, startade 1966 och drivs 
idag i tredje generationen. 
Företaget har drygt 65 med-
arbetare och har sitt huvud-
kontor i Ed.

Joachim Lindroth.

Elin från Mellerud blir 
förstanamn för (V)

Elin Segerlind från Mellerud 
utsågs i söndags av en enig 
valkonferens till förstanamn 
på Vänsterpartiet Fyrbodals 
riksdagslista, efter att Rossa-
na Dinamarca från Trollhät-
tan tidigare valt att avstå. 

Hon har dock hamnat i lite 
blåsväder i dagarna. I fjol 
arbetade Elin Segerlind som 
reporter på Sveriges Radios 

lokala kanal P4 Värmland 
samtidigt som hon satt i hög-
sta ledningen för Vänsterpar-
tiet i Västra Götaland. Det 
har uppmärksammats av 
Radio Väst. P4 Värmlands 
kanalchef Ulla Walldén be-
rättar för P4 Väst att hon 
missat att kontrollera om 
Elin Segerlind varit aktiv i 
något politiskt parti.

Elin Segerlind har heller 
inte berättat för sina chefer 
om sitt politiska engage-
mang.

flaskrace i kanalen och redan 
tidigare har vi ju berättat att 
Starka Kvinna-tävlingen 
kommer att ha sina finalhit 
här.

Om vädret tillåter har vi 
alltid musik på kajkanten 
under den tidiga eftermid-
dagen. I år har vi som första 
band för detta bokat Katarina 
Kjörling & Smooth Jazz 
Quartet. De spelar lättlyss-
nad jazz, ofta standards ur 
”The Great American Song-
book”. Sångerskan Katarina 
Kjörling är välkänd för de 
flesta mellerudsbor från 
framträdanden i bland annat 
kyrkor och på Kulturbruket.

Hon har med sig Roger 
Karlsson, piano, Sören 
Blom, kontrabas, Conny 
Swahn, trummor, och Per-
Olof Larsson, saxofon. 

Samtliga är välmeriterade 
och lokalt välkända musiker.

Teater
Teater Mimulus från Värm-
land är ett traditionellt inslag 
på Kanalyresöndagen. De 
bjuder på högklassig barnun-
derhållning, ofta med med-
verkande djur i föreställ-
ningarna. I år kommer de 
troligen med en helt ny pjäs.

I fjol var det två modevis-
ningar på Kanalyran. I år blir 
det en. Den ordnas av med-
lemmar i Köpmannafören-
ingen i Mellerud. Visningen 
kommer att äga rum på stora 
scenen vid lunchtid på lörda-
gen.

Sponsorer sökes
2017 hade vi hela 65 företag 
som stödde Kanalyran. De 

stod för drygt halva budgeten 
och tack vare dem kunde vi 
bjuda på allt utan att ta entré. 
17 av företagen valde att som 
silver- och guldsponsorer 
satsa lite extra på evene-
manget.

Nu går vi ut och söker 
sponsorer till årets jubileum-
syra. Information har gått ut 
via brev och e-post, och lig-
ger på Kanalyrans hemsida. 
Vi har redan ett halvdussin 
företag som gått in som guld-
sponsorer, men vi är öppna 
för sponsorer på alla nivåer.

Nytt för i år är att det blir 
en mingelkväll för sponso-
rerna torsdag 5 juli på Café 
Gruzzolo.

För Kanalyrekommittén 
Lars Nilsson

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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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

Med sunt förnuft som affärsidé
”Människor är inte bra 
eller dåliga. Bara olika”, 
förklarade Christer Ols-
son under sin mycket 
tänkvärda och inspire-
rande föreläsning förra 
onsdagen på Kulturbruket 
på Dal.
Det var Mellerudsnavet som 
bjudit in till en föreläsning 
med rubriken ”Arbetsglädje 
– ett annat ord för produkti-
vitet!” Drygt 100 åhörare 
bänkade sig för att lyssna på 
”fiskarsonen från Öckerö”, 
som han beskriver sig själv.

Christer Olsson är mannen 
som gjort sunt förnuft till sin 
affärsidé. Han är en av Nor-
dens mest anlitade föreläsare 
och utöver föreläsningar ar-
betar Christer som coach och 
inspiratör för ledare och 
ledningsgrupper för några av 
landets största företag. 

Christer hade ett toppjobb 
som direktör, men mådde 
inte bra. Hela tiden kände 
han att han inte var så bra som 
andra trodde han var, men 
efter besök hos psykolog 
förbättrades situationen.

– Psykologi är både logiskt 
och fascinerande, så jag hop-
pade av karriären och började 
läsa psykologi. Eftersom jag 
är dyslektiker sket jag i att 
doktorera eftersom man 
måste skriva massor då. Is-
tället för doktor blev jag re- ”Folk krånglar till saker till förbannelse”, konstaterar Christer Olsson.

sande i sunt bondförnuft, 
berättade Christer.

Krånglar till saker
Folk krånglar till saker till 
förbannelse, menar han. Alla 
vill vara duktiga och ska göra 

så mycket som möjligt på så 
kort tid som möjligt och helst 
till så låg kostnad som möj-
ligt. 

– Vi är faktiskt dugliga 
utan att själva veta om det. 
Det finns inget ”rätt sätt”, jag 

hatar de orden. Konsten med 
livet är att hitta DITT sätt. Du 
måste inte kunna allt. Många 
känner otrygghet och osäker-
het. Är man inte trygg är man 
inte glad. Många tror att 
lösningen för din otillräck-
lighet är att gå en kurs, men 
99 av 100 behöver ingen mer 
utbildning, konstaterar 
Christer.

Enligt Christer kan många 
för mycket, men gör för lite. 
Våga agera istället, uppma-
nar han. Den som vill mest 
vinner, allt i ditt liv är under 
utveckling eller avveckling.  
Våga prova nya saker – lev. 
Antingen lyckas du eller så 
får du testa igen, är Christers 
filosofi.

Behov av att vara behövd
– Ensam är INTE stark. 
Många framgångsrika männ-
iskor mår dåligt eftersom de 
tappat livet som tillsamman-
sprojekt. Vi människor har 
en förmåga att arbeta tillsam-
mans, det är därför vi besitter 
världen. Behovet av att vara 
behövd är viktigast av allt.  
Att tillföra värde till någon 
har vi i oss helt naturligt. Du 
mår bättre genom att hjälpa 
andra, det gäller att hitta till-
baka till våra urkrafter. 

För att känna arbetsglädje 
krävs att vi lär känna varan-
dra på arbetsplatsen.

– Jobbar ni tillsammans 

eller jobbar ni samtidigt, 
frågade Christer.

För att må bra krävs mat, 
kärlek och bekräftelse. Da-
gens ungdomar har precis 
samma behov som oss vuxna.

– Möt dem där de är, vi 
behöver anpassa oss för att 
attrahera dem. Allt utvecklas 
runt oss så det gäller att 
hänga med. Många ungdo-
mar mår skit idag, vi måste 
få dem att inse att man inte 
behöver vara perfekt. Själv 
kan jag inte allt, men jag 
skiter i det. Våga ta emot 
hjälp istället, framhöll Chris-
ter.

Hade inget läshuvud...
Som skolgrabb var han ”ord-
blind” och hade ”myror i 
rumpan” enligt lärarna. Han 
fick gå i en obs-klass och i 
nian sade rektorn till Christer 
att han inte hade något läshu-

vud och han borde bli an-
tingen fiskare eller jobba på 
Volvo.

– Jag började på Volvo och 
fick efter en tid möjlighet att 
gå en ingenjörsutbildning 
där. Min ellärare var den 
första läraren någonsin som 
insåg att jag faktiskt kunde 
saker. Han fick mig att inse 
att det finns olika sätt att lära 
sig saker på, helt enkelt. Se-
dan gick jag hem till rektorn 
och läste lusen av honom, 
han kunde ha förstört hela 
mitt liv med de orden han 
sade till mig. Människor är 
inte bra eller dåliga. Bara 
olika, berättade Christer.
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se
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Vår kära
Dagny Björnmar

* 11 september 1924
har idag stilla insomnat.

Sörjd av sina söner. 
Övrig släkt och vänner

Mellerud 28 februari 2018

Sov gott Morsan
Bertil och Morgan

Kära lilla Mamma 
Nu är din strävan slut 

All smärta den är borta 
Och du får vila ut 

För allt vi vill Dig tacka 
För kärlek rik och stor 

För omsorg och all möda 
Tack kära lilla Mor

Begravningen sker i stillhet. 
Tänk gärna på en gåva till  
Strokefonden pg 90 05 30-7.

 

Vår älskade
Kert Haglund

* 17 april 1938
har lämnat oss i  

stor sorg och saknad
Köpmannebro 

16 februari 2018
ULLA

Anders och Supannee
Annika och Bengt-Åke

Philip och Viktoria
Lisa

Släkt och vänner
Du var så god, 
Du var så glad 

Du lämnar bara 
vackra minnen 

Så svår är ändå denna dag 
Så sorgsna våra sinnen 

Men tack för allt 
vad Du oss skänkt 

Vi vet att Du på oss 
alltid tänkt 

Tack för våra lyckliga 
år tillsammans.

Begravningsgudstjänsten äger 
rum i kretsen av de närmaste.  
Tänk gärna på en gåva till Läkare 
utan gränser. Tel. 010-199 33 00.

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

Rolf Larsson
Tack till Bergs avd. A, 

till HV och HSV för god 
omvårdnad. Ett särskilt 

tack till Pär-Åke Henriks-
son, Maria Andersson och 
Bolstads kyrkokör samt 
Anders Grimheden, som 
gjorde begravningsguds-
tjänsten till ett ljust och 

vackert minne.
ULLABRITT

Carin
Anna 

Eivor och Arne

DÖDSFALL

DÖDSFALL

SORGTACK

All ev. uppvaktning
undanbedes.  

Sonja Pettersson 
Korpås

UPPVAKTNING

 

Veckans 
ros...

...till den oerhört hjälpsamma 
Lennart ”på Liane” Karlsson, 
som så snabbt hjälpte mig 
när jag satt fast i en snödriva.

Katarina
...till arrangörerna som gjorde 
tema bröllop så intressant, 
trevlig och rolig.

Desi, Monica och Susanne

MELLERUD
Smyrna: Onsd 18 Bibel-
klass. Torsd 17 Språkcafé. 
Fred 18.30 Tonår i Smyrna. 
Lörd 15 Vänersång konsert 
börjar. Se annons. Sönd 11 
Musikgudstj. Irene Jonsson 
m.fl. Månd 10 Bönedag i 
Bengtsfors, anmälan.
Equmeniakyrkan-
Missionskyrkan: Torsd 
18.30 Stickcafé.. Fred 18 
Tonår i Smyrna. Lörd 17 
Vårauktion, auktionist Per-
Göran Asp, andakt, sång av 
scouter. Servering. Tisd 10-
12 Tisdagskaffe & Rastplats. 
18-20 Scout, Furusand, Ta 
med matsäck!

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

Smyrna: Onsd 11 Bön. Sönd 
11 Gudstj. Besök Distansbi-
belskolan ICBI, Ssk. Kyrk-
kaffe. Månd 09.30 Bönedag i 
Bengtsfors. Daniel Alm från 
Pingst medverkar. 
Equmeniakyrkan: Torsd 
19 Mötesplats. Fred 19 Ton-
årskväll. Lörd 10 Temadag 
konst i Brålanda, utställning 
i Equmeniakyrkan. Kaffe 

och våffla. Sönd 18 Söndags-
kväll i kyrkan ”Vad vet vi om 
framtiden?” Sigward K. Ser-
vering.
Brålanda: Fred 15 Gudstj. 
på Servicehuset. Anette J. 
Carlson. Sönd 11 Gudstj. i 
fsh. Anette J. Carlson. Ssk. 
och kyrkkaffe. Månd 12 
Middagsbön i fsh. 12.15-
13.30 Lunch. 17-19 Kultur-
café Brålanda fsh. Tisd 17-19 
Himmel och pannkaka i Brå-
landa fsh. Fest för alla åldrar.
Gestad: Fred 12-14 Fre-
dagslunch i Gestads bygde-
gård. 11.30 ”Tid för efter-
tanke”. Sönd 18 Py Bäckman 
konsert med Pastoratskören 
och solister. Deklamation av 
Gunilla Rubbestad. Andakt 
Anette J. Carlson. Kaffe från 
17 i fsh. Kyrkbil 321 18. 

FRÄNDEFORS
Equmeniakyrkan: Sönd 11 
Gudstj. ”Vad vet vi om fram-
tiden?” Sigward K. Kyrk-
kaffe, församlingsmöte. Tisd 
18 Passionsandakt i fsh. Sig-
ward K., Ruben B. m.fl. 
Frändefors: Sönd 10 
Gudstj. Lennart Staaf. Tisd 
18 Passionsgudstj. Luk 
22:39-53 i fsh. Sigward 
Karlsson.

Ett stort grattis till världens 
bästa Daniel på 30-årsdagen 
10/3.

Kramar från svärmor 
och Bengan

Hipp Hipp 

HURRA!

JORDFÄSTNINGAR

PREDIKOTURER

Vår arbetskamrat

Ann-Christine 
Ivarsson

har lämnat oss i sorg och 
stor saknad.

Arbetskamraterna på
Melleruds Nyheter

V  aräk rå
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Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Dalskogs kyrka för 
Helge Jonsson. Som inled-
ning på akten spelade Maria 
Andersson ”Våren” av E. 
Grieg varefter Josefin Dahl-
qvist sjöng ”Gabriellas sång” 
av S. Nilsson/P. Bäckman. 
Akten förrättades av Marga-
reta Olsson och tillsammans 
sjöng man psalmerna 285, 251 
och 297. Josefin sjöng ”Flot-
tarkärlek” av H. Lindh och 
som avslutningsmusik spela-
des ”Tröstevisa” av B. An-
dersson. Vid kistan togs av-
skedet av familj, släkt och 
vänner. Till minnet av Helge 
var koret vackert dekorerat 
med blommor. På den efterföl-
jande minnesstunden i Bystu-
gan bjöds gästerna på förtä-
ring. Efter akten ägde 
gravsättning rum på Dalskogs 
kyrkogård.

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Örs kyrka för Roger 
Larsson. Som inledning på 
akten spelade kyrkomusiker 
Elisabette Emanuelsson 
”Himlen är oskyldigt blå” av 

T. Gärdestad/K Gärdestad. 
Akten förrättades av Daniel 
Westin och tillsammans sjöng 
man psalmerna 249, 297 och 
248. Som avslutningsmusik 
spelades ”O store Gud” av C. 
Boberg. Vid kistan togs avske-
det av de närmaste. Till minnet 
av Roger var koret vackert 
dekorerat med blommor. 
Gravsättning kommer att äga 
rum på Örs kyrkogård.

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Holms kyrka för 
Hjördis Andersson. Som in-
ledning på akten spelade Eli-
sabette Emanuelsson ”Time to 
say goodbye” av F. Sartori. 
Akten förrättades av Marga-
reta Olsson och man sjöng 
tillsammans psalmerna 249, 
181 samt 297. Man lyssnade 
på Gunnar Wiklunds ”Vi ska 
gå hand i hand” och som av-
slutningsmusik spelades 
”Bridge over troubled water” 
av P. Simon. Vid kistan togs 
avskedet av maken, barn med 
familjer, släkt och vänner. Till 
minnet av Hjördis var koret 
vackert dekorerat med blom-
mor. Gravsättning kommer att 
äga rum på Holms kyrkogård.

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Skålleruds kyrka för 
Ingrid Ström, Håverud. Som 
inledning på akten spelade 
Elisabette Emanuelsson 
”Adagio” av T. Albinoni. Ak-
ten förrättades av Margareta 
Olsson och tillsammans sjöng 
man psalmerna 249,181 och 
190. Som avslutningsmusik 
spelades ”Largo” av A. Vi-
valdi. Vid kistan togs avskedet 
av barnen med familjer, släkt 
och vänner. Till minnet av 
Ingrid var koret vackert deko-
rerat med blommor. Gästerna 
bjöds in till en minnesstund i 
församlingshemmet och grav-
sättningen ägde rum på Skål-
leruds kyrkogård efter cere-
monin.
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Dagny Björnmar på sin 93-årsdag.

Dagny Helena Björnmar, 
född Nilsson, har avlidit i en 
ålder av 93 år. Hon växte upp 
i Guttvik, Köpmannebro och 
arbetade en del år både i 
Uddevalla och Trollhättan. 
Dagny levde sedan i Melle-
rud tillsammans med sin 
make Arne, som var lokfö-
rare. Arne avled 1981.

I Mellerud arbetade Dagny 
bland annat som servitris vid 
Svea Matsalar och på Pensio-

nat Linnéa. Hon arbetade 
även hos Jakobssons Guld-
smed, på Pressbyrån och i 
Citykiosken.

Både Dagny och Arne 
tyckte mycket om att spela 
bridge. Bingo var också en 
favoritsysselsättning för 
Dagny.

Dagny Björnmar sörjes 
närmast av sönerna Bertil 
och Morgan.

TILL MINNE

En kär vän och kollega har 
lämnat oss. Ann-Christine 
Ivarsson avled efter en tids 
sjukdom den 24 februari, 73 
år gammal. Hon föddes i 
Göteborg och hette Borgerud 
som ogift. Hennes pappa 
Folke var sjökapten under 
andra världskriget och när 
kriget tog slut började han 
arbeta som lots i Helsing-
borg. Familjen flyttade dit 
när Ann-Christine var fem år 
gammal och det var där hon 
växte upp. Här föddes hen-
nes lillebror Lars.

Ann-Christines farfar Vik-
tor tog sig namnet Borgerud, 
då han var född i Borgerud 
som ligger i närheten av 
Backen, Skållerud. Viktors 
hustru Anna från Bränna 
följde med honom till Göte-
borg när han började arbeta 
som sjökapten där. Ett annat 
par från Skållerud, Ida och 
Albert Larsson, flyttade 
också till Göteborg. Deras 
dotter Eva gifte sig sedemera 
med Viktor och Annas son 
Folke. Eva och Folke var 
alltså Ann-Christines föräld-
rar.

Ann-Christine utbildade 
sig till sjuksköterska på Sahl-
grenska i Göteborg, under 
studietiden bodde hon hos 
sin mormor Ida. På helgerna 
brukade Ann-Christine åka 
till Bränna för att hälsa på 
Idas syster Frida, vars gran-
nar hade en son med namnet 
Björn. De blev ett par 1964 
och gifte sig i januari 1967 
när Ann-Christine var klar 
med sin utbildning. De köpte 
hus i Bränna och hon fick 
anställning som sjuksköter-
ska på Dalslands sjukhus i 
Bäckefors. 1970 tog paret 
över gården Pylserud efter 
Björns föräldrar Agna och 

TILL MINNE

Ann-Christine Ivarsson avled ny-
ligen efter en tids sjukdom. Hon 
var en uppskattad medarbetare på 
Melleruds Nyheter.

