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Kvarnkullen
Öppet alla dagar 8-22

Med reservation för ev. 
slutförsäljning och  

tryckfel. Priserna gäller 
endast vecka 11.

Räkor
Inkommer torsdag förmiddag

Prisbomb!

Aubergine, Zucchini
Spanien, Nederländerna, klass 1, ca 333-357 
g, jfr-pris ca 14,00-15,00/kg.

Tuc kex
Lu, flera sorter, 100 g, jfr-pris 50,00/kg.  
Max 10 köp/hushåll/vecka 11.

5:-/st
Levainbröd
Dafgård, 800 g, jfr-pris 31,25/kg.

Koljafilé
Falkenberg Melanogrammus aeglefinus, 
Nordostatlanten, färsk, benfri, i tråg, 400 g, jfr-
pris 124,88/kg.

Färsk kycklingfilé
Lagerbergs, Sverige, färsk, ca 1 kg.

69:-
för Bonuskunder

/st
4995

för Bonuskunder
/st

Ny- 
gräddat
i butik!Laxfilé

Omega, fryst, 4 x 125 g, jfr-pris 138,00/kg.
Max 4 köp/hushåll/vecka 11

6995
 

/kg

5:-
 

/st

25:-
för Bonuskunder

/st

ÖPPETTIDER
  

Måndag-fredag 

7-18
Lördag

9-14
VÄLKOMMEN!

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

GöteborgsOperan gästade Kulturbruket på Dal i söndags och bjöd på två korta operor med mycket humor och skön sång. Åke Zetterström, ba-
ryton, här som grinige ungkarlen Uberto i ”Pigan som husfru” av Giovanni Battista Pergolesi, var en av de suveräna sångarna. Foto: Karin Åström.

– Sidan 5 –

Nu förbereder vi oss för

FRAMTIDENS  
TEAM SPORTIA

Håll lite extra koll på  

Team Sportia  

21 mars, då kommer det 

verkligen hända 

grejer...

PSSST!15-19 mars har 
vi lagerrensning.
Välkommen!

Hjälp oss att göra plats 
för vårens nyheter

LAGERRENSNING
på massor 
av varor

50%

Humoristiskt operabesök

Temasidor 
Näringsliv Mellerud

– Sidorna 11 till 23 –

Företagen i Mellerud går för högtryck. Vi besöker 
några av dem, bland annat JOAB, ITAB, Tendenz 
och AAG Industrikonsult. Westbike har byggt ut, 
Axima i Erikstad firar 25 år och vi möter en ny-
etablerad snickare som flyttat till Bolstad.

Filmfestivalen invigd 
I fredags kväll invigdes Filmfestival på Dal på 
Centrumsalongen i Mellerud, den pågår till 18 
mars. Drygt 170 personer kom för att mingla och 
därefter se öppningsfilmen ”Tårtgeneralen”. 

– Sidan 10 –

Tre EM-medaljer 
18-åriga Pauline Strandberg från Brålanda repre-
senterade Sverige på WADF European Artistic 
Dance Championship 2018 i Moskva. Resultatet 
blev två EM-silver och ett EM-brons.

– Sidan 26 –
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ÅRSMÖTE
med 

Karl Karlssongårdens Vänförening
Söndag 25 mars kl. 15.00

Skålleruds församlingshem, Bränna
Efter årsmötet: Lars Brink berättar och visar bilder 

från Karolinermarschen över Kroppefjäll 1961 
Föreningen bjuder på kaffe/te och smörgåstårta

Gamla och nya medlemmar välkomna!
 Styrelsen

Skålleruds Jaktvårdsförening

ÅRSMÖTE
Tisdag 20 mars kl. 19.00

Skålleruds kyrkstuga
Sedvanliga mötesförhandlingar

Vi bjuder på fika!
Välkomna • Styrelsen

Socialdemokraterna
FRAMTIDSPARTIET

ÅRSMÖTE
Skålleruds socialdemokratiska 

förening kallar alla  
medlemmar till årsmöte

Onsdag 21/3 kl. 1830 
i Föreningshuset

Styrelsen

Idrottshuset, Mellerud

VSH - JACK 4.000:- – 37 rop 

Torsdag 15/3 kl 19.00

Mini Jack 4.000:- - 50 rop

RÖVARE  16.000:-   -  54 rop

BINGO

- Välkommen - 
till en bra Bingo

MELLERUDS IF

       

Buss från Bengtsfors över
Åsensbruk 0706-22 06 00

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

FRED. kl. 20.00

106-årig kulturbiograf
En av Sveriges äldsta

(Hemlig film)

– besök Hemlig kändis
15 år

Kontant betalning

Hörselskadades förening 
i Mellerud. www.hrf.se/mellerud

DAGS FÖR HÖRSELTEST? 
I morgon torsdag kan du göra ett enkelt  

hörseltest gratis! 
Välkommen till vår torsdagsöppna lokal

Nygatan 1 Kl.16.30 - 18.00

Vi söker dig som vill 
bli god man

Vill du bli god man i någon av kommunerna  
Uddevalla, Färgelanda, Lysekil, Mellerud, Munke-

dal, Sotenäs, Strömstad eller Tanum? Samverkande 
överförmyndare söker dig som är engagerad och är 

intresserad av att göra en insats för andra människor.

En god man fungerar som ställföreträdare för någon 
som saknar förmåga att företräda sig själv i olika 

situationer. Det är en fördel om du har viss vana vid 
ekonomiska frågor och myndighetskontakter.

Du som åtar dig uppdrag som god man ska ha en 
grundläggande kunskap i vad det innebär.  