Ivar. Sonen Petter föddes 
1970 och Sara kom till värl-
den 1972.

Björn jobbade hemma på 
gården som omfattade kött-
djur. Ann-Christine arbetade 
genom åren på i stort sett alla 
avdelningar på sjukhuset i 
Bäckefors, bland annat var 
hon med och startade upp 
röntgenavdelningen. De sista 
åren innan pensioneringen  
2005 vid 61 års ålder stude-
rade hon IT på högskolan i 
Uddevalla och arbetade där-
efter med it-systemet inom 
Västra Götalandsregionen. 
På hemmafronten var Ann-
Christine en riktig ”bond-
mora” med allt vad det 
innebar med brödbak, ost-
tillverkning, syltande, saf-
tande och styckning av kött.

Både Ann-Christine och 
Björn var med i Åsensbruks 
musikkår sedan mitten av 
1960-talet. Hon spelade både 
trumpet, althorn och baryton. 
Musikkåren gjorde många 
resor nere i Europa, något 
som Ann-Christine uppskat-
tade mycket. Under resorna 
skaffade hon och Björn sig 
många vänner för livet. Ann-
Christine och Björn startade 
för övrigt upp Skålleruds 
psalmodikonorkester.

År 2000 åkte Ann-Christi-
ne med ena barnbarnet till 
ridskolan i Rearsbyn för att 
testa prova på-ridning. Hon 
fastnade direkt för ridsporten 
och var den trogen resten av 
sitt liv. Ann-Christine var 
engagerad i Melleruds rid-
klubb under många år. 

I 20 års tid var hon enga-
gerad i kyrkoråd och kyrko-
fullmäktige. Hon var ordfö-
rande i kyrkofullmäktige 
fram till 2017.

Hon arbetade som frilan-

sande reporter på Melleruds 
Nyheter sedan 2012. Då 
skaffade hon sig en system-
kamera och gick in för kung 
och fosterland för att ut-
veckla sitt fotograferande,  
vilket hon lyckades mycket 
bra med. Hon var uppskattad 
medlem i Melleruds foto-
klubb och följde gärna med 
på diverse fotoresor. Ann-
Christine var en bestämd 
kvinna som aldrig gjorde 
något halvdant. Hade hon 
bestämt sig för något, så...

Sommaren 2017 drabba-
des Ann-Christine av cancer. 
Vid mina besök var hon 
mycket bestämd över att 
klara av denna hemska sjuk-
dom. Ann-Christine var po-
sitiv och full av kämpaglöd. 
Som målbild hade hon sig 
själv på hästryggen igen. 
Något annat alternativ fanns 
inte. Men sjukdomen kopp-
lade sitt grepp om denna 
viljestarka kvinna och den 24 
februari somnade hon in på 
Bergs korttidsboende, omgi-
ven av sina närmaste.

Tack för att vi fick lära 
känna dig.

Susanne Emanuelsson 

Det är vi som hjälper dig 
 när du ska resa 

privat eller i jobbet
Sundsgatan 16, Vänersborg • 0521-47 08 70 • info@vanersborgsresebyra.se

Linda Olsson                 Helene Hjoberg DÀria    Pernilla Torstensson

Riksdagsgruppledare Maria 
Ferm (MP) besökte Mellerud

Miljöpartiets kommunstyrelseledamöter i Mellerud, Sofia Falander t.v och Sotenäs, Tina Ehn t.h med Maria 
Ferm i mitten. Foto: Privat.

”Dags att skapa ett mer 
mänskligt samhälle”. 
Detta var ett av Ferms 
huvudsakliga budskap 
när hon inför 50- talet be-
sökare på Kanyas Thaires-
taurang i Mellerud under 
lördagskvällen fick svara 
på frågor från allmänhe-
ten. 
– Den här valrörelsen är helt 
avgörande, sade Maria Ferm. 
Nu behöver vi hejda klimat-
förändringarna och skapa ett 
mer mänskligt samhälle. 
Politiker behöver komma 
med lösningar, inte bara måla 
upp problem. Det är miljö-
partiet som står för föränd-

ring och framtidstro, menar 
Ferm.

Under kvällen ställdes 
flera frågor från invånare 
som uttryckte kritik och oro 
mot landets flyktingpolitik. 
Några oroades över att den är 
för hård och strikt, andra över 
att den är för öppen. För mil-
jöpartiet och Maria Ferm är 
svaret enkelt:

– Just nu arbetar jag hårt 
för att få en ny lagstiftning på 
plats som kan ge 7 000-9 000 
ensamkommande ungdomar 
en ny chans att stanna. Tiden 
är knapp och många är oroa-
de över sin framtid. Lagen 
behöver få stöd i riksdagen 
och jag är glad över att se det 

engagemang som finns för 
frågorna, inte minst i Melle-
rud!

Ferm besökte tidigare un-
der dagen även Sotenäs där 
hon mötte ensamkommande 
ungdomar och volontärer 
som arbetar med att stötta 
dem. Även där diskuterades 
de ensamkommandes situa-
tion. 

– Jag har haft en jättebra 
dag i Sotenäs och Mellerud. 
Jag har mött engagerade 
människor, berättat om hur vi 
kämpar politiskt med att för-
bättra situationen för ensam-
kommande och svarat på 
frågor, avslutar Maria Ferm. 

Har slutat som vd

Hans Wikström, har varit Mellbo:s 
vd sedan februari 2013.

Hans Wikström slutade 
sin tjänst som vd på Mel-
lerudsbostäder (Mellbo) 
den 1 februari. Han blir 
dock kvar under ett år som 
projektledare, på halvtid.
Hans Wikström från Ström-
stad tillträdde tjänsten som 
vd i början av februari 2013. 
Nu är han 64 år gammal och 
vill trappa ner inför pensio-
nen.

– Jag jobbar halvtid som 
projektledare och ska gå ige-
nom alla våra fastigheter för 
att göra en underhållsplan. 
En dag i veckan kommer jag 

att vara på plats i Mellerud 
och inventera en till två fast-
igheter åt gången, resten sit-
ter jag på hemmakontoret 
och jobbar. Resultatet ska 
sedan läggas in i förvalt-
ningssystemet. Det fungerar 
bra tycker jag. Detta blir ett 
sätt för mig att varva ner lite, 
förklarar Wikström.

Tillförordnad vd är Tho-
mas Hagman, vice ordfö-
rande i styrelsen. Tillförord-
nad för Thomas Hagman är 
Robert Svensson, styrelsens 
ordförande.

Susanne Emanuelsson
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Ny ägarkonstellation ger möjligheter
Toppfrys inleder partner-
skap med Findus AB och 
Foodimpex International 
AB. Med de nya delägarna 
innebär det att man säkrat 
en fortsatt produktion av 
högkvalitativa svenska är-
tor samtidigt som de nya 
ägarna för med sig både 
nytt kapital och industriell 
kompetens. 
I samband med kapitaltill-
skottet säljer Thore Johans-
son, Jan Wagnervik och Peter 
Jakobsson sina respektive 
andelar i Toppfrys AB och 
avvecklar också därmed sitt 
engagemang i bolaget. Hur 
den nya ägarsituationen ser 
ut procentuellt sett vill man 
inte avslöja.  

Hela samarbetet bygger på 
att Joakim Bratell är kvar 
som delägare i Toppfrys och 
blir i och med denna föränd-
ring nu vice vd i företaget. 
Detta har man gemensamt 
kommit fram till då man an-
ser att Joakim är mycket 
viktig för produktionen. 

Processen med att hitta en 
ny vd för Toppfrys AB har 

inletts och man räknar med 
att vara i hamn innan årets 
slut. 

Den nya styrelsen för 
Toppfrys AB kommer förut-
om Joakim Bratell att bestå 
av; Peter Odemark, Findus 
AB, Markus Wallentin, Foo-
dimpex samt Nils-Petter Ols-
son, Findus AB.

Nöjd med lösningen
Joakim är glad över att man 
hittat en framtidsinriktad 
plan för företaget och gör 
samtidigt en kort resumé 
över sin resa med Toppfrys 
fram till idag.

 – År 2008, när Orkla tog 
beslutet att inte driva det 
gamla företaget vidare, köpte 
vi över tröskorna och den 
verksamheten. 2011 startade 
vi företaget på nytt och 2016 
tar vi in den största skörden 
någonsin i Toppfrys historia. 
Som alla säkert vet, skrev vi 
under fjolåret kontrakt med 
Findus och jag är nu glad 
över att vi funnit nya delä-
gare som gör att vi säkrar och 
förstärker verksamheten 

Joakim Bratell en viktig nyckelperson för Toppfrys AB, blir i samband med ägarskiftet vice vd i bolaget. 

som ger goda förutsättningar 
för ett hållbart jordbruk och 
en varaktig livsmedelspro-
duktion med hög kvalitét här 
på orten, säger Joakim Bra-
tell.    

Det är inte aktuellt med 
några nyanställningar i dags-
läget, men troligtvis på 

längre sikt. Idag ligger man 
på nästintill 50-talet anställ-
da och går under säsong upp 
emot 100 personer.

Vill vidareutveckla
Tillsammans med de två nya 
ägarna, Findus AB och Foo-
dimpex, har man som mål att 

vidareutveckla Toppfrys och 
att stärka positionen på 
marknaden. 

Man pratar också om nya 
produkter, som exempelvis 
baljväxter som ligger nära 
den gröna ärtan.  Peter Ode-
mark, Findus, menar att han 
är imponerad av Toppfrys 

utveckling. Man har utökat 
verksamheten, skaffat nya 
kunder, satt in ny utrustning 

– Ja, jag ser att man klarat 
en bra utveckling under ett 
par år. Nu ska vi fortsätta 
resan. Findus kan grönsaks-
odling, dess produktion och 
frysta varor. Dessutom har vi 
ett stort nätverk. Tillsam-
mans kan vi leva upp till 
svenska konsumenters öns-
kan om en hållbar produktion 
av svenska ärtor och vi har 
också möjlighet att expan-
dera.

Markus Wallentin påpekar 
att Toppfrys och Foodimpex 
har samarbetat i över 40 år, 
här finns starka band. Att 
Foodimpex nu blir en av 
delägarna gör att samarbetet 
förstärks ytterligare och man 
kan säkerställa både leveran-
ser till svensk dagligvaru-
handel som viktiga export-
marknader långsiktigt.

Ing-Marie Norrman

Idé för norra infarten presenteras
Idag presenteras ett ge-
staltningsprogram för 
norra infarten till Melle-
rud för kommunstyrelsen. 
Förslaget är skapat av Jan 
Skeppsted, Arkitekttri-
angeln.

Syftet med gestaltningspro-
grammet är att säkerställa 
god kvalitet på utformningen 
av miljön vid den norra infar-
ten utmed väg E 45 till Mel-
leruds tätort, genom att ge 
riktlinjer för utformningen.

Miljön kring genomfarten 
påverkar besökande och bo-
endes uppfattning av Melle-
rud. Genom att tillämpa ge-
staltningsprogrammet stärks 
Melleruds varumärke som en 
modern och attraktiv kom-

Sid 5

Sid 6

ILLUSTRATION

E45 entré från norr, Idag

E45 entré från norr, Illustration Gestaltningsprogrammet innehåller en idéskiss för hur norra infarten i Mellerud kan se ut i framtiden. Bild: 
Melleruds kommun.Nu och i framtiden. Såhär kan infarten till Mellerud norrifrån komma att se ut. Bild: Melleruds kommun.

mun som står för nytänkande.
Gestaltningsprogrammet 

ska ge vägledning och inspi-
ration till byggherrar genom 
att föreslå lämpligt utföran-

de. Det är ett rådgivande 
dokument som ska fungera 
som ett komplement till de-
taljplanerna. 

Vid kommunens markför-

säljning i området ska pro-
grammet dessutom ingå som 
ett dokument i överlåtelse-
handlingarna.

Källa: Melleruds kommun
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Biogasanläggning möjlig på Åmot
Vid förra veckans informa-
tionsmöte i Erikstads bygde-
gård gavs information till 
främst närboende och andra 
berörda. 

Per-Olof Hilmér inledde 
kvällen med att berätta om 
bakgrunden till hela förstudi-
earbetet, vilket Melleruds 
Nyheter tidigare skrivit om. 
Sedan 2012 då den första 
biogasanläggningen stod 
klar på Dalboslätten till da-
gens stora efterfrågan är 
fantastisk menade P-O. 

– Det är fantastiskt att vi 
kan producera egen energi 
här och som också ger en win 
win-situation då rötresterna 
som återtas både är klart 
bättre ur gödningssynpunkt 
och luktar betydligt mindre 
än traditionell stallgödsel 
direkt ut på åkern. Just nu har 
vi en mycket bra produktion 
efter lite problem i uppstar-
ten. Vi har lärt oss mycket på 
vägen. 

De främsta anledningarna 
till att ett nytt projekt startats 
är:

• Det finns i dag större ef-
terfrågan på biogas än vad 
som produceras i Trestad 
med omnejd. Häljestorp har 
fått förbud och såväl tung 

trafik som privatbilism ökar.
• Hushållsavfallsfrågan i 

kommunerna.
• Problemet med slakteri-

avfallet. Exempelvis har 
tekniken vid slakteriet i Brå-
landa ej fungerat, utan man 
har fått köra många mil för 
att bli av med sitt avfall. Till-
sammans med gödsel ger 
detta ett mycket bra substrat 
för biogasen.

• Växtnäringen på Dal-
boslätten som behöver få 
behålla det marken i området 
producerar.

Åmot är  
förstahandsalternativet
Idag finns fyra rötanlägg-
ningar som producerar cirka 
80 000 ton. Målet är 200 000 
ton och här tar man marginal 
för alla eventualiteter. 

– Huvudalternativet i pro-
jektet blir då en helt ny an-
läggning, förutsatt att alla 
bitar faller på plats. Med en 
enda stor anläggning får vi 
bättre bärighet, bättre teknik 
och vi kan jobba mer profes-
sionellt, sade Per-Olof och 
presenterade fyra alternativ 
för placering av densamma; 
Åmot, Mossebol, Tängels-
bol och i sista hand Nuntorp.

Gustav Hilmér i glatt samspråk med Agneta och Uno Carlsson.

Per-Olof Hilmér hälsade alla välkomna till kvällens samrådsmöte och 
fortsatte med att berätta om bakgrunden till projektet.

I kaffepausen gavs möjlighet till diskussion. På bilden syns Uno Carlsson, Per Fahlén, Bo Johansson, Per Eriksson, Boel Carlsson samt Agneta Carlsson. 

En engagerad biogasproducent finner man i Tomas Sylvesson. Han är också en av lantbrukarna i Dalbogas 
under bildande.

Arbetet kring tillståndsansökan och miljökonsekvensbeskrivningen lig-
ger på Boel Carlssons bord, vilket hon informerade mera om. 

Förstudiearbetet kring utveckling av biogasen i vårt område går vidare. Ett bolag, 
Dalbogas, är under bildande. Bakom bolaget står fem lantbrukare; Per-Olof Hilmér, 
Tomas Sylvesson, Nils-Erik Johansson, Richard Johansson samt Kjell Eriksson. 

Av dessa är Åmot den mest 
centrala och då förstahands-
alternativet. Dock har var 
och en av platserna sina kva-
litéer, som kan ha betydelse 
i slutändan utifrån vad som 
framkommer i den fortsatta 
utredningen. 

Platserna har valts utifrån 
förutsättningar som att ej 
bygga på jordbruksmark, att 
de ska ligga avskilt och ändå 
med god nåbarhet från 
E45:an och inte för långt från 
gårdarna, med tanke på själva 
gödseltransporten. 

MKB och tillstånd
Boel Carlsson, Salbo Miljö-
konsult, fanns också på plats 
för att informera om hur både 
en miljökonsekvensbeskriv-
ning, MKB, och en till-
ståndsansökan går till.  Fram 
till slutligt tillstånd är gången 
i det hela enligt nedan. Boel 
påpekade speciellt närboen-
des och andra berördas möj-
lighet att påverka och att nu 
kontakta de aktuella lantbru-
karna för frågor och mer in-
formation. 

Eventuella synpunkter in-
för tillståndsprövningen ska 
inlämnas skriftligt innan 22 
mars. Det räcker dock inte 
enbart att agera nu i samråds-
skedet, utan när ärendet se-
dan kungörs (enligt femte 
punkten) har även allmänhe-
ten möjlighet att yttra sig till 
Miljöprövningsdelegationen 
(MPD) och det är viktigt att 
också i det skedet lämna in 
eventuella synpunkter. 

• Tidigt samråd med läns-
styrelsen och kommunen.

• Samråd med närboende 
och andra berörda ska ge-
nomföras innan ansökan 
upprättas.

• Ansökan och MKB till 

Miljöprövningsdelegationen 
(MPD). Här ska samråds-
redogörelse med synpunkter 
som kommit in bifogas.

• Kompletteringar.
• Kungörelse i ortspressen 

och på Länsstyrelsens hem-
sida.

• MPD begär yttrande från 
kommunens miljönämnd, 
Länsstyrelsen med flera.

• MPD fattar beslut som 
kungörs i ortspressen, Post 
och Inrikes tidningar samt 
Länsstyrelsens hemsida. 

• Om tillstånd ges kan be-
slutet överklagas av närbo-
ende och andra berörda.

• En eventuell överklagan 
avgörs av Mark- och Miljö-
domstolen. 

Möjlighet till frågor
De som samlats i bygdegår-
den var mest grannar och 
närboende. Under kvällen 
gavs möjlighet för alla att 
komma med frågor till före-
trädarna för Dalbogas UB. 
Frågorna handlade mycket 
om spridning på åkrarna och 
lukt. Man fick även veta att 

avståndet till annan byggna-
tion måste vara minst 500 
meter. Vattendrag- och våt-
marksfrågan diskuterades 
också, liksom hur stor last-
bilstrafiken kan tänkas bli.

Tomas Sylvesson lämnade 
information av mer teknisk 
art. Hur hela processen går 
till, från gödsel och samröt-
ning med hushålls-, ärt-, 
slakteri- och godisavfall till 
tankning av fordon och 
rötrestens spridning på åk-
rarna. 

Just med de frågor kring 
lukt som kom upp under 
kvällen menade Richard Jo-
hansson avslutningsvis att 
vid byggnation av en helt ny 

anläggning finns alla möjlig-
heter att få hela processen i 
princip luktfri, bland annat 
genom slutna hallar.

Tillståndsprocessen är den 
som tar längst tid i hela detta 
arbete. Lantbrukarna i pro-
jektet tror väldigt mycket på 
det hela. De har också 
mycket god kunskap och 
samlad erfarenhet från de år 
de arbetat med biogasen.

Nu fortsätter processen, 
inte bara med tillstånd utan 
även teknik och logistik och 
sist men inte minst de ekono-
miska aspekterna. Det kom-
mer att ta några år.  

Ing-Marie Norrman
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Fem tips till den som 
deklarerar för första gången

Över hundra tusen unga 
vuxna deklarerar i år för 
första gången. Det är i de 
flesta fall personer som 
för första gången har tjä-
nat över 18 951 kronor. 
Skatteverket ger fem tips 
som gör det enklare och smi-
digare att deklarera. Första 
tipset är att skaffa BankID.

– Det blir enklare att dekla-
rera om du väljer den digi-
tala vägen, säger Johan 
Schauman, deklarationsex-
pert på Skatteverket.

De som deklarerar för för-

sta gången är framför allt de 
som tjänat mer än 18 951 
kronor förra året. Men även 
andra kan behöva deklarera, 
exempelvis de som sålt vär-
depapper. Vem som ska de-
klarera framgår på Skatte-
verkets webbplats.

Skatteverkets råd är att 
deklarera digitalt redan från 
början.

– Att deklarera med Skat-
teverkets app är enkelt och 
säkert och du kan få dina 
skattepengar tidigare. Du får 
också en kvittens på att du 

har deklarerat, ifall du skulle 
bli osäker på det längre fram, 
säger Anna Sjöberg, deklara-
tionsexpert.

Skatteverkets deklara-
tionsexperter har fem tips till 
den som deklarerar för första 
gången:

• Skaffa BankID, det är 
nyckeln till att kunna an-
vända de digitala tjänsterna.

• Skaffa en digital brevlåda 
för myndighetspost, så att du 
får din deklaration tidigt och 
digitalt.

• Anmäl samtidigt vilket 

konto du vill ha skatteåterbä-
ringen utbetald till, annars 
blir den inte utbetald automa-
tiskt.

• Titta igenom deklaratio-
nen noga när den kommer 
och se till att alla inkomster 
som du haft finns med.

• Deklarera digitalt via e-
tjänsten eller appen och gör 
det så snart du kan efter att 
tjänsterna öppnat den 20 
mars. Deklarerar du senast 
den 28 mars kan du få skat-
teåterbäring redan i april.

Melleruds Missionsförsam-
ling höll sitt 136:de årsmöte 
den 11 februari.

Årsmötet började med en 
gudstjänst, därefter hölls års-
mötesförhandlingarna.

Val för 2018: Ordförande 
Ulrika Johansson, vice ordf. 
Roy Larsson, kassör Anita 
Pettersson, vice kassör Sören 
Johansson, sekreterare Eva 
Andreasson och vice sekrete-
rare Oscar Ek. Utan ”portfölj” 
är Kerstin Andreasson. Supp-
leant: Lena Johansson. Lena 
och Sören Johansson omval-
des som värdpar för kyrkan. 
Pastor Thomas Segergren är 
anställd på 40 procent.

Saxat ur årsberättelsen: På 
trettondagen hölls en julfest 
tillsammans med gruppboen-
den, för musiken stod Stig-
Arne Larsson och Ingemar 
Bengtsson. Det ekumeniska 
samarbetet med Melleruds 
pastorat, Smyrnaförsamling-
en och Melleruds Kristna 
Center har fortsatt med bland 
annat Böneveckan för kristen 
enhet 17-22 januari. Den 19 
februari hölls en retreat med 
Sophia Sjödin i Missionskyr-
kan i Sundstabyn i Värmland. 
Vid en cafégudstjänst den 26 
februari sjöng PRO-kören 
under ledning av Gun-Britt 
Gustavsson. Vid tre tillfällen 
före påsk visades vid Tisdags-
kaffet filmerna ”Påskvand-
ring i Jerusalem”. Filmerna 
kommenterades av pastorerna 
Siwert Öholm och Anders 
Sjöberg. Vid Valborgsmässo-
firandet på Furusand hölls 
vårtalet av Tuula Nordgren. 
Lördagen den 13 maj hölls 
Gospeldag med Huggenäs 
Gospel med övning under 
dagen och en gudstjänst på 
kvällen.

Årets scoutläger hölls 3-6 
juni på Flötemarken. Under 
våren har det varit flera sam-
lingar med filmen ”Ett liv värt 
att leva”. På Nationaldagen 
hölls ”Bön för Mellerud” med 
början kl. 8 hos Melleruds 
Kristna Center. Det fortsatte 
med gudstjänst och national-
dagsfirande kl. 11 i Tingshus-
parken. En gudstjänst hölls på 
Furusand den 18 juni då Gu-
nilla Palmér Ikponmwosa, 
med rötter i Mellerud, predi-
kade. Gunilla är samordnare 
för Mellanöstern och Nordaf-

rika för Equmeniakyrkan och 
arbetar med kyrkor och orga-
nisationer i Egypten, Israel/
Palestina, Libanon och Syrien 
då det gäller religionsfrihets-
frågor, församlingsutveck-
ling, teologisk fördjupning 
och inte minst humanitärt bi-
stånd i området.  På midsom-
marafton var det Midsom-
marcafé på sommarhemmet 
Furusand. Vid Kanalyran 
hade församlingen ett party-
tält på Köpmantorget där 
bland annat vår pastor och 
Equmeniascouterna var med 
och berättade om vår verk-
samhet. Tillsammans med 
andra kyrkor och föreningar 
genomförde vi ”Kanalyrek-
ampen” I juli hölls två guds-
tjänster tillsammans med 
Smyrnaförsamlingen.

Den ekumeniska gudstjäns-
ten vid Sunnanå hamn hölls 
den 6 augusti, då det var me-
ningen att vi skulle få besök 
av Missionsbåten Christina. 
Tyvärr fick man förhinder och 
istället tog Svenska Kyrkan 
över och prästen Lena Hildén 
predikade. Vi hade en guds-
tjänst 27 augusti då vi startade 
”Markusåret”, Equmeniakyr-
kans satsning för ett ökat bi-
belläsande. Vid gudstjänsten 
den 17 september visade 
Ronja Gardtman bilder från 
ett besök i klostret i Taizé, och 
vi sjöng några av sångerna 
från Taizé. Vid Tisdagskaffet 
den 19 september fick vi be-
sök av Melleruds Skrivar-
grupp som berättade om sin 
verksamhet. Evert Magnus-
son kom till Tisdagskaffet den 
24 oktober och visade bilder 
från svensk-amerika och be-
rättade om sin resa dit. Tors-
dagen den 28 november hölls 
det första stickcafét då man 
kan ta med sig ett eget hand-
arbete. På gudstjänsten vid 
Första Advent predikade vår 
pastor, scouterna sjöng, tre 
scouter invigdes och det var 
märkesutdelning. Equmenias 
Lucia- & Julfest hölls den 9 
december då scouterna med-
verkade med Luciatablå.  
Församlingen finns med på 
Internet och på Facebook. 
Under året har det varit 7 608 
besökare på Facebook. 

Kjell Åberg, sekreterare  
för årsmötet

ÅRSMÖTE

Kvitterkväll med Anders Ljungqvist, Evert Axelsson, Sören Blom och Sigge Svartling. Foto: Privat.Trångt om saligheten vid järnvägsstationen. Kanske någon gång på 1970-talet? Foto: Privat.

Gamla bilder från Mellerud

27 namn på C-listan
Centerpartiet i Mellerud 
har 27 namn på sin vallista 
till kommunfullmäktige. 
Valberedningen lämnade 
sitt förslag den 26 fe-
bruari. 
1. Morgan E Andersson, uni-
versitetsadjunkt, Åsensbruk. 
2. Karin Nodin, projektle-
dare, Grinstad.

3. Peter Ljungdahl, pensio-
när, Järn.
4. Christina Andersson, un-
dersköterska, Dals Rostock.
5. Lars-Gunnar Larsson,  af-
färsutvecklare, Järn.
6. Martin Eriksson, it-chef, 
Mellerud.
7. Karolina Hultman Wess-
man, ungdomsledare, Mel-
lerud.

8. Gustav Hilmér, lantbru-
kare, Grinstad.
9. Josip Kezic, egenföreta-
gare, Mellerud.
10. Helena Hultman, social-
pedagog, Mellerud.
11. Lars Johansson, coach/
mentor, Mellerud.
12. Frida Wännman Kvan-
tenå, lantmästare, Bolstad.
13. Anna Sanengen, miljö- 

På bilden syns stående från vänster: Tomas Nilsson, Peter Ljungdahl, Lars Johansson, Karin Hilmér, Martin 
Eriksson, Karolina Hultman Wessman, Karin Nodin. Sittande från vänster: Morgan E Andersson, Helena Hult-
man, Kerstin Carlsson, Lars-Gunnar Larsson. Foto: Privat.

och hälsoinspektör, Grin-
stad.
14. Karin Hilmér, lantbru-
kare, Grinstad.
15. Maja Holmgren, ekono-
miassistent, Mellerud.
16. Siv Olsson, finance ma-
nager, Erikstad.
17. Lisbeth Andersson, tand-
hygienist, Erikstad.
18. Gun-Britt Gustafsson, 
sångpedagog, Dals Rostock.
19. Karl Åke Arvidsson, 
byggnadsentreprenör,  Grin-
stad.
20. Åsa Eliasson, lantbru-
kare, Bolstad.
21. Maria Pettersson, kansli-
chef, Dals Rostock.
22. Margarita Lyan, stödas-
sistent, Mellerud.
23. Tomas Nilsson, lantmäs-
tare, Ör.
24. Roy Larsson, personlig 
assistent, Åsensbruk.
25. Lennart Tysse, vaktmäs-
tare, Mellerud.
26. Eva Wandel, egenföreta-
ger, Grinstad.
27. Kerstin Carlsson, pro-
jektledare, Ör.



CENTRUMSALONGEN, MELLERUD 
 

Fre   9 mars 18.00 INVIGNING
  19.00 Tårtgeneralen
Lör 10 mars 14.30 Ted- För kärlekens 

skull
  17.30 The Nile Hilton Incident
  20.00 The Post
Sön 11 mars 16.00 Pelle Kanin
  19.00 Euphoria
Mån 12 mars 19.00 Molly´s Game
Tis 13 mars 19.00 Darkest Hour
Ons 14 mars 17.00 I villande skog
 Innan filmen berättar Jan G Andersson
  19.00 Sargad
 Innan filmen berättar Jesper ”Jeppe” Hall
Tors 15 mars 19.00 The Foreigner
Fre 16 mars 17.00 Star Wars -The Last 

Jedi
  21.00 Tomb Raider
Lör 17 mars 16.00 Coco
  19.00 Jumanji= Welcome to 

the Jungle
  22.00 Fifty Shades Freed
Sön 18 mars 15.00 Tjuren Ferdinand
  17.30 Skönheten och odjuren
  20.00 Amatörer 

SVEA BIO, ED   
Lör 10 mars 12.30 Tjuren Ferdinand
  15.00 Vilken jävla Cirkus
  17.30 Okänd Soldat
  20.00 Dunkirk
Sö 11 mars 14.30 Paddington 2
  17.00 God’s own country
   Stickkafé
  19.00 Three billboards out-

side Ebbing Missouri
Mån 12 mars 17.00 Mordet på Orient-

expressen
  19.15 Loving Vincent
Tis 13 mars 18.00 Euphoria
  20.00 Vad döljer du för mig
Ons 14 mars 18.30 Molly´s Game
Tor 15 mars 18.00 Winnerbäck -Ett slags 

liv
  20.00 Korparna
Fre 16 mars 18.30 50 Vårar
  20.15 Wind River
Lör 17 mars 14.30 Solsidan
  17.00 Wonder  Wheel
  19.00 The Nile Hilton Incident
Sön 18 mars 14.30 Gordon & Paddy
  16.00 Ted- För kärlekens skull
 Innan filmen sjunger och spelar Christer och
 Alexander Andersson
  19.00 The Commuter

CENTRUMBIO, HÖGSÄTER 
 

Lör 10 mars 16.00 Monky
  19.00 Get Out
Sön 11 mars 16.00 Steg för steg
  19.00 Utan nåd
Mån 12 mars 19.00 Three billboards outside 

Ebbing Missouri
Tis 13 mars 19.00 Heartstone
Ons 14 mars 19.00 Okänd Soldat
Tor 15 mars 19.00 Tårtgeneralen
Fre 16 mars 19.00 Amatörer
Lör 17 mars 16.00 Cést la vie
  19.00 Tomb Raider
Sön 18 mars 16.00 The Post
  19.00 Dunkirk

FOKETS HUS, LÅNGED  
106-årig kulturbiograf, 35 mm film
Sön 11 mars 18.00 Tali-Ihantala 1944 - 

slaget om Finland
 Innan filmen berättar Roland Jarl
Tis 13 mars 19.00 Igelkottens elegans
Tors 15 mars 19.00 Förälskad i Rom 
 Innan filmen berättar Per Östenberg
Fre 16 mars 20.00 Filmfestival Göken  

(Hemlig film)
Sön 18 mars 19.00 Fucking Åmål
 Innan filmen berättar Michael Karlsson

ODÉON, BENGTSFORS 
Lör 10 mars 16.00 Djungelgänget
Sön 11 mars 14:30 Monky
  17:00 Let the Sunshine In
  19:30 Mordet på Orient-

expressen
Mån 12 mars 19.00 Kingsman: The Golden 

Circle
Tis 13 mars 19.00 The Square
Ons 14 mars 17.00 I morgon börjar allt
  19.30 Vilken jävla cirkus
Tor 15 mars 17.30 The Party
  19.30 Okänd Soldat
Fre 16 mars 17.00 Pitch Perfect 3
  19.30 Downsizing
Lör 17 mars 19.00 All the Money in the 

World
Sön 18 mars 14.00 Fråga någon som ser 

snäll ut
 Innan filmen berättar filmens producent och
 regissör Jonas Linde.
  17.00 All inclusive
  19.30 Solsidan

PAVILJONGEN, NÖSSEMARK
Sön 18 mars 15.00 Dalslandsfilmen

KÖP FILMKORT!
Se ALLA filmer för:

150:- ungdom   260:- vuxna
Alternativt 3 filmer för 150:-

OBS! FILMPROGRAM FINNS PÅ BIBLIOTEKEN!

EN AV SVERIGES STÖRSTA FILMFESTIVALER!

www.be-film.se

FÖRSÄLJNINGSSTÄLLEN: Biblioteken i Mellerud, Bengtsfors, Dals-Ed och Färge landas kommuner och samtliga biografer.
BIOGRAFERNA:  Centrumsalongen, Mellerud: 0530-411 21  •  Odéon, Bengtsfors: 0531-104 00  •  Svea Bio, Ed: 0534-190 68

Långeds Folkets Hus Bio: 0531-400 38  •  Centrumbio, Högsäter: 070-290 02 29

A
R

R
A

N
G

Ö
R

: 
F

IL
M

F
Ö

R
E

N
IN

G
E

N
 P

Å
 D

A
L,

 B
IO

G
R

A
F

E
R

N
A

 I 
M

E
LL

E
R

U
D

, B
E

N
G

T
S

F
O

R
S

, F
Ä

R
G

E
LA

N
D

A
 &

 D
A

LS
-E

D
S

 K
O

M
M

U
N

E
R

. 



MELLERUDS NYHETER12 ONSDAG 7 MARS 2018

Vi stödjer Filmfestivalen på Dal

WWW.POLARISSVERIGE.COM

CHALLENGE ACCEPTED!

PRIS EXKL MOMS 11.200 KR  (ORD.PRIS 15.572 KR)

14.000:-*
* Priset gäller vid köp av Sportsmanmodellerna | 570 | 570 EPS | 570 SP | Reg.form: Terräng eller traktor. I paketet 
ingår: Vinsch 3500HD med autostopp • Lastrack stål fram och bak • Bukskydd Iron Baltic •  Handtagsskydd svart 
•  Frontbåge. (Eventuell monteringskostnad kan tillkomma) Gäller 1 mars t.om. 30 april 2018 och kan ej kombineras med 
andra erbjudanden. Med reservation för slutförsäljning och tryckfel.

(ORD.PRIS 19.465 KR)

UTRUSTA DIN ATV MED 
POLARIS TOUGHER-PAKET!

WWW.POLARISSVERIGE.COM

CHALLENGE ACCEPTED!

PRIS EXKL MOMS 11.200 KR  (ORD.PRIS 15.572 KR)

14.000:-*
* Priset gäller vid köp av Sportsmanmodellerna | 570 | 570 EPS | 570 SP | Reg.form: Terräng eller traktor. I paketet 
ingår: Vinsch 3500HD med autostopp • Lastrack stål fram och bak • Bukskydd Iron Baltic •  Handtagsskydd svart 
•  Frontbåge. (Eventuell monteringskostnad kan tillkomma) Gäller 1 mars t.om. 30 april 2018 och kan ej kombineras med 
andra erbjudanden. Med reservation för slutförsäljning och tryckfel.

(ORD.PRIS 19.465 KR)

UTRUSTA DIN ATV MED 
POLARIS TOUGHER-PAKET!

AXIMA AB | ERIKSTAD BJÖRNEBOL | 464 92 MELLERUD
0530-512 50 | WWW.AXIMA.SE

VÄLKOMMEN IN TILL OSS FÖR ATT 
SE VÅRA LAGERFÖRDA FYRHJULINGAR!

Tel. 010-747 09 00

Tel. 0530-125 90

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

Hälsoshopen

Bokhandeln

Storgatan 5, Mellerud

0530-101 92, 101 93

Mobil: 070-265 10 70 

www.mellerudsmaklarna.se

www.optimera.se

Valet är spikat!

0530-75 52 00

PETERS
PLÅTSLAGERI

0707-94 01 70 petersplat.se

Vi utför allt inom plåtslageri

070-794 01 70 • info@petersplat.se

Kompletta takarbeten, bandtäckningar, skorstensbeslag, 
skorstenshuvar och ventilationshuvar, tillverkning av 
beslag, plåtlister, fönsterbleck, ventilationsarbeten mm.

Välkommen till Sapphultsgatan 14

Vid E45 i Brålanda
Tel. 0521-306 40

www.rasta.se

  

Optiker 
Roslind
Köpmantorget 1

Mellerud  
Tel. 0530-419 90
roslindsoptik.se

Vi säljer biljetter till 
filmfestivalen 

En riktig bygghandel
Öppet: Vard 7-18 • Lör 9-14

Tel: 0530 33 000
www.xlbygg.se

info@mellerud.xlbygg.se

GRATTIS!

Här följer vinnarna  

av biljetter i 

filmkortstävlingen

Allfilmskort

Ing-Marie Kjellberg

Fagerlidsgatan 3, 
Mellerud

1 st trefilmskort

Bo Axelsson 
N:a Båsane 4, Dalskog

IngBritt Asp 
Ripgatan 3, Mellerud

Marianne Alexandersson 
Grinstad Åker 5, Mellerud

Karin Aronsson Skållerud 
Eriksbyn 4, Mellerud

Irene Eriksson, Ryr  
Ödegården 6, Köpmannebro

Vinsterna hämtas på 

Melleruds Nyheter

Rätt svar:

1. X 110 år 
2. 2 Vinrött
3. 1 Odéon



MELLERUDS NYHETER 13ONSDAG 7 MARS 2018

Vi stödjer Filmfestivalen på Dal

-

Anderssons Markis har sedan mer än ett halvt sekel levererat solskydd och är därmed en av 
landets äldsta tillverkare av solskydd. Vår framgång baserar sig på trygga leveranser av hög

kvalitativa märkesprodukter. Ett koncept som har gett oss stort erkännande och tiotusentals 
nöjda kunder sedan starten 1957. 

Njut av solen - när du vill!

Visas på 
Ute och Inne

Komplett solskydd både inom- och utomhus

#aag_industrikonsult 

Tel. 0530-414 00

En komplett

leverantör av 

plåt- och stål-

konstruktioner

Tel. 0521-303 51, 942 40

Däckarna
i Mellerud AB

Tel. 0530-101 77
www.dackteam.se

Öppet 
Måndag-fredag 

7.00-17.00

0530-411 18

Kvarnkullen

Öppet alla dagar 
8-22

Kronan

www.lundgrensbygg.se

Joacim
070-585 67 09

Storgatan 1
Mellerud

0530-124 00
www.thairestaurangen.se

Tel. 0530-47190
www.konsumentkemi.se

0530-360 90

TRYCK 
MARKNADSFÖRING 

REKLAM

ALLT I DÄCK
DÄCKHOTELL

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

0521-315 55 • Brålanda
www.thoresdack.se

Mellerud 
0530-133 01

Mellerud • Tel. 0530-133 01

Torget

FILM ÄR BÄST PÅ BIO!
Ta med kupongen till butiken 

så bjuder vi på en påse 
Garant 40g. chips

Alla dagar 8-22
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Startar mjölkproduktion 
på Nuntorp i höst

60 robotvana mjölkkor kommer att flytta in i ladugården på Nuntorp 
till hösten.

Det ser mycket positivt ut för klustret

Gunnar Olsson och Lars-Göran Berg ledde mötet om Gröna Klustret Nuntorp.

Marianne Jacobsson, insnöad i Falköping, presenterade Lärlingsgymnasiet via skype.

Niclas och Lena Stang, i mitten, startar mjölkproduktion på Nuntorp. Här med fastighetsägarna Richard och Anna Johansson.

Brålanda • Frändefors

Lena och Niclas Stang 
startar mjölkproduktion 
på Nuntorp. Det avslö-
jades under  mötet om 
Gröna Klustret Nuntorp 
förra onsdagen.
En besättning bestående av 
60 kor kommer att flytta in i 
den just nu tomma ladugår-
den i månadsskiftet augusti/
september.

En mjölkningsrobot kom-
mer att installeras innan dess 
och det är dessa kor vana vid.

– Vi har fått tag i en besätt-
ning från Rotviksbro i Bo-
huslän som har robotvana, 
berättar Lena Stang. 

Hemma på gården Södra 
Kärr har Lena och Niclas en 
nybyggd ladugård med plats 
för 180 kor. När produktio-
nen nu utökas kommer även 
personalstyrkan att behöva 

utökas till tre, förutom Lena 
och Niclas själva.

– Vi ville hitta på något 
mer, vi ville skapa arbetstill-
fällen och är själva i behov 
av den arbetskraft som i 
framtiden kommer att utbil-
das på Nuntorp.

Om allt går enligt planerna 
kommer Dinglegymnasiet 
att starta lantbruks- och häst-
utbildning på Nuntorp hös-
ten 2019.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

Onsdag 28 februari hölls det tredje och sista mötet i 
förstudien om Gröna Klustret Nuntorp. Allt pekar på att 
klustret blir verklighet. Potentialen finns och ett stort 
ideellt engagemang har vänt historien om Nuntorp från 
mörker till ljus.

I mötesrummet på Brålanda 
vandrarhem var det fullsatt 
och ett surr av förväntans-
fulla  röster hördes när det var 
dags att redovisa den tredje 
och sista fasen i förstudien 
Gröna Klustret Dalsland. 

– Vi kunde inte drömma 
om att det skulle bli såhär när 
vi startade arbetet i septem-
ber, sade Lars-Göran Berg, 
projektledare för Gröna 
Klustret.

Tro på kluster
Klustret får nu namnet Gröna 
Klustret Nuntorp ( istället för 
Gröna Klustret Dalsland), 
det exkluderar ingen och 
Nuntorp är ett varumärke i 
sig. En ny vision lyder ”En 
regional mötesplats på  Nun-
torp, med ett levande kun-
skaps- och utvecklingscen-
ter, som genom nationellt 
samarbete, främjar hållbar 
utveckling och tillväxt av de 
gröna näringarna i hela Fyr-
bodal.

Tron på klustermiljön är 
stark, det står klart efter det 
intresse som planerna på ett 
grönt kluster på Nuntorp 
väckt. 

Forskning visar att kluster 
genom sin dynamik bidrar 
till utveckling och innova-
tion och Nuntorp har genom 
sin placering styrkor som gör 
platsen attraktiv för både 
forskning, utveckling och 
utbildning. 

Brålanda är ett centrum för 
baljväxtodling, här finns en 
stor sammanhängande och 
bördig jordbruksbygd, stor 
skogsareal, gott om vatten, 
stark entreprenörsanda och 
lokalt engagemang, plus att 
Nuntorp har en lång utbild-
ningstradition. Bygden är 
också känd för sin koavel, 
grön energiproduktion. När-
heten till Norge ses också 
som en fördel.

Två gymnasier
Sedan förra mötet i december 
har arbetsgruppen för Gröna 
klustret haft en rad möten 
med  företag och organisatio-
ner, politiker och banker, 
utbildningsaktörer, med fle-
ra. Överallt, utom hos Västra 
Götalandsregionens tjänste-
män, upplever man positiv 
respons på de framväxande 
planerna. 

Sista januari hade både 
Dinglegymnasiet och Lär-
lingsgymnasiet skickat in 
sina ansökningar till Skolin-
pektionen om att få starta 
utbildningar på Nuntorp. 

Dinglegymnasiet med 
lantbruk- och hästprogram. 
Lärlingsgymnasiet med in-
dustritekniskt program och 
ett fordons- och transport-
program. Svar väntas i höst.

Både Göran Holmberg 
från Dinglegymnasiet och 
Marianne Jacobsson från 
Lärlingsgymnasiet var med 
på mötet, sistnämnda via 
skype, då hon satt insnöad i 
falköpingstrakten. Båda för-
väntar sig ett positivt besked 
från Skolinspektionen. 
Marknaden finns och elev-
erna finns.

– Det ser väldigt positivt 
ut, sade Göran Holmberg.

Fler etableringar
Redan nu finns efterfrågan på 
kortare kurser, konferenser 
och event på Nuntorp och 
alltfler aktörer etablerar sig i 
det blivande klustret. 

Hittills klara är Swedish 
Agro Machinery, Andrésen 
Maskin AB och mjölkprodu-
centerna Lena och Niclas 
Stang. På deltid kommer 
även Nyföretagarcentrum, 
Coompanion och Ung Före-
tagsamhet att finnas där. 

Vara Lagerhus, Gullviks 
(Växtskydd), Hencol (IT-
styrd produktion), Hushåll-
ningssällskapet, Fyrklövern 

(konsultföretag för lantbruk 
och småföretag), Agroväst 
(utvecklingsbolag för lön-
samt och hållbart lantbruk), 
forskningsinstitutet RISE, 
Distrikstveterinärerna och 
en förskola är andra poteti-
ella verksamheter som kan 
komma att ta plats på Nun-
torp. 

Flera andra lokala aktörer 
är kontaktade av arbetsgrup-
pen.

Ekonomisk förening
Planen är att klustret ska 
drivas som en ekonomisk 
förening, det möjliggör ett 
brett engagemang. 

Fastighetsägaren kommer 
att hyra ut lokaler, identifiera 
lokalbehov, förvalta fastig-
heterna och hyra ut provytor.

 En stab, till en början be-
stående av en tjänst men i 
framtiden två, ska driva 
klustret framåt, sköta admi-
nistration och service, koor-
dinera projekt, utbildningar 
och rådgivning samt mark-
nadsföra klustret.

Mycket arbete återstår, 
bland annat ska en interim-

styrelse och den ekonomiska 
föreningen bildas. Budget 
och finansiering ska plane-
ras. I mitten av maj planeras 

ett årsmöte och staben som 
ska driva klustret framåt ska 
bemannas. 

Sedan, i mitten av juni, är 

det dags för invigning av 
Gröna Klustret Nuntorp.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se
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Brålanda • Frändefors

Administra- 
tionsmöte

Söndag 18/3 kl. 11.00
Pingstförsamlingen

Smyrna, Brålanda

Körkonsert
Gestads kyrka

Söndag 11 mars kl 18
Brålanda Pastoratskör med 
solister framför sånger av

Py Bäckman
Drop-in-fika i församlings-

hemmet från kl. 17.00
Välkomna! 

Körkonsert 
i Gestad

På söndag hålls en kon-
sert i Gestads kyrka där 
Brålanda Pastoratskör 
framför sånger med texter 
av Py Bäckman.
Py Bäckman är en av Sveri-
ges mest produktiva låtskri-
vare. Hennes texter spänner 
över många genrer såsom 
rock, schlager, visa och 
psalm och många av dem är 
arrangerade för kör. 

Leif Lundberg är en av ar-
rangörerna till hennes texter 
men också Mats Wester från 
gruppen Nordman, Stefan 
Nilsson med tonsättningarna 
i filmen ”Såsom i himme-
len”, Fredrik Kempe med 

Uppskattad buggkurs

Eleverna tyckte det var kul 
att lära sig att dansa bugg.

Förra måndagen ordnade 
föräldraföreningen på 
Frändeskolan att eleverna 
i årskurs sex fick en dans-
kurs i bugg. 
För 17:e året var Bugg & Jive 
i Brålanda på plats för att ge 
ungdomarna en användbar 
kunskap.  

Dansbandsmusik ljuder i 
den lilla gymnastiksalen på 
skolan i Frändefors. Tommy 
Johansson och Ulrica Holm-
qvist visar hur man dansar 
bugg. Annelie Andersson var 
förhindrad att vara med 
denna gång.Eddy Eriksson och Maria Johansson visar minst fem turer.

Ulrica Holmqvist och Tommy Johansson visar några turer i bugg.

Vårcafé med mycket sång

Teofil Carlsson, Margareta Jonsson och Gunilla Karlsson sjöng gamla 
goda sånger och församlingen sjöng med av hjärtans lust.

 
Temadag i Brålanda

KONSTRUNDA
lördag 10 mars kl. 10-14

www.Brålandaföretagarförening.se

Konstrunda  
i Brålanda

Eleverna tränar och det går 
riktigt bra och de ser ut att ha 
roligt.

– Vi har varit här i många 
år  i anslutning till sportlovet 
när eleverna går i sexan. Det 
är roligt för de vill lära sig, 
säger Tommy.  

För att det ska bli jämna par 
är några elever från femman 
inlånade.

– Det är roligt att man får 
lära sig och att vara med, 
kanske blir det bugg på dis-
cot på fredag, säger femte-
klassaren Colin Magnusson.

– Jag trodde inte det skulle 
vara roligt, men det är kul, 
säger Line Hermansson i 
sexan.  

Eddy Eriksson går i sexan 
och har buggat i tre år, så han 
får göra en uppvisning till-
sammans med sin lärare 
Maria Johansson som gick på 
buggkurs för Tommy Jo-
hansson 2002.

– Ni har varit jätteduktiga 
och har lärt er fem till sju 
turer. Det är inga problem för 
ni kommer ihåg turerna när 
ni dansar, berömmer Ulrika 
Holmqvist.

 Marianne Karlsson

Så vårligt var nu inte vädret när det i lördags bjöds till 
vårcafé i Gestads Missionshus. Tankar kring det him-
melska hoppet, som var rubriken, saknades dock inte.

Eftersom annonserade Nils 
Lundbäck, Vänersborg, blev 
sjuk hade Teofil Carlsson, 
Grinstad, vänligheten att på 
kort varsel medverka. Till-
sammans med Gunilla Karls-
son, Brålanda, och Marga-
reta Jonsson, Kil, blev det en 
trio för kvällen. Alla som 
ville fick sjunga med i de 
härliga sångerna.

”Min Jesus lever”, ”Blott 
en dag ett ögonblick i sän-
der”, ”Säg känner du namnet 

Jesus” med flera kända 
sånger ljöd i Missionshuset. 

Med utgångspunkt i Her-
depsalmen i Psaltaren i Bi-
beln förmedlade Teofil både 
vårligt grönt och himmelskt 
hopp. 

Efter en god fika blev det 
lotteri med många vinster så 
att alla fick något med sig 
hem.

– Det är alltid gemytligt att 
komma hit, var det allmänna 
omdömet av kvällen.

Tredje söndagen i fastan
Teofil Carlsson medverkade 
även i söndagens gudstjänst 
i Brålanda Equmeniakyrka. 
Temat var ”kampen mot ond-
skan”.

– Trots all ondska som 
finns, kan vi med Guds kär-
leks hjälp, göra gott, upp-
muntrade Teofil, försam-
lingen.

 Marianne Karlsson

flera. I år är det 30 år sedan 
”Stad i ljus” vann melodifes-
tivalen, vilken hon skrev 
både text och musik till. 
Bland kyrkokörer är texterna 
älskade och användbara un-
der hela kyrkoåret.

Solisterna är hämtade ur 
kören, Ann-Britt Jacobsson, 
ackompanjatör, Barbro 
Magnusson, dirigent och 
dessutom deklamerar Gu-
nilla Rubbestad ett par texter 
ur Py Bäckmans digra skatt.

Du som är 80 år och äldre boende i 
Brålanda, Gestad och Sundals Ryr  

med omnejd
Brålanda Väntjänst inbjuder dig till Stationshuset på 

Trivselträff med vårlunch
Fredag 23 mars kl. 11.00 – 13.00

– Sjukgymnast Anni Karesund ger tips  
och råd för att förhindra fallolyckor.
Information om ”Lilla hjälpen”

Deltagaravgift: 50 kr
Anmälan senast den 19 mars till: 
Brålanda Väntjänst tfn 31313 måndag-torsdag kl.10 -12
Givetvis får du ta med dig din anhörige.

Varmt välkommen!

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

Besök gärna vår hemsida:
bralandavantjanst.dinstudio.se

Tisdag 13/3 18.00
Årsmöte.
Torsdag 15/3 18.00
Brålanda förr del tre.
Bengt Aronsson m fl
Torsdag 22/3 15.00
Lilla Antikrundan med
Sten o Patrik
Fredag 23/3 11.00
Äldredag 80+ träff
Se separat annons

www.mellerudsnyheter.se
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Lastbil med släp välte på E45

Ekipaget kanade ett 40-tal meter på E45 innan lastbilen med släp hamnade tvärs över vägen, med hytten 
liggande i diket och släpet på vägbanan.

Uddevalla. Han kom söderi-
från och fick köra via Ham-
ranerakan, till Mellerud och 
sedan till olycksplatsen. När 
vi lämnade var polis och 
bärgare kvar, berättar rädd-
ningsledaren Mikael Pers-
son.

Olyckan orsakade långa 
köer och E45 söder om Mel-
lerud var avstängd fram till 
halv tre på onsdagsmorgo-
nen. Polis dirigerade om 
trafiken i södra rondellen.

Föraren klarade sig med 
lättare skador och ville inte 
följa med ambulansen, utan 
han stannade kvar på platsen 

tills ekipaget kom på rätt köl 
igen. Därefter skjutsade po-
lisen honom till ett hotell. 
Föraren hade lastat inplasta-
de brädor i Torsby som 
skulle till Göteborgs hamn. 
Ett företag från Göteborg 
kom för att tömma dieseltan-
ken. 

Det rådde dåliga väderför-
hållanden på platsen med 
mycket snö, blåst och kyla.
 Susanne Emanuelsson 

susanne@mellerudsnyheter.se

Räddningsarbetet tog lång tid. En tungbärgare kallades till platsen och 
ett företag från Göteborg kom för att suga ur dieseltanken.

Detaljplanen för Ängenäs 
granskad för andra gången

Detaljplanen för Norra 
Ängenäs, där äldreboen-
det ska byggas, har varit 
ute på granskning för an-
dra gången. 
Första gången detaljplanen 
granskades framkom att det 
finns fornlämningar på plat-
sen där äldreboendet först 
var tänkt att byggas. Nu har 
förslaget anpassats till forn-
lämningsområdena och pla-
nområdet har flyttats 120 

meter österut och blivit något 
mindre. 

Fornlämningsområdena är 
enligt Västarvet och Lödöse 
museum, som undersökte 
området i augusti 2017, två 
boplatslämningar. 

En avgränsande arkeolo-
gisk förundersökning gjor-
des i december 2017 av 
Västarvet kulturmiljö och nu 
kommer bygget inte att på-
verka dessa alls. 

Ett tredje mindre fornläm-
ningsområde föreslås av-
lägsnas för att kunna dra 
VA-ledning och förlägga 
gång- och cykelväg på ett 
ändamålsenligt sätt. 

Den cykelväg som finns på 
området idag flyttas 75 meter 
söderut för att skapa en sam-
manhängande yta med bygg-
rätt. 

Dessutom hade Länssty-
relsen synpunkter på bland 

annat rasrisk, och dagvatten-
hatering. Både den geotek-
niska undersökningen och 
beskrivningen av dagvatten-
hanteringen har komplette-
rats.

Detaljplanen kommer en-
ligt planen att vinna laga 
kraft i maj 2018.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

Detaljplanen för Norra Ängenäs har granskats på nytt och kan vinna laga kraft i maj 2018.

Trafikolycka
Tisdag 27/2, en trafikolycka på väg 166 vid Västerråda. 
Det var snöyra och dålig sikt. En bil bromsade in inför 
mötet med en plogbil och bakomvarande bil körde in i den 
bromsande bilen. Den bil som blev påkörd försvann från 
platsen.

28/2 På torget i Mellerud, smitning från parkeringsskada.

Bedrägeri
28/2. Bedrägeri via Internet. Någon kom åt koden till en 
annan persons kontokort.

Djurkollisioner
2/3 på morgonen kolliderade tåget med ett rådjur i Dalskog. 
På kvällen kolliderade tåget med en älg, även då i Dalskog.

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

Vid 16-tiden förra tisda-
gen kom larmet om en 
trafikolycka på E45 strax 
söder om Mellerud. En 
lastbil med släp hade vält 
och låg med släpet tvärs 
över vägen.
Det var en lettlandsregistre-
rad långtradare som av oklar 
anledning hamnat bredvid 
vägbanan på E45 i södergå-
ende riktning vid Sveckling-
ebyn söder om Mellerud. 
Ekipaget välte och kanade ett 
40-tal meter längs vägbanan 
och blev sedan liggande med 
släpet tvärs över E45. Rädd-
ningspersonalen konstatera-
de att däcken var fullt god-
kända, något som kanske inte 
alltid är fallet vid utlandsre-
gistrerade långtradarekipa-
ge.

– Vi stannade fram till 
18-tiden för att invänta tung-
bärgaren som kom från 

Flera resenärsvänliga läns-
bolag, bland annat Hallands-
trafiken, Skånetrafiken och 
Blekingetrafiken erbjuder ett 
sommarkort till mycket för-
delaktiga priser. I dessa län 
gäller det från 15 juni till 15 
augusti. I Blekinge kostar det 
625 kronor. I Halland 650 
kronor samt i Skåne 675 
kronor. Upplands Lokaltra-
fik UL inför en sommarbiljet 
som gäller 1 juni – 31 au-
gusti och som kostar 1.680 
kronor. 

De har blivit mycket popu-
lära. Här har länsbolagen 
möjlighet att marknadsföra  
kollektivresandet för dem 
som i normala fall inte reser 
kollektivt och på så vis locka 
nya resenärer.

Varför har inte Västtrafik 
infört ett liknande kort? Un-
der flera år har önskemål om 
detta vid upprepade tillfällen 
framförts av många resenä-
rer! Inga svar har hittills gi-
vits och det är anmärknings-
värt!

Västtrafiks område täcker 
ett stort län som omfattar 
bland annat storstad, skär-
gård, glesbygd samt en 
mängd sevärdheter.

Dessutom har det ett geo-
grafiskt bra läge. Göteborg är 
lätt att nå och där finns res-
möjligheter åt alla håll i 
Västsverige. Dessutom hän-
der det mycket i Göteborg 
som lockar många och som 
helst inte vill ta bilen dit.

Vi är säkra på att även fö-
reträdare för turismnäringen 
ställer sig mycket positiva till 
detta förslag och att många 
resenärer skulle uppskatta ett 
sådant kort. Inte minst de 

utan bil och de som föredrar 
den mindre stressen som kol-
lektivtrafiken i regel innebär.

Inför således snarast ett 
sommarkort! Vad skulle 
kunna hindra detta?

 I ett flertal länder i Europa 
och län i Sverige finns sedan 
länge pensionärsrabatter. 
Detta borde snarast också 
med fördel kunna införas i 
hela Västtrafiks upptag-
ningsområde. Man kan till 
exempel börja med att låta 
giltighetstiden vara mellan 
09.00 och 15.00 och efter 18 
på vardagar samt lördagar - 
söndagar. Detta har vi tidi-
gare flera gånger framfört 
önskemål om men ännu inte 
fått svar på!

Således önskar vi svar på 
när, och inte om, Västtrafik 
planerar att införa sommar-
kort och pensionärsrabatt!

Helt klart är att förslagen 
kommer att locka fler vana 
och många nya resenärer att 
resa kollektivt samt att de på 
sommaren ges ökade möjlig-
heter att upptäcka och ut-
forska nya delar av vårt fan-
tastiska län.

 För resor med Västtrafik i 
Göteborg och i Bohuslän får 
en ledsagare åka med utan 
kostnad. Men inte i resten av 
länet! Varför? Det skulle 
verkligen underlätta resan-
det och dessutom ibland 
kunna vara ett alternativ till 
färdtjänsten!

Christer Wilhelmsson,  
Resenärsforum                                          

Gunnar Janzon, Synskadades 
Riksförbunds Tillgänglighets-

grupp, Göteborg

Debatt
Maila din insändare till:
redaktion@mellerudsnyheter.se

Välkommen till insändarsidorna! 
Du får använda signatur i tidningen, 
men måste alltid uppge namn, adress 
och telefonnummer för redaktionen. 
Vi förbehåller oss rätten att korta 
texten, sätta rubrik eller avstå från 
publicering. Manus returneras ej.

Varför inför inte 
Västtrafik ett 
sommarkort och 
pensionärsrabatt?
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SPORT

Tränaren Eva Gerdén med Kim Rodén, Shirin Husseini och Minna Geerts.

HIF i ungdoms- och junior-SM 
FRIIDROTT 
Årets Ungdoms-SM inom-
hus hölls i Växjö och från 
Håfreströms IF deltog i  
F 15 Kim Rodén, Shirin Hus-
seini och Minna Geerts. 
Bäst gick det för Kim som 
slutade elva i höjdhopp med 
1.55. 

Minna sprang 60 meter på 
8.20 i sitt försöksheat, vilket 
gav henne andraplatsen och 
avancemang till semifinal. 
Hon blev där sedan åtta med 
tiden 8.23. 

Shirin Husseini tävlade 

också i F 15, 60 meter och 
klarade för första gången att 
springa under nio sekunder. 
Hon slutade sexa i sitt för-
söksheat med tiden 8.97.

I Junior-SM inomhus i 
Uppsala tävlade från HIF 
Sakhi Husseini i P 19 på 60 
meter och slutade sjua i för-
söksheatet med tiden 7.72. 
Vahid Hassani blev sexa i sitt 
försöksheat på 60 meter i P 
17 med tiden 7.81 och han 
slutade på 21:a plats i längd 
med 5.27.

HIF

USM-brons för Arvid Aronsson

Han hade tränat bra och lång-
siktigt men tyvärr blev de 
sista förberedelserna störda 
av en tio dagars influensa, 
med sängliggande som gi-
vetvis påverkat förutsätt-
ningarna för resultatet.

I år var det i söndagens 
långdistans som Arvid lycka-
des bäst, med pallplats och 

en bronsmedalj runt halsen. 
Tävlingen avgjordes strax 
utanför Östersund i fantas-
tiskt soligt men kallt vinter-
väder, där starten fick flyttas 
fram på grund av kylan.

Vid lördagens sprintdis-
tans blev det en 5:e plats i 
kyla och snöyra. Arvid Aronsson OK Kroppefjäll tog en bronsmedalj och en femteplats 

i USM i skidorientering.

Emil utvald till 
seminarium

Emil Sundström är uttagen till visarseminarium på Island - igen. Här på 
sin valack Kolur från Bromma gård. Foto: Privat. 

I början på februari an-
nonserade Svenska Is-
landshästförbundet Avel 
efter ansökningar från 
ungdomar i åldern 18-30 
år som var intresserade av 
att deltaga på FEIFs avels-
visarseminarium på Island 
i april. Emil Sundström an-
sökte och kom med.
Kraven var att de hade två 
hästar tillgängliga som de 
kan visa på årets avelsbe-
dömningar, samt att de har 
grundläggande kunskap om 
vad avelsbedömningar går ut 
på. 

Dessutom kunde de som 
tidigare har gått kursen an-
söka om att komma med till 
fortsättningskurs som även 
den arrangeras på Island i 
april. Varje FEIF medlems-
land har möjlighet att skicka 
tre deltagare på den första 
kursen och två deltagare till 
fortsättningskursen.

SIF avel sponsrar de fem 
svenska deltagarna genom 
att betala alla kostnader runt 
kursen på Island samt med 
två gratis anmälningar till 

bedömning, mot att delta-
garna visar två hästar i Sve-
rige under året.

Det var i år totalt 41 ansök-
ningar som inkom. Det inne-
bär att det är 36 ungdomar 
som alla är intresserade av att 
visa hästar i år som inte kom-
mer med. Dessa kan ansöka 
igen nästa år men för att ta 
vara på intresset jobbar SIF 
just nu på att planera en eller 
två träffar i Sverige för dem 
som inte kom med till FEIF 
kursen i år. 

Emil Sundström, Korsgår-
den, Mellerud, är en av två 
utvalda som får åka på fort-
sättningskursen.

– Det ska bli roligt och 
spännande. Det är första 
gången det hålls en fortsätt-
ningskurs. Förra gången jag 
var där fick vi visa olika 
hästar inför flera isländska 
tränare och domare. Det var 
lärorikt, berättar Emil.

Hemma på Korsgården har 
Emil flera hästar som ska 
avelsvisas i år, både tränings-
hästar och egna.

Målkalas i cupen 
FOTBOLL 
Första matchen i Dals-
lands Sparbanks Cup,  
för Bäckefors del denna 
säsong, slutade i moll och 
gav kanske fler fråge-
tecken än utropstecken. 
Motståndarna Ellenö tog 
tillvara på hemmalagets 
försvarsmissar och kunde 
vinna med 6-3.
Grupp D är igång i cupen, där 
IFK Åmål är storfavorit att ta 
sig vidare till slutspel. Men 
Ellenö IK besegrade Bäcke-
fors IF och kommer med stor 
sannolikhet inte att lägga sig 
platt mot division 3-laget i 
kommande matcher.

För Bäckefors började det 
dock tungt, första matchen 
för säsongen hade kunnat 
sluta bättre.

– Det var bedrövligt, för-
svarsspelet var superdåligt 
alltså. Första halvlek var 
ändå okej, det stod 2-2 och vi 
tog över i slutet av halvleken. 
Men i stort sett varje gång 
bollen kom i straffområdet 
kändes det livsfarligt. Det är 
i stort sett samma fyrbacks-
linje som förra säsongen, 
men vi får skylla på att det 
var premiären, sade bäcke-
forstränaren Mattias Svens-
son.

Tre snabba
I andra halvlek kom några 
avgörande ödesminuter för 
Bäckefors, som inte lycka-
des hålla tätt.

SLUTRESULTAT
Bäckefors IF – Ellenö IK

3-6 (2-2) 
Dalslands sparbanks 

Cup – grupp D
Målskyttar:
10’ 0-1 Marcus Persson
19’ 1-1 Mattias Kemppainen 
22’ 2-1 Jesper Wärn Holgersson
24’ 2-2 Christofer Jansson
48’ 2-3 Sebastian Angmyr
50’ 2-4 Sebastian Angmyr
55’ 2-5 Daniel Brattberg
70’ 2-6 Daniel Brattberg
75’ 3-6 Jesper Wärn Holgersson

– De gjorde tre mål på sju 
minuter i inledningen på an-
dra halvlek. Ellenö är inget 
dåligt lag, de är bra och 
skickliga, men så här lätt får 
det inte bli, sade Svensson.

Bäckefors är nykomlingar 
i division 5 och kommer att 
ställas mot bland annat El-
lenö i serien denna säsong. 
Om året i division 6 gick re-
lativt smidigt så blir det en 
helt annan sak att spela mot 
lagen i division 5.

– Det kan vara nyttigt 
också för spelarna att efter 
säsongen i fjol se att det blir 
betydligt tuffare i år, säger 
Svensson.

Till helgen väntar seriekol-
legorna Åsebro IF i cupen, 
som då kommer att göra sin 
första match för säsongen.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

I samband med de Nordiska ungdomsspelen i Öster-
sund 24-25 februri avgjordes USM i skidorientering, 
med sprintdistans på lördag och långdistans på söndag. 
Arvid Aronsson OK Kroppefjäll hade laddat för att för-
svara fjolårets guldmedalj på sprintdistansen.

Jonasson årets 
junior i Dalsland

FOTBOLL 
Åsebro/Brålandas 16-åri-
ga mittfältare Amanda 
Jonasson har utsetts till 
årets junior i Dalsland. 
Den fina utmärkelsen de-
lades ut på DFF:s årsmöte 
i Åmål i torsdags.
Åsebro/Brålandas unga ta-
langer har återigen utsetts till 
distriktets fina pris som årets 
junior. Förra året var det 
Anna Johansson som mottog 
priset, i år Amanda Jonasson.

 – Det är väldigt kul såklart, 
ett kvitto på att man gjort bra 
ifrån sig under säsongen, 
säger Amanda.

Hennes lag har spelat två 
försäsongsmatcher och vun-
nit båda tämligen enkelt och 
ett sådant här pris stärker 
självförtroendet inför en lång 
fotbollssäsong.

– Att få ett sådant pris är 
motiverande till att fortsätta 
utvecklas för att bli så bra 
som möjligt. Man blir ju 
motiverad till att göra ännu 
bättre ifrån sig så att det går 
bra både för laget och mig 
själv, berättar 16-åringen.

Årets junior på herrsidan 
tilldelades IF Vikens Chris-
toffer Härd.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Amanda Jonasson har utsetts till årets junior i Dalsland på damsidan, 
en fin utmärkelse som delades ut på DFF:s årsmöte i Åmål. Foto: Johan 
Lind Wahlen/Arkivbild.

Plus för Mellbo
Idag föreslås kommunsty-
relsen att godkänna årsre-
dovisningen för det kom-
munala bostadsbolaget 
Melleruds Bostäder AB. 
Bolaget har en marknads-
andel på drygt 50 procent 
av det totala antalet hy-
resrätter i kommunen.
Vid årsskiftet hade bolaget 
totalt 727 lägenheter, förde-
lade på 508 i Mellerud, 125 
i Åsensbruk och 94 i Dals 
Rostock.

Melleruds Bostäder AB 
uppvisar ett överskott på 3,8 
miljoner kronor för 2017.

Under 2017 har aktiverade 
investeringar uppgått till 
cirka 40,4 miljoner kronor 
(cirka tre miljoner kronor 
2016) som omfattar tio pro-
jekt, varav Järven 6 utgör 
cirka 35,4 miljoner kronor.

• Ombyggnad av entrépar-
tier till trapphus i Södra 
Åsen.

• Byte av ytterdörrar på 
Karolinervägen i Dals Ro-
stock.

• Iordningställande av ute-
platser med staket på Karoli-
nervägen.

• Byte av fönster på Lövås-
vägen i Dals Rostock.

• Ombyggnad av ventila-
tion i tre fastigheter.

• Byte av portlåssystem 
och tvättstugebokning i två 
fastigheter i Mellerud.

• Nyproduktion av 24 hy-
resrätter på Järven 6 i Mel-
lerud.

Bolagets ökade investe-
ringar har en direkt påverkan 
på dess avskrivningar och 
därmed resultatet.
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Cuptriumf för Tösse
FOTBOLL 
Tösse IF försökte in i det 
sista skjuta upp lördagens 
cupmatch mot Färgelanda 
IF, men hemmalaget skul-
le promt spela matchen, 
vilket också fick göras. 
Att Tösse kunde resa hem 
med tre poäng och en 
perfekt start på Dalslands 
Sparbanks Cup ingick för-
modligen inte i Färgelan-
das planer.
Tösse IF spelade briljant i 
den första halvleken mot 
Färgelanda. I den andra fick 
istället målvakten Alfred 
Ndou storspela och på så sätt 
fixa segern åt sitt lag.

– Vi spelade väldigt bra i 
första halvlek, blev lite paff 
själv faktiskt. Mycket fina 
kombinationer och hittade 
rätt i uppspelsfasen samtidigt 
som Färgelanda fick bekym-
mer. Vi skapade målchanser 
och hade ett stolpskott, berät-
tade tränaren Kenneth Erixon 
efter matchen.

Tösse fick 1-0 i slutet av 
första halvlek, från oväntat 
håll.

– Målet var ett självmål, ett 
mycket vackert mål som 

SLUTRESULTAT
Färgelanda IF 

– Tösse IF
0-1 (0-1)

Dalslands Sparbanks 
Cup, grupp C

Målskyttar:
0-1 Självmål

självmål ibland är, berättade 
tränaren.

I andra halvlek blev det 
desto svårare för gästerna.  
Färgelanda ryckte upp sig i 
paus, men målvakten Alfred 
höll tätt.

– Som så ofta, när man har 
ett övertag så vänder det i 
paus. Färgelanda tog över, 
men vi hade en målvakt som 
gjorde sitt livs match, sedan 
mot slutet borde vi gjort 2-3 
mål kanske, när de tryckte på 
för en kvittering, säger Er-
ixon.

I grupp C finns även Eds 
FF och Fengersfors IK, som 
ännu inte spelat. Men till 
helgen möter Tösse Eds FF 
på Mossängens IP i Åmål.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Karl Svensson till landslagsträning

Karl Svensson, 15, har varit på 
landslagsträning i Stockholm. 
Foto: Privat.

FOTBOLL 
I helgen fick Melleruds 
If:s unga mittfältare Karl 
Svensson beskedet, han 
var uttagen till landslag-
sträning med future Team 
på Bosön. Igår, tisdag, bar 
det av till huvudstaden för 
tre dagars träning.
Svenska Fotbollsförbundets 
Future Team är en ny sats-
ning för att utveckla fotbol-
len i Sverige med 30 spelare. 

Syftet är att fånga upp ta-
langer som har mycket god 

spelförståelse, bra teknik och 
mentala kvaliteter, men som 
ännu inte kan konkurrera 
fysiskt. 

– Det är en trupp som i det 
här fallet tas ut av bra spelare 
med spelförståelse men som 
kanske inte har utvecklats 
färdigt rent fysiskt för att ta 
plats i landslagstruppen, för-
klarar DFF:s spelarutveck-
lare Mikael Israelsson.

Karl scoutades på utveck-
lingsläget i Halmstad i som-
ras och togs ut som reserv till 

denna samlingen, men på 
söndagen kom beskedet att 
han fick en plats som blev 
vakant. 

– Det känns riktigt kul 
alltså. Bara att vara reserv var 
liksom riktigt speciellt och 
nu när man fick beskedet att 
man var kallad var det bara 
magiskt och jag blev riktigt 
glad, berättar 15-åringen.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Brons i herrdubbel
BADMINTON 
Alexander Strandberg, 
Brålanda och Toste Isaks-
son, Trollhättan, tog brons 
i herrdubbel U15 i tävling 
i Danmark i helgen. Båda 
tävlar för Trollhättans BF.
Alexander Strandberg åkte 
till sin första tävling, Frem 
Hellebæck, i Danmark i hel-
gen. 

Han inledde tävlingen med 
att spela mixed med en tjej 
från Danmark och de tog sig 
till kvartsfinal. Det var en 
utmaning att möta både tufft 
motstånd och samtidigt för-
söka klura ut vilka råd ens 
partner gav på danska. 

Spelet fortsatte med singel 
där Alexander spelade 
mycket bra, men han förlo-

rade till slut i en i tresets-
match  med siffrorna 17-21, 
21-19, 12-21.

Sedan var det dubbel till-
sammans med partnern Toste 
Isaksson. Det blev tre vinster 
varav en vinst i tre set, så 
efter mycket bra spel gick de 
vidare till spel på söndagen. 

Semifinalen på söndagen 
innehåll bra spel, men tyvärr 
blev det förlust med 7-21, 
18-21. Fast deras fina spel 
räckte alltså till en bronsme-
dalj.

Sammanfattningsvis var 
det nöjda killar som åkte hem 
efter sitt första danska bad-
mintonäventyr, heltända på 
att åka tillbaka och ta re-
vansch.

 Angelica Strandberg

Toste Isaksson t.v med och Alexander Strandberg från Brålanda t.h. Kil-
larna spelar för Trollhättan BF. Foto: Privat.

Nya ordföranden: ”Det finns hur 
mycket som helst att göra”

FOTBOLL 
I torsdags avtackades 
Ingemar Carlsson efter 
många år på posten som 
ordförande för Dalslands 
Fotbollsförbund. Vald till 
hans efterträdare blev lo-
kala fotbollsprofilen Mar-
kus Svensson, som nu tar 
över rodret för att styra 
skutan framåt och uppåt.
Markus Svensson har redan 
många planer och drömmar 
för hur Dalslands fotbollsdi-
strikt skall bli ännu bättre. 
Men det är mycket att sätta 
sig in i, inför rollen som ord-
förande.

– Det är utmanande, och 
det finns hur mycket som 
helst att göra. Ingemar kom-
mer att vara med och stötta 
mig, den tryggheten har man 
ju. Men det är mycket nytt 
med stadgar och finstilt som 
man skall lära sig. Sedan är 
det mycket att se till att allt 
fungerar, de olika kommit-
téerna, som domarkommit-

tén och tävlingskommittén, 
berättar 46-åringe Markus 
från Mellerud.

”Det saknas ledare”
Hans fotbollskarriär började 
i Åsebro tillsammans med tre 
äldre bröder. Han tog sig se-
dan till Mellerud, via IK Od-
devold, som han senare 
återvände till när laget spe-
lade i division 1.

Nu väntar dock utmaning-
ar på anda håll i form av att 
tillsammans med alla medar-
betare, göra Dalslands fot-
boll änu bättre.

– Det jag känner mycket 
för är ledarna. Det saknas 
mycket ledare ute i förening-
arna, det är det största, det 
behövs folk som är med och 
drar. På domarsidan är  det 
fattigt med domare. Sedan 
har vi dam och flicksidan 
som är undermålig, där finns 
hur mycket som helst att 
göra. Man säger att Sverige 
är ett jämställt land, men jag 
vet inte om det är så egentli-

Lärorik turnering i Amsterdam
BADMINTON 
Malena Norrman spelade 
i förra veckan en av de 
största internationella 
ungdomsturneringarna i 
badminton, i Amsterdam. 
Trots en fantastisk start 
tog det snabbt slut för 
unga Norrman, ändå var 
hon glad över chansen att 
få spela.
Yonex Junior spelades under 
förra veckan i Harlem utan-
för Amsterdam. Turneringen 
drog spelare från 36 länder, 
däribland Kinas 20 bästa 
ungdomsspelare. För Malena 
blev det en toppenstart i mix, 
där hon med sin partner Gus-
tav Björkler besegrade hol-
ländarna Dennis Koppen och 
Chloe Mayer. 

– Vi har spelat en match i 
mixed nyss, som vi vann 
faktiskt, vi spelade riktigt 
bra, berättade Malena när vi 
nådde henne efter matchen 

som spelades förra onsda-
gen. 

Snabbt uttåg
På torsdagen väntade hennes 
första singelmatch, som 
dock också blev den sista. 
Sydkoreanskan Na Eun 
Jeong vann i två raka set, 21-
11 och 21-12. Under freda-
gen väntade uttåg i de två 
andra klasserna Malena 
ställde upp i. Hon och part-
nern Gustav fick lämna tur-
neringen i andra rundan efter 
21-17 och 21-8 mot det ma-
laysiska paret och superta-
langen Yee Jun Chang och 
Pearly Koong Le Tan. 

– I mixed mötte vi det för-
sta seedade paret från Malya-
sia men lyckades sprattla till 
rätt bra och fick 17 i första 
men sedan åtta i andra, berät-
tade Malena som även åkte 
ur dubbeln tre timmar senare.

– I vår dubbel var våra 
motståndare helt enkelt ett 

par snäpp bättre och vann de 
långa bollduellerna, men 
spelet i sig var rätt jämnt, 
men de lyckades ha det där 
sista, berättar Malena efter 
uttåget mot Leung Sze Lok 
och Yeung Pui Lam från 
Hong Kong.

Asiaterna starka
Badmintonen domineras av 
asiater, som har många 
världsspelare. Kineserna lig-
ger just nu längst fram, men 
även Malaysia och Thailand 
har mycket duktiga spelare.

– Asiaterna som var i 
denna tävlingen slår ut euro-
péerna på löpande band, men 
massor av erfarenhet har jag 
fått med mig och får verkli-
gen se så många olika spelsti-
lar, verkligen superkul, säger 
Malena. 

Nu väntar mer träning för-
henne, trots att tävlingssä-
songen går mot sitt slut.

– Nu ska jag försöka foku-

Ingemar Carlsson lämnar över ordförandeklubban till Markus Svensson. 
Foto: Mikael Israelsson.

Malenas turnering i Amsterdam 
tog snabbt slut, men hon tar med 
sig mycket erfarenheter från täv-
lingen. Foto: Susanne Emanuels-
son.

sera på träning, sedan ska vi 
spela en svensk tävling och 
när sommaren närmar sig blir 
det en till tävling utomlands.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

gen. Damsidan är bortpriori-
terad i många klubbar. Sedan 
har vi några som försöker, 
Kroppefjäll gjorde det jätte-
bra för några år sedan, nu 
kämpar Åsebro och Brålan-
da, men de får kämpa, berät-
tar Svensson, som dock tror 
att Dalsland kan ha ett dam-
lag högt upp i divisionerna.

– Jag tror att Dalsland 
skulle kunna ha ett damlag i 
division 1, som Rölanda 

hade, men det gäller att ha 
någon som driver det.

Redan i slutet av mars åker 
han till Stockholm för att 
representera Dalsland på en 
samling på Svenska fotbolls-
förbundet, samtidigt som 
arbetet i distriktet redan är 
igång.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se
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BIF står pall mot 
starkt motstånd
FOTBOLL 
I söndags gästade IF Viken 
Sörbyvallens konstgräs-
plan för försäsongsmatch 
mot Brålanda IF. Division 
4-laget fick sig en tuff 
omgång i matchen som 
slutade 2-2 till Brålandas 
stora förtret.
Hemmalaget Brålanda var 
värda en seger i träningsmat-
chen mot Viken, i alla fall om 
man får tro tränaren Ronny 
Fredriksson.

– Vi var bra och det som är 
bra är att vi tar över och do-
minerar matcher. Men vi 
borde avgjort, vi var mycket 
bättre än dem i andra halvlek. 
Det går hela tiden åt rätt håll. 
Jämför man med förra året 
vid den här tiden så är det stor 

SLUTRESULTAT
Brålanda IF – IF Viken

2-2 (2-2)
Träningsmatch

skillnad, träning ger färdig-
het. Det man gör mycket det 
behärskar man bättre, säger-
Ronny Fredriksson.

Tobias Svensson gjorde 
båda målen för Brålanda och 
ökar sin målskörd i försä-
songen. Fredriksson tror 
dock att det kan bli ännu 
bättre för anfallaren.

– Han har varit riktigt bra, 
blir han bara tränad så blir det 
grymt.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Damernas första
seger någonsin

FOTBOLL 
Tösse IF kommer att 
spela historiska matcher 
gång på gång framöver. 
Lördagens match på Sör-
byvallens konstgräs blev 
historisk på så sätt att 
det var damernas första 
seger någonsin i en trä-
ningsmatch.
Rekord och historiska hän-
delser i all ära, men Tösses 
tränare Hasse Blixt hade mer 
att önska, efter matchen mot 
Trollhättans FK/Halvors-
torps IS. 

– Första halvlek var rätt 
jämn spelmässigt och chans-
mässigt, men vi var väldigt 
långa och väldigt smala i vårt 
spel, vi utnyttjade inte hela 
bredden. Efter 30 minuter 

SLUTRESULTAT
Tösse IF - TFK/HIS 

2-1 (1-0)
Träningsmatch

pressade vi dem efter ett 
hemåtpass som vi kunde 
vinna och lägga in i mål, 
berättade Blixt.

Tösse hade ett stort man-
fall i truppen, men fick ihop 
lag ändå.

– Jag är nöjd med matchen, 
vi hade svårt att få lag, det är 
tur att vi har några att plocka 
av, berättade Blixt, som fick 
kalla in några tjejer som inte 
inlett sin försäsongsträning 
än. 
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

MIF närmast seger
FOTBOLL 
Lördagens tränings-
drabbning på Vänervallen 
var den tredje raka mot 
division 2-motstånd. Mel-
leruds IF fortsätter visa 
upp fina takter, denna 
gång också värda mer än 
3-3.
Mellerud fick inför matchen 
tillbaka flera spelare som 
varit skadade och sjuka, vil-
ket gjorde att bänken var 
minst sagt slagkraftig.

Gästerna började också 
bäst genom att ta ledningen 
genom Gustav Larsson, efter 
en skarvning av försvararen 
Tim Svensson, men i paus 
ledde hemmalaget ändå med 
2-1. 

I andra halvlek vände Mel-
lerud till ledning 3-2 och 
borde även haft ett fjärde 
mål, men domaren dömde 
bort Sebastian Hedlunds boll 
som tog i hjulet på insidan 
målet.

SLUTRESULTAT
Vänersborgs IF – 

Melleruds IF
3-3 (2-1)

Träningsmatch

– Det låter bra men det var 
inte så jättebra faktiskt, när-
kampsspelet var inte bra. 
Sedan var vi lite slappa när 
de gjorde 3-3, vi tappade lite 
positioner. I matchen i stort 
hade vi svårt att få ur bollen 
ur eget straffområde, berät-
tade assisterande tränaren 
Claes-Göran Emanuelsson.

– Men målmässigt var vi 
med, vi hade en boll inne från 
Sebastian, men domaren 
dömer offside. Sedan borde 
vi haft en klockren straff i 
slutet av matchen då Joel 
Lundgren fälls. Då skrattade 
även Vänersborgs bänk över 
att det inte blev något, säger 
”Emma”.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Promenadseger för handbollsdamerna
HANDBOLL 
Söndagens bortamatch 
mot Kvibergs HK i Prioritet 
Serneke Arena i Göteborg 
slutade med storseger för 
MHK mot ett promene-
rande hemmalag. Trots 
försök till psykningar från 
Kviberg, så var det inget 
snack om att Mellerud 
skulle vinna och fortsätta 
inneha serieledningen.
I söndags förmiddag blev det 
storseger för Mellerud, föga 
förvånande efter den super-
säsong laget gjort i division Amanda Andersson gjorde 5 av Melleruds 27 mål i bortamatchen mot 

Kviberg. Serieledarna har nu tre matcher kvar på säsongen. Arkivbild.  
Foto: Marcus Ek

SLUTRESULTAT
Kvibergs HK – 
Melleruds HK
8-27(3-8)

Div. 5 Västsvenska V
Målskyttar MHK:
Drenushe Bytyqi, 10
Jenny Eliasson, 9
Amanda Andersson, 5
Therese Nolin, 2
Frida Andersson, 1

en, men det är skitsvårt att 
spela de här matcherna. Nu 
gör vi det riktigt bra och det 
är skönt.

Målglatt blev det och flest 
mål kom från Drenushe 
Bytyqi och Jenny Eliasson, 
som gjorde tio respektive nio 
av lagets 27 mål. Samtidigt 
fick Mellerud chansen att 
försöka hitta en linjespelare, 
till de resterande tre match-

erna, som nu bara handlar om 
seriesegern.

– Vi kunde prova lite nya 
spelare på linjen där vi har 
det tungt tack vare skador 
och mammaledigheter, men 
det är skönt att få en sådan 
här match där vi kan testa, 
berättade Eriksson.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

5. Kvibergs försök till både 
psykningar och maskning 
gick inte hem denna gång.

– Vet inte om det var taktik 
från deras sida, men bollen vi 
spelade med var knappt studs 
bar och kan man inte studsa 
bollen så kan man inte kon-
tra, så dom ville försöka 
stoppa oss på så sätt. Sedan 
så promenerade de, så när vi 
hade gjort mål så gick de 
långsamt upp med bollen till 
avkast och promenerade se-
dan långsamt fram i anfall, så 
att det tog lång tid innan vi 
fick tillbaka bollen, berättade 
tränaren Johan Eriksson.

Helt slut
Trots promenadtempo från 
hemmalaget tog de snabbt 
slut medan Mellerud kunde 
ånga på. Den stora skillnaden 
till trots är matcher som 
denna inte lätta att spela, 
enligt tränaren Johan Eriks-
son.

– Efter nio minuter var de 
helst slut, så det är inget 
snack om saken i den match-

Domarbristen i Dalsland är total: 
”Framtiden ser skrämmande ut”

FOTBOLL 
I Dalsland finns just nu 
knappt 20 huvuddomare 
till de serier som Dalslands 
fotbollsbollsförbund ba-
sar över. En siffra som 
innebär att många domare 
tvingas döma flera match-
er i veckan, bara för att få 
matcher att spelas. Nu 
behövs det fler domare, 
annars finns risken att 
det inte blir seriespel om 
några år.
Så här i fotbollssäsongstider, 
med försäsongsträningar i 
mörker och träningsmatcher 
på konstgräs, längtar många 
till grönt gräs och varma 
sommarkvällar.

Men i bakgrunden kämpar 
domarna för att få ihop ännu 
en säsong där man redan nu 
ser att det kommer att bli 
oerhört tufft att tillsätta do-
mare till alla matcher.

Roland Strand är utbild-
ningsansvarig för domare på 
Dalslands Fotbollsförbund, 
distriktsinstruktör i både 
fotboll och futsal och själv 
domare sedan 15 år tillbaka. 
Han är mycket oroad över 
framtiden.

– Jag vet inte hur vi skall 
få ihop det, det kommer ald-
rig att gå. Framtiden ser 
skrämmande ut, i år tror jag 
inte vi får ihop det. Det är ett 
rop efter hjälp, att förening-
arna förstår hur illa det verk-
ligen är, har vi inga domare 
blir det inget seriespel, säger 
Roland Strand.

Krav på klubbarna
I dagsläget utbildas det väl-
digt få domare i Dalsland. 
Föregångare i detta är de två 
åmålsklubbarna IF Viken 

och Kamraterna som varje år 
utbildar en handfull domare 
som efter att ha varit linjedo-
mare förhoppningsvis bli 
huvuddomare.

I övrigt är det få, eller 
knappt någon, av våra lokala 
klubbar som utbildar sina 
spelare till att bli domare, 
enligt Strand.

– De stora klubbarna i 
Dalsland, som är stora på 
ungdomsfotbollen, är dåliga 
på att utbilda domare. Ingen 
från Mellerud är med på do-
marutbildningarna, klubben 
som är störst i området. Se-
dan har vi Åsebro, Håfre-
ström, Brålanda, Tösse, 
Frändefors Kroppefjäll och 
Bäckefors, ingen av de klub-
barna har med några nya 
domare. Till slut vet jag inte 
hur vi skall göra, har vi inga 
domare, då kan vi inte ha 
seriespel om några år.Vi har 
förutom herr och damserier-
na också många ungdoms-
serier som också behöver 

domare. Det borde vara ett 
krav att alla föreningar får 
igång en eller två domare  till 
att börja döma, säger Strand. 

Ingen ung kår
Roland jobbade för några år 
sedan en period i Värmland 
där han genom Värmlands 
fotbollsförbund såg hur det 
distriktet jobbade.

Där bestämdes det att alla 
föreningar skulle ta fram två 
namn som skulle gå steg ett 
i utbildningen. Detta gjorde 
att det på kort tid kom flera 
domare som sedan valde att 
fortsätta utbilda sig.

– Det är den största grejen 
i Dalsland, föreningarna 
måste få fram domare. 
Många av domarna som dö-
mer idag närmar sig högre 
ålder, vi har ingen ung do-
markår. 

Oroliga domare
Situationen börjar bli ohåll-
bar för domarna, enligt Ro-

land Strand. Redan nu behö-
ver man tillsätta domare från 
andra distrikt, för att kunna 
täcka upp alla matcher.

– Vi är oroliga, jag vet inte 
hur vi skall få ihop det, det 
som saknas är först och 
främst huvuddomare. I divi-
sion 5 Dalsland har vi bara 
en handfull huvuddomare 
samtidigt som det inte kom-
mit upp någon ny de senaste 
åren. Sedan håller det inte att 
döma tre matcher i veckan, 
som vissa blir tvungna att 
göra, det håller inte. Kvalite-
ten blir inte bra, mer än två 
matcher i veckan skall man 
inte ha. Det frestar på och 
man tar kanske fel beslut, 
säger Roland, som hoppas att 
kunna få till en lösning till-
sammans med fotbollsklub-
barna.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Fotbollens framtid i Dalsland ser mörk ut, då det redan inför denna säsong är stor brist på rättsskiparna. 
Foto: Tobias Coster/Arkivbild.
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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:-

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

Servrar, backup, 
mail

Christer Mårtensson
073-310 75 06

info@daldigital.se    www.daldigital.se

Försäljning av 
IT-produkter

Christer Mårtensson
073-310 75 06

info@daldigital.se    www.daldigital.se

Webbdesign & foto 

Christer Mårtensson
073-310 75 06

info@daldigital.se    www.daldigital.se

Datorer, skrivare
nätverk

Christer Mårtensson
073-310 75 06

info@daldigital.se    www.daldigital.se

Canal Digital, Viasat 
och Boxer

070-328 08 60, 0530-600 66

Da l s l ands

Antenn-
Service
Da l s l ands

Antenn-
Service

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

Da l s l ands

Antenn-
Service
Da l s l ands

Antenn-
Service

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

DALSLANDS
VVS AB
DALSLANDS
VVS AB

 

Marcus Johansson

Naturligtvis 
hjälper  

vi dig med  
Rot-avdraget 

Stefan   Christoffer

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

0530-421 64

blends

2 nyanser

1 nyans

gradient1

gradient2

www.dprorservice.se
0530-400 70

Nu är kylan
här!

Har du ordning på ditt 
värmesystem?

SäljeS
VEDKAP 3.300 kr. Vedklyv 3.300 
kr. Köp båda 6.000 kr. Starka och 
bra. tel. 0530-232 10.

MellerudsFyndet
Annonsera för bara 80:-

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

SÄLJES SKÄNKESBYTESKÖPES

Namn:                             

Adress:                                       Tel:

Postadress:                                                

Vårdval
Rehabenhet

0530-77 44 80

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

Vårdval
Rehabenhet

0530-77 44 80

Arbetsterapi - Fysioterapi
Ortopedisk Manuell Terapi

Vårdval
Rehabenhet

0530-77 44 80

Behandling, (grupp)träning,
bassängträning, hembesök

Vårdval
Rehabenhet

0530-77 44 80

Även friskvård – utfört av
leg. fysioterapeuter

Vårdval
Rehabenhet

0530-77 44 80

Hjälpmedelsförskrivning
och boendeanpassning

www.grongestaltning.se

Grön Gestaltning
Trädgårdsanläggning
Fredrik Persson
073-691 31 24

Maskiner och lastbilar
Sand, grus, singel, jord 

och täckbark
Rolf: 070-537 34 72

www.vermdal.se

DALVÄRM
Lägenheter
i centrala Mellerud 

& Åsensbruk

joacim@lundgrensbygg.se
070-585 67 09

Melleruds Hyres AB

Energiborrning & bergvärme 
Vatten- & brunnsborrning

www.brunnsborrning.com
0534-302 32 • 0702-89 99 30

olesensbygg@gmail.com

Kap & Gearsåg!

Vi kan färg!

Skruvdragare!

Inredning!

Vi kan kök!

Högtryckstvättar
& dammsugare

STORGATAN 10, MELLERUD

PELLETS
Energivärde >4,9 kwh/kg

2.149:-/pall 

 45:-/säck

Ditt självklara val 

av mattläggare

Allt inom golv 

och mattor

Stort sortiment 

av golvmattor

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

Kontakta  Monica Lindstrand
Telefon: 072- 151 18 12

LÅT SENIORBOLAGET LÖSA 
NÅGRA MÅSTEN!

Snöskottning

Skrotbilar 
köpes

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

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

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

EN MASKINHANDLARE 
ATT LITA PÅ

ST BYGGSERVICE
ST

Det  mesta inom bygg
Tel. 073-582 48 26

stbyggservice79@gmail.com

Sunnanå
Restaurang & Konferens

Lunchbuffé
à la carte  •  Café  •  B&B

0530 - 135 70

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

Tel. 0530-135 70

Öppettider:
Mån - fre
7.00 - 16.00

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

Fjolårssuccén

blir tradition
Välkomna på vårvisning  
i Mellerud 16-17 mars

Ni vet väl att vi har 

slangverkstad!

IT-Specialisten

Viconia

0530-745045 
 www.viconia.se

Viconia

0530-745045 
 www.viconia.se

IT-Support

Viconia

0530-745045 
 www.viconia.se

Kassasystem

Viconia

0530-745045 
 www.viconia.se

IT-Drift

Viconia

0530-745045 
 www.viconia.se

Hård & 
mjukvara

Viconia

0530-745045 
 www.viconia.se

Nätverk

UTHYRES

Brålanda pastorat söker 

Vaktmästare  
säsong
5 månader
180507- 180930

Ansökan senast 180323

Mer info på hemsidan
svenskakyrkan.se/bralanda

BRÅLANDA PASTORAT

LEDIGA PLATSER

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

PRO Mellerud: 
Lördag 10 mars kl. 16 

sjunger Visklubb 67 från 
Säffle Taubesånger på Kul-
turbruket på Dal.

Med start i mars anordnas 
fem-sex träffar om konsu-
ment- och varukännedom. 
Ledare är Inger Bjarnesjö.

FÖRENINGSNYTT
Åsebro IF Supporterklubb: 

Kaffe i klubbstugan onsdag 

7/3 kl. 10.00. Välkomna!

ljusterapi i solig 
tropisk varm miljö

Trött på kylan?

Tel. 0530-414 10 • www.sunlike.se

UTHYRES
3 rok 90 m2

Centralt i Mellerud. 2:a 
våningen. 6.900:-/mån 
inkl. värme, el och gara-
ge. Ledig från 1/7. Gärna 
äldre. Tel. 070-591 91 68.

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

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

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

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

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

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

Välkommen med din ansökan!

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

Vi behöver förstärka vårt team med en 

annonssäljare
Du som söker har följande egenskaper:

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

Tjänsten är deltid ca 50% 

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

Välkommen med din ansökan!

Maila din ansökan till: jobb@mellerudsnyheter.se

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

Vi behöver förstärka vårt team med en

annonssäljare

Sista dag 
för ansökan 
16/3.

LEDIGA PLATSER
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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

ANDELSLAMM®
Du äger, vi sköter 

www.andelslamm.se
0768-522227

Tovig hund?
Jag är hundfrisör

   073-970 71 95

Är hunden
ensam hemma?

Jag har hunddagis

   073-970 71 95

.se 

Hundkurser
startar v. ??

   073-970 71 95

Ont om tid?
Jag rastar din hund

   073-970 71 95

Resa bort?
Jag passar din hund

   073-970 71 95

.se 

.se 

Är hunden
.se 

.se 

Allt inom bygg
Våtrumscertifikat

073-503 84 27 • info@ak-e.se

Skadedjurskontroll
0521-693 51

Patrick Eriksson

Storgatan 26 i Brålanda 
Tel: 0761-95 53 60

Även vaxning 

fotvård
Blommans

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

Mellerudsmarknad
Öppet lördagar 

10-15
www.mellerudsmarknad.se

Idungatan 4 (Följ skyltning Ö. Industriområdet)

GLASMÄSTERIET
NYA

Sapphultsgatan 7. Tel. 0530-104 95 
Öppet: mån-fre 8-16.30

Kläder

förbättra din solbränna
hos oss!

Hem- 
inredning

Glasarbete

Inramning
Ramar

Spraytan!

Omkittningar, 
persienner

Reparerar även persienner

Smycken

GLASMÄSTERIET
NYA

Sapphultsgatan 7. Tel. 0530-104 95 
Öppet: mån-fre 8-16.30

GLASMÄSTERIET
NYA

Sapphultsgatan 7. Tel. 0530-104 95 
Öppet: mån-fre 8-16.30

GLASMÄSTERIET
NYA

Sapphultsgatan 7. Tel. 0530-104 95 
Öppet: mån-fre 8-16.30

GLASMÄSTERIET
NYA

Sapphultsgatan 7. Tel. 0530-104 95 
Öppet: mån-fre 8-16.30

Flyttstäd
Veckostäd
Fönsterputs

Rullande sy 
& hemservice

070-649 32 86

Reparationer, tillverkning 
och omklädning av 

dynor och stolssitsar

TROLLVI BYGG AB

Jonas Olausson

0735-11 68 38
trollvibyggab@hotmail.com

Totalentreprenör

TROLLVI
BYGG AB

0735-11 68 38
trollvibyggab@hotmail.com

Totalentreprenör
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Melodikrysset v.1 - 6 januari

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. 10 – 10 mars

05.15 Go'kväll
06.00 Morgonstudion
09.10 Go'kväll
09.55 Idag om ett år
10.55 Mästarnas mästare -
  jubileumssäsongen
12.10 Domstolen
13.10 Matiné: Monte Cristos son
14.50 Vem vet mest?
15.20 Längdskidor: Världscupen
17.20 Arkitekturens pärlor
17.30 Sverige idag
18.00 Rapport
18.13 Kulturnyheterna
18.25 Sportnytt
18.30 Lokala nyheter
18.45 Go'kväll
19.30 Rapport
19.5 5Lokala nyheter
20.00 #tystnadtagning - när 
 viskningarna blev till rop
20.30 Mariannes väg till 
 Paralympics
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 Rapport
23.20 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 Vetenskapens värld
17.15 Nyheter på lätt svenska
17.20 Nyhetstecken
17.30 Oddasat
17.45 Uutiset
18.00 Världens bästa veterinär
18.50 Bipojkens och blomster-
	 flickans	stora	kärlek
19.00 Vem vet mest?
19.30 Förväxlingen
20.00 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
00.15 Med hjärtat i Kurkkio
00.45 Världens bästa veterinär
01.45 Nattsändningar

14.00 UR Samtiden
17.00 Kampen om kronan
17.10 Antikmagasinet
17.40	 Fåglar	som	inte	kan	flyga
18.35 Omöjlig ingenjörskonst
19.20 Världens broar
20.10 Kanaler, båtar och kärlek
21.00 Enastående människor
22.00 Papa Alaevs eget kungarike
22.55 Björnfamiljen
23.45 The Vietnam war

21.00 Gift vid första ögonkastet
21.45 Uti bögda
22.00 Det goda landet - syntolkat
22.30 Tänk till - Melanin
  - syntolkat
22.45 Antikrundan
23.45 Akuten
00.30 Bates Motel
01.15 Villes kök
01.45 Delhis vackraste händer 
 - syntolkat

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

05.10 Våra värsta år
06.00 Jims värld
06.25 Community
06.45 Stargate SG-1
07.35 Våra värsta år
08.30 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 American heist
23.00 Seinfeld
00.00 Family guy
01.00 American dad
01.30 Face off
02.25 Scrubs
03.10 My name is Earl
03.35 Family guy
04.20 Nattsändningar

05.15 Go'kväll
06.00 Morgonstudion
09.10 Go'kväll
09.55 Kulturfrågan Kontrapunkt
10.55 #tystnadtagning - när 
 viskningarna blev till rop
11.25 Mariannes väg till 
 Paralympics
11.55 På spåret
12.55 Delhis vackraste händer
13.55 I 90 graders värme
14.10 Kvinnodagen: Den gröna 
 cykeln
15.45 Rent, vitt, slätt och några 
 livstycken
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 Nattsändningar

08.00 Förväxlingen
08.30 Vem vet mest?
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
18.45 Det kritiska ögat
19.00 Vem vet mest?
19.30 Förväxlingen
20.00 Livets pris - Sara Lidmans 
 afrikanska resa
21.00 Aktuellt
21.39 Kulturnyheterna
21.46 Lokala nyheter
21.55 Nyhetssammanfattning
22.00 Sportnytt
22.20 The Girl king
00.05 Caj Bremer, fotograf
00.55 Nattsändningar

14.00 UR Samtiden
17.00 Kampen om kronan
17.10 I alla slags väder
17.40 Kvinnors makt i 
 världshistorien
18.40 Albanien runt
19.25 Världens natur: Blue 
 Planet II
20.20 90-talets USA
21.00 Antikmagasinet
21.30 Björnfamiljen
22.20 Cityliv på taken
23.15 Papa Alaevs eget kunga-
 rike

21.00 Renskötarna
21.30 Veckans brott
22.30 Shetland
23.30 Hundra procent bonde
00.00 Husdrömmar
01.00 När livet vänder
01.30 I terrängbil genom 
 Indokina
02.00 Mästarnas mästare 
 - jubileumssäsongen

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
15.00 Husjägarna
16.00 En plats i solen: Vintersol
17.00 Paul Hollywood bakar 
 jorden runt
17.30 Skidskytte
19.00 Nyheterna
19.15 Sporten
19.20 Väder
19.30 Farmen
20.00 Tina i fjällen
21.00 Bygglov
22.00 Nyheterna
22.30 Ekonominyheterna
22.40 Sporten
22.50 Väder
23.00 CSI
23.55 Law & order: Special 
 victims unit
00.55 112 – på liv och död
01.55 Nattsändningar

05.05 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 Lethal weapon
21.00 Sicario
23.35 Seinfeld
00.35 Family guy
01.35 American dad
02.05 Face off
02.55 Scrubs
03.40 My name is Earl
04.05 Nattsändningar

05.15 Go'kväll
06.00 Morgonstudion
09.10 Go'kväll
09.55 Djuren och vi
10.20 Vem vet mest?
10.50 Alpint: Världscupen
12.00 Paralympics
13.50 Alpint: Världscupen
15.00 Mariannes väg till 
 Paralympics
15.30 Arkitekturens pärlor
15.40 Mord och inga visor
16.30 Lill-Babs live från Sunnanå
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: Bäst i test
21.00 Skavlan
22.00 Seriestart: Svenska nyheter
22.30 Seriestart: The Sinner
23.15 Rapport
23.20 Suits
00.00 Veckans brott
01.00 Mariannes väg till Paralympics
01.30 Paralympics

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 Idévärlden
17.15 Nyheter på lätt svenska
17.20 Nyhetstecken
17.30 Oddasat
17.45 Uutiset
18.00 Världens bästa veterinär
18.45 Kärleksmedicinen
19.00 Vem vet mest?
19.30 Förväxlingen
20.00 Gunnel Lindblom – ut ur 
 tystnaden
21.00 Aktuellt
21.18 Kulturnyheterna
21.23 Väder
21.25 Lokala nyheter
21.30 Sportnytt
21.40 Paralympics: Magasin
22.10 What Maisie knew
23.45 True Blood
00.40 Livets pris - Sara Lidmans 
 afrikanska resa
01.40 Nattsändningar

14.00 UR Samtiden
17.00 Kampen om kronan
17.20 Kanaler, båtar och 
 kärlek
18.10 Guld på godset
19.10 Seriestart: Islands rikedom
19.40 Vårt vilda liv - familje-
 äventyr i Kenya
20.10 Smartast i naturen
21.00 Seriestart: Forntida 
 Egypten: Konungarnas dal
22.00 Världens broar
22.50 Omöjlig ingenjörskonst
23.35 Världens natur: Blue 
 Planet II
00.25 Kvinnors makt i 
 världshistorien

21.00 Bäst i test - syntolkat
22.00 The Girl king
23.40 Kulturveckan
00.40 Bonusfamijen - syntolkat
01.25 Domstolen
02.25 Uti bögda

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
17.00 Paul Hollywood bakar 
 jorden runt
17.30 Skidskytte
19.00 Nyheterna
19.15 Sporten
19.20 Väder
19.30 Postkodmiljonären
20.00 Talang
21.35 Point break
22.00 Nyheterna
22.05 Väder
22.15 Point break
00.00 True grit
02.20 Side effects
04.30 Vad blir det för mat

05.10 Community
05.35 Våra värsta år
06.00 Jims värld
06.25 Community
06.45 Stargate SG-1
07.35 Våra värsta år
08.30 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 Death race 2
00.05 Seinfeld
01.05 Face off
02.05 Nattsändningar

09.15 Vinterstudion
09.30 Alpint: Världscupen
10.15 Vinterstudion
11.00 Alpint: Världscupen
12.05 Vinterstudion
12.30 Alpint: Världscupen
13.15 Vinterstudion
14.30 Längdskidor: Världscupen
16.45 Vinterstudion
17.00 Paralympics
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: 
 Finalen
22.00 Shetland
23.00 Uti bögda
23.15 Rapport
23.20 Identity thief
01.10 Gör om mig
01.30 Paralympics

07.45 Förväxlingen
08.15 Vintermagasin
09.15 Paralympics
14.00 Vem vet mest?
14.30 Otto
14.40 Livets pris - Sara Lidmans 
 afrikanska resa
15.40 Bipojkens och blomster-
	 flickans	stora	kärlek
15.50 Sverige idag
16.15 Renskötarna
16.45 Europas sista vildren
17.10 Världens natur: Blue
  Planet II
18.00 Hundra procent bonde
18.30 Villes kök
19.00 Kulturstudion
19.02 Birgit-almanackan
19.05 Kulturstudion
19.10 Celibidache
20.10 Kulturstudion
20.15 Dirigenten utan hämningar
21.05 Kulturstudion
21.10 Currentzis och Mozart
22.05 Kulturstudion
22.10 Gomorra
23.05 Kulturveckan
00.05 Idévärlden
01.05 Nattsändningar

09.00 UR Samtiden
15.00 En bild berättar
15.05 Skatten under 
 glaciären
15.20 Omöjlig ingenjörskonst
16.05 Smartast i naturen
16.55 Forntida Egypten: 
17.55 Kanaler, båtar och kärlek
18.45 Antikmagasinet
19.15 Enastående människor
20.15 Seriestart: Genom USA 
 med Billy Connolly
21.00 Självlysande djur
21.55 Historiens kvinnliga krigare
22.45 Lön utan jobb
23.40 90-talets USA
00.25 Kvinnors makt i världs-
 historien

20.00 Melodifestivalen 
 - teckenspråkstolkat
22.00 Bonusfamiljen
22.45 Idag om ett år
23.45 The Sinner
00.30 Homeland
01.30 Kulturfrågan Kontrapunkt

05.00 Att bygga sitt dröm-
 hus
06.00 Veterinärerna
07.00 Bygglov
07.55 Nyhetsmorgon
11.30 Talang
13.00 Brynolf & Ljung – Street 
 magic
13.30 Skidskytte: Kontiolahti
14.30 Hockeylördag
17.55 Keno
18.00 V75 Direkt
19.00 Nyheterna
19.10 Sporten
19.20 Väder
19.30 En ska bort
19.55 Lotto, joker och dröm-
 vinsten-
20.00 Anders Jansson – Kom in 
 och stäng dörren
22.00 Nyheterna
22.05 Väder
22.10 När lammen tystnar
00.40 Blackway
02.35 About Schmidt

05.05 Våra värsta år
06.00 Anger management
06.50 Grimm
07.30 Frasier
08.25 Amazing race
09.20 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
16.50 Battle of the year
19.00 Nitro circus crazy train
20.00 Simpsons
21.00 Son of Zorn
22.00 Billy Madison
23.50 The truth
01.55 Dead in Tombstone
03.40 Killer elite

Bil 
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SNART TILL SALU

Sälja huset? 

*)vid tecknande 
av fsguppdrag/
köpkontrakt

Åsensbruk – 
Klippvägen 4C 
Bekvämt och bekym-
merslöst boende med 
mycket låg månadskost-
nad! Välvårdad lägenhet 
på 81 kvm fördelat 3 rum 
+ kök och badrum, egen 
balkong med soligt och 
vindskyddat läge. Närhet 
till vacker natur och till fin 
badplats. 

Erbjudande 

50% rabatt på  

energideklaration*

T.o.m. 13 mars 2018

Upperud 18 – Gamla bruket
Unik möjlighet att förvärva en Brf Lgh 3 rok. 83 
kvm. Avskilt privat läge vid Östebosjön. Ljus och 
välplanerad lägenhet med nyrenoverade ytskick, kök 
i lantlig stil och kaklat badrum. Braskamin och luft/
luftvärmepump. Gärna byte/köp i Mellerud.
Avgift: 1.995:- kr/mån 

Pris 1.625.000:- 

MELLERUD – Sunnanå Kullen 1 
Trevlig bostadsrättslägenhet i Sunnanå herrgård! 
Ett  boende med vackra omgivningar nära 
Vänern. Balkong. 50 kvm med vardagsrum, kök, 
sovrum och badrum. Vån. 2/2.  Avg. 1.850:- 

Pris 395.000:- 

SNART TILL SALU

Vill du bo 

bekvämt i 

bostadsrätt?

Söndag

Måndag

Tisdag

Söndag Måndag Tisdag
10.15 Vinterstudion
10.30 Alpint: Världscupen
11.35 Vinterstudion
11.45 Längdskidor: Världscupen
13.15 Vinterstudion
14.00 Paralympics
17.00 Hitlåtens historia på två minuter
17.05 Mord och inga visor
17.55 Sportnytt
18.00 Rapport
18.10 Lokala nyheter
18.15 Melodifestivalen - Dagen efter
19.00 Sportspegeln
19.30 Rapport
19.55 Lokala nyheter
20.00 Mästarnas mästare - jubileums-
 säsongen
21.00 Gränsland
21.45 Gift vid första ögonkastet
22.30 Motor: Rally-VM
23.25 Rapport
23.30 Mord och inga visor
00.15 Min samiska historia
00.30 PK-mannen
00.45 Det goda landet
01.15 Bella loggar in

08.00 Vetenskapens värld
09.00 Kulturveckan
10.00 Gudstjänst
10.45 Det söta livet
11.05 Korta tv-historier
11.10 Sverige idag 
11.30 Paralympics
14.00 Caj Bremer, fotograf
14.50 Gunnel Lindblom – ut ur tystnaden
15.50 Sverige idag
16.00 Rapport
16.05 Sverige idag på meänkieli
16.15 När livet vänder
16.45 Här är mitt museum
17.00 Samisk historia med Ailo
17.20	 Kortfilmsklubben	-	engelska
18.00 Seriestart: Samernas tid - nord-
 samiska
19.00 Världens natur: Blue Planet II
19.50 Så träffades vi
20.00 Säsongsstart: Babel
21.00 Aktuellt
21.15 Agenda
22.00	 Dokument	utifrån:	Dödliga	fiender
  – kampen inom islam
22.55 Gudstjänst
23.40 Sverige idag
00.00 Nattsändningar

09.00 UR Samtiden
15.00 Flugor
15.05 Guld på godset
16.05 Världens broar
16.55	 Dox:	Min	film	om	scientologi
18.35 Kanaler, båtar och kärlek
19.25 Omöjlig ingenjörskonst
20.10 Björnfamiljen
21.00 Ryssland och hästarna
21.50 Genom USA med Billy Connolly
22.35 Papa Alaevs eget kungarike
23.25 Cityliv på taken
00.15 Kvinnors makt i världshistorien

20.00 Mästarnas mästare - jubileums-
 säsongen - syntolkat
21.00 Sverige!
21.30 Louis Theroux: Morden i 
 Milwaukee
22.30 Gift första ögonkastet - syntolkat
23.15 Svenska nyheter
23.45 True Blood
00.40 Melodifestivalen - teckenspråks-
 tolkat

05.25 Vad blir det för mat
06.00 Veterinärerna
07.00 Bygglov
07.55 Nyhetsmorgon
11.30 Anders knackar på
12.30 Stockholmspolisen
13.30 Skidskytte
14.30 Paul Hollywood bakar jorden runt
15.00 Sveriges mästerkock
15.55 Skidskytte
16.55 Sveriges bästa
17.55 Keno
18.00 Bingolotto
19.00 Nyheterna
19.10 Sporten
19.25 Väder
19.30 Bingolotto, forts
20.00 Farmen
21.00 Spectre
22.00 Nyheterna
22.05 Väder
22.15 Spectre, forts
00.10 Modus
01.10 Riviera
02.10 Amistad

05.30 Frasier
06.00 Anger management
06.45 Grimm
07.25 The Goldbergs
08.15 Nitro circus crazy train
09.10 Jims värld
10.35 Son of Zorn
11.35 Kevin can wait
12.00 Battle of the year
14.10 NCIS: Los Angeles
16.00 Billy Madison
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 American heist
01.00 Those who kill
02.00 Amazing race
02.55 99 saker med Erik & Mackan
03.45 Sirens
04.35 Anger management

05.15 Melodifestivalen 
 Dagen efter
06.00 Morgonstudion
09.10 Paralympics
17.00 Vem vet mest?
17.30 Sverige idag
18.00 Rapport
18.13 Kulturnyheterna
18.25 Sportnytt
18.30 Lokala nyheter
18.45 Fråga doktorn
19.30 Rapport
19.55 Lokala nyheter
20.00 Husdrömmar
21.00 Bonusfamiljen
21.45 Homeland
22.45 Bergman och telefonen
22.50 Rapport
22.55	 Nattfilm:	Cloud	Atlas
01.40 Sändningsuppehåll
04.45 Sverige idag

09.00 Forum
12.00 Rapport
12.03 Forum
16.00 Rapport
16.05 Forum
16.15 Samisk historia med Ailo
16.35	 Kortfilmsklubben	-	engelska
17.15 Nyheter på lätt svenska
17.20 Nyhetstecken
17.30 Oddasat
17.45 Uutiset
18.00 Världens bästa veterinär
18.50 Fjällvandring genom telekom-
 historien
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
22.10 Paralympics: Magasin
22.40 Situation USA
23.35 Agenda
00.20 Villes kök
00.50 Nyhetstecken
01.00 Sändningsuppehåll
01.20 Nattsändningar

14.00 UR Samtiden
17.00 Genialt eller galet
17.20 Smartast i naturen
18.10 Enastående människor
19.10 Forntida Egypten: Konungarnas 
 dal
20.10 Cityliv på taken
21.00 Världens natur: Blue Planet II
21.55 Islands rikedom
22.25 Ryssland och hästarna
23.15 Historiens kvinnliga krigare

21.00 Bonusfamijen - syntolkat
21.45 Mästarnas mästare - jubileums-
 säsongen - teckenspråkstolkat
22.45 Det goda landet - teckenspråks-
 tolkat
23.15 Tänk till - Melanin - tecken-
 språkstolkat
23.30 Agenda - teckenspråkstolkat
00.15 Sportspegeln - teckenspråkstolkat
00.45 Melodifestivalen 2018: Finalen
  - syntolkat

05.30 Köket
05.45 Nyhetsmorgon
10.00 Malou efter tio
12.00 Hem till gården
13.00 Doktorn kan komma
14.00 Antiques roadshow
14.55 Husjägarna
15.55 En plats i solen: Vintersol
16.55 Fixer upper
17.55 Veterinärerna
18.50 Keno
19.00 Nyheterna
19.15 Sporten
19.20 Väder
19.30 Farmen
20.00 Anders knackar på
21.00 Stockholmspolisen
22.00 Nyheterna
22.30 Ekonominyheterna
22.40 Sporten
22.50 Väder
23.00 CSI
23.55 Law & order: Special victims unit
00.55 112 – på liv och död
01.55 Elementary
02.55 CSI
03.55	 Hawaii	five-0

05.20 Frasier
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 Chevaleresk
22.30 Ink master
23.30 Seinfeld
00.30 Family guy
01.25 American dad
01.55 Face off
02.45 Nattsändningar

05.15 Fråga doktorn
06.00 Morgonstudion
09.10 Paralympics
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 Idag om ett år
21.00 Veckans brott
22.00	 Dox:	En	främling	flyttar	in
23.40	 En	främling	flyttar	in:	Möt	den	
 riktige bedragaren
23.55 Rapport
00.00 Homeland
01.00 Sändningsuppehåll
04.45 Sverige idag

09.10 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
18.45 DC-3:an i Sandefjord
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
22.10 Paralympics: Magasin
22.40 Bates Motel
23.25 Gunnel Lindblom – ut ur tyst-
 naden
00.25 När livet vänder
00.55 Nyhetstecken
01.20 Nattsändningar

14.00 UR Samtiden
17.00 Örtskolan
17.05 Genialt eller galet
17.25 Ryssland och hästarna
18.15 Historiens kvinnliga krigare
19.05 Vårt vilda liv - familjeäventyr i 
 Kenya
19.35 Antikmagasinet
20.05 Självlysande djur
21.00	 Dokument	utifrån:	Dödliga	fiender
  – kampen inom islam
21.55 Världens broar
22.45 Smartast i naturen
23.35 90-talets USA

21.00 Bäst i test - syntolkat
22.00 Gift första ögonkastet - syntolkat
22.45 Suits
23.25 Gomorra
00.20 Mästarnas mästare - jubileums-
 säsongen - syntolkat
01.20 Uppdrag granskning

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

05.10 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
09.0 0Scrubs
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: Roma–Shaktar Donetsk
23.30 Seinfeld
00.35 Simpsons
01.05 Nattsändningar

Varför inte ringa Sveriges största mäklare?

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

Visning: Lördag 10/3 kl. 13.00-14.00

Visning: Tisdag 13/3 kl. 17.00-18.00

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 / Ör / Ingevalds Berga 1
Vackert belägen 1½-plansvilla intill Krokån. 4 rok. Boyta: 101 kvm. 
Tomtareal: 2 355 kvm. Pris: 975 000:-

Visning: Torsdag 8/3 kl. 17.00-18.00

Mellerud / Åsensbruk / Bränna / Skållerudsvägen 20
1½-plansvilla med källare. Uteplats. Gäststuga, växthus och verk-
stad. 4 rok. Boyta: 92 kvm. Tomtareal: 2 196 kvm. Pris: 950 000:-

Mellerud / Åsensbruk / Skållerudsvägen 18
Charmig 1½-plansvilla i Bränna söder om Åsensbruk.
4 rok. Boyta 88 kvm. Tomtareal: 980 kvm. Pris: 480 000:-

Nyinkommet!

Visning: Torsdag 15/3 kl. 17.00-18.00
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Nya lokaler i stationshuset gjorde 
att arbetsplatsen blev mer attraktiv

Några ur personalen på Dalslands Miljö- och energiförbunds kontor i stationshuset. Från vänster: Josefine Vogler, praktikant, Danuta Kolecka och Karolina Walentynowicz, båda livs-
medelsinspektörer, Renee’ Olsåker, miljöstrateg, Jenny Christensen, energistrateg och energi- och klimatrådgivare, Hanna Laakso, miljö- och hälsoskyddsinspektör samt förbundschef 
Dan Gunnardo.

Förbundschef Dan Gunnardo i samspråk med miljö- och hälsoskyddsin-
spektören Andreas Persson, som jobbar med tillsyn av avloppsrenings-
verk och enskilda avlopp samt strandskyddstillsyn.

Dalslands miljö- och energiförbund arbetar för de fyra kommunerna Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda och 
Mellerud. Förbundet har sitt juridiska säte i Mellerud. Den politiska organisationen utgörs av en förbunds-
direktion och en miljö- och energinämnd. Förbundsdirektionen består av åtta ledamöter och åtta ersättare. 
Vardera kommunen utser två ledamöter samt två ersättare. Förbundsdirektionen har det övergripande 
ansvaret för inriktningen av det miljö- och energistrategiska arbetet.

Miljö- och energinämnden består av åtta ledamöter och åtta ersättare. Dessa utses av Dalslands miljö- och 
energiförbunds direktion. Miljö- och energinämnden är en myndighetsnämnd med ansvar för att lagstift-
ningen inom framförallt miljö- och livsmedelsområdet efterlevs. Nämnden har också ett operativt ansvar 
för det miljö- och energistrategiska arbetet. Tjänstemannaorganisationen består av ett miljö- och energi-
kontor som leds av förbundschefen. Förbundet är också huvudman för det regionala energikontoret; Hållbar 
utveckling väst (HUV).

FÖRBUNDETS ORGANISATION

Från att ha varit fem kon-
tor så är Dalslands Miljö- 
och energikontor sedan 
september 2017 förlagt till 
Mellerud. Ett tiotal arbe-
tar i nyrenoverade lokaler 
på andra våningen i järn-
vägsstationen, medan 14 
anställda har sina kontor 
på Bergs.
Förbundschef Dan Gunnar-
do tar leende emot i de frä-
scha lokalerna på andra vå-
ningen i stationshuset, med 
fin utsikt över  banområdet 
och Järnvägsgatan. Den 
gamla ovala formen på några 
av fönstren har bevarats, men 
numera sitter här moderna 
treglasfönster som enkelt 
stoppar upp ljuden från utsi-
dan.

Dan berättar att det varit en 
lång process att besluta var 
det gemensamma kontoret 
för Mellerud, Dals Ed, 
Bengtsfors och Färgelanda 
skulle ligga. 

– Vi vägde för- och nack-
delar mot varandra när vi 
skulle ta beslutet, vi har haft 
en dialog med kommunerna 
och möten med tjänstemän 
och politiker. Mellerud stack 
ut tydligt, man hade objek-
tiva ögon och vi ansåg det 
mest lämpat att utgå härifrån, 
säger Dan.

Målet med sammanslag-
ningen var att öka kvaliteten 
och att bli en mer attraktiv 
arbetsplats. Med kontor på 
en enda ort får medarbetarna 
en enhetlighet och det är 
enklare att samarbeta.

– Nu kan vi hjälpa varan-
dra mer, understryker Jenny 
Christensen, energi- och 
klimatrådgivare och ener-
gistrateg.

Får fler ansökningar
Hon har märkt av att kontoret 
fått fler ansökningar då man 
flyttat till nya lokaler.

– Vi har blivit en mer att-
raktiv arbetsplats, säger 
Jenny.

– Det har varit få sökande 
med arbetslivserfarenhet 
från inspektörsyrket. Därför 
valde vi att anställa andra 
yrkeskategorier, vilket visa-
de sig vara positivt för orga-
nisationen, säger Dan nöjt.

Tre områden
Han understryker att direk-
tionen pekar på tre områden 
för 2018: Vattenfrågor, mil-
jöledning och energi/klimat.

– Inomhusmiljön är också 
ett tillsynsområde för oss. 
Har man det kallt, fuktigt el-
ler dragigt är det ett ärende 

för oss. Det är bra att veta 
som hyresgäst om man inte 
får gehör från hyresvärden. 
Radonhalten ska vara under 
gränsvärdet i alla bostäder 
2020 och vi har tillsynsan-
svaret. Vi jobbar med hyres-
värdar om att mäta radonhal-
ten, görs inte detta kan vi ge 
dem ett föreläggande, berät-
tar Dan.

Miljökontoret kontrollerar 
också kommunernas vatten-
försörjning, men har inget 
tillsynsansvar för privata 
brunnar. Du kan dock kon-
takta kontoret för rådgivning 
i frågor om privata brunnar. 
Miljökontoret administrerar 
kalkningen i de fyra kom-
munerna och sköter upp-
handlingen. Man följer även 
upp med provtagning. Kalk-
kontrollör är Michael Vogt.

Två nya  
livsmedelsinspektörer
Karolina Walentynowicz 
och Danuta Kolecka, båda 
med gedigen polsk livsmed-
elsutbildning från Warmin-
sko-Mazurski-universitetet, 
anställdes under 2017.

– Vi gör regelbundna kon-
troller, oftast oanmälda, på 
ställen som serverar livs-
medel till allmänheten. Vi 
ger också rådgivning, säger 
Karolina som har Mellerud 
och Ed som ansvarsområ-
den. Danuta jobbar med 
Bengtsfors och Färgelandas 
kommuner.

– Vi samarbetar med kost-
chefen i varje kommun och 
vi har bra kontakt med andra 
kommuner som Trollhättan, 
Vänersborg och Göteborg, 
särskilt när det gäller att 
spåra livsmedel för att mins-
ka matfusket. Det finns en 
svart marknad med leveran-
törer, säger Danuta.

Under samma tak
Tanken är att all personal ska 
sitta under samma tak, på 
Bergs. När det nya äldrebo-
endet står klart i Ängenäs är 
det tänkt att Bergs ska reno-
veras och miljö- och energi-
kontoret samlas där.

Det finns för övrigt kvar 
satellitkontor i varje kom-
mun med en till tre arbets-
platser för att kunna ha möten 
med mera där.

Hanna Laakso är miljö- 
och hälsoskyddsinspektör på 
lantbruk och enskilda av-
lopp. Det kan handla om 
gödsel-, kemikalie och av-
fallshantering. Avloppen in-
spekterar hon oftast i sam-
band med lantbrukstillsynen.

Hanna handlägger även 
godkännande av platser för 
nedgrävning av död häst.

Jenny Christensen berättar 
att hon stöttar kommunerna i 
arbetet att uppfylla natio-
nella och regionala energi- 
och klimatmål. När man sö-
ker olika slags stöd görs 
detta så att även Åmål kan ta 
del av det. 

– Till exempel målet att 
vara fossiloberoende 2030. 
Kommunerna satsar på att ha 
en fossilfri bilflotta och vi 
stöttar dem i det arbetet, 
bland annat genom att hjälpa 
till att söka stöd. Vi har också 
hjälpt till att söka stöd för 
laddplatserna i Mellerud, 
berättar Jenny.

Tillsammans med Jonny 
Leandersson ser hon över hur 
man kan spara energi och 
eventuellt byta ut fossila 
bränslen i kommunens fast-
igheter. De ger båda kost-
nadsfri rådgivning till privat-
personer, företag och 
organisationer.

– Vi är oberoende när vi ger 
råd om olika energikällor, 
understryker Jenny.

Miljöstrateg
Reneé Olsåker är miljöstra-
teg med miljöledning, natur-
vård och miljöanpassad 
upphandling på sin lott.

– Jag jobbar med kommu-
nens frivilliga miljöarbete, 

till exempel hur kommunen 
kvalitetssäkrar sitt arbete, 
såsom miljöcertifiering. Vi 
för en miljödialog på arbets-
platsen och vi hjälper till att 
skriva miljöhandlingsplaner. 
Före jul hade vi en miljöut-
bildning för samhällsbygg-
nadsförvaltningen, vi anord-
nar även miljökonferenser, 
berättar Reneé.

Vid en miljöanpassad upp-
handling görs miljökraven 
begripliga i upphandlingen 
och Reneé följer också upp 
dem. I maj ska det bland an-
nat göras en ny gemensam 
livsmedelsupphandling för 
Dalslands fem kommuner 
plus Säffle. 
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.s