Vi inbjuder därför till en kostnadsfri informationsträff i 
Stadshuset i Uddevalla, lokal Oddevall,  

måndag 26 mars klockan 16.30- cirka 19.00.

Anmälan till informationsmötet sker på  
www.uddevalla.se/infogodman senast den 25 mars.

Vi bjuder på kaffe och smörgås. 

Välkommen önskar vi samverkande överförmyndare!
VÄLKOMNA!
Tel.0530-36200

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

Adress: Kapellgatan 6
Postadress: Box 94, 46422 Mellerud

14 mars- 21 mars 2018
Jungfru Marie Bebådelsedag
”Guds mäktiga verk”
Reservation för ändringar se vår hemsida: 
www.svenskakyrkan.se/mellerud

BOLSTADS FÖRSAMLING
Ons 18.00-19.00 Andrum i Klöveskogs kyrka, Kerstin Öqvist.
Sön 11.00  Högmässa i Bolstads kyrka, Pär-Åke Henriksson. 
  Bolstads kyrkokör 
Ons 21/3 14.30 Eftermiddagskaffe i Grinstads församlingshem, 
  Erika Staaf.
Ons 21/3 18-19 Andrum i Klöveskogs kyrka, Kerstin Öqvist.

HOLMS FÖRSAMLING
Ons 12.00  Andakt i Kyrkans Hus, Erica Staaf. Därefter lunch, 
  anmälan senast tisdag 11.00. Tel. 0530-36200.
Tor 10.00  Morgonmässa i Kyrkans Hus med Kafé Kom in, 
  Pär-Åke Henriksson.
Tor 18.30  Vårkväll i Kyrkans Hus. Gäst: Lisa Josefsson 
  från Karlstads stift berättar om sitt besök hos 
  barnen på soptippen i Manilla. Kaffe, lotterier och
   åror. Gåvor mottages tacksamt. Arrangör: Holms 
  internationella grupp
Sön 11.00 Gudstjänst med små och stora i Kyrkans Hus, 
  Kerstin Öqvist. Våffelfika.
Tis 20/3 11.30 Andakt på Fagerlid, Irja Lignell.
Tis 20/3 14.30  Andakt på Berg, Irja Lignell.
Ons 21/3 12.00  Andakt i Kyrkans Hus, Daniel Westin. Därefter 
  lunch, anmälan senast tisdag 11.00. 
  Tel. 0530-36200.

SKÅLLERUDS FÖRSAMLING
Sön 17.00  Gudstjänst i Skålleruds församlingshem, Kerstin 
  Öqvist. Sång: Skålleruds Damkör. Solist: Katarina
  Kjörling. Våffelfika.
Tis 20/3 18.30  Församlingsafton i Skålleruds församlingshem. 
  ”I döda tonsättares sällskap” TreVoces sjunger 
  sånger från 1200-talet och framåt. 
  Andakt: Kerstin Öqvist. Fika.

ÖRS FÖRSAMLING
Tor 15.00  Rostocks kyrkliga arbetskrets symöte på 
  Karolinen.
Tor 18.00 Bibelstudiegrupp i Stakelund, Tage Grimheden.
Sön 15.00  Gudstjänst med små och stora i Gunnarsnäs 
  kyrka, Pär-Åke Henriksson. Tema ”Maria”. 
  Örs barnkör. Våffelfika.
Ons 21/3 12.15  Andakt på Karolinen, Kerstin Öqvist.

Tommy Johansson  

”Min tro på Mellerud”

 
Rotary
Mellerud

Måndag 19/3 

Café Gruzzolo kl. 18.15

TIPSPROMENADSSTART

Sönd 18/3 kl. 9.00-12.00 
OK Stugan, Dals Rostock 
Frågor för både vuxna och barn.
Varierande banor.
Servering • Lotterier • Välkomna!
Vårens sista tipspromenad 13/5 

OK Kroppefjäll Tel. 0530-204 80

KYRKOGÅRDAR
I MELLERUDS PASTORAT

Gravrättsinnehavare som vill ta hand om
vinterkransar och gravlyktor 

ombedes göra detta före den 21 mars. 
Vårstädning kommer att påbörjas  v. 12

om vädret tillåter. Glasburkar och glasvaser 
får ej användas p.g.a. olycksfallsrisken.

Gravrättsinnehavare till lösa gravstenar 
ska åtgärda detta snarast under våren.

Vid frågor kontakta Morgan Björnmar, tel. 0530-362 18.

Det händer på biblioteket

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

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

Biblioteket öppnar 26 mars
På grund av den omfattande renoveringen

Melleruds kommuns 
kulturpris 2018

Vem vill du ge
Melleruds kulturpris 2018?

Den nominerade ska:
- vara en aktiv utövare inom det vi normalt  
 betraktar som kultur (musik, litteratur, konst,  
	 teater,	dans,	film,	kulturhistoria	och	så	vidare)		
 professionell eller amatör.
- vara folkbokförd i Melleruds kommun.
-	 under	det	gångna	året	på	något	vis	varit	
	 utåtriktat	kulturellt	aktiv	i	Melleruds	kommun
	 (konsert,	uppvisning,	utställning	eller	liknande)

Pristagaren kan vara en enskild person eller en  
mindre	grupp	(till	exempel	en	ensemble).

Ditt förslag, som ska inkludera en motivering till 
varför denna person/grupp ska utses till vinnare, 
skickas	senast måndag den 30 april till:  
Melleruds	kommun,	Kultur-	och	utbildningsförvalt-
ningen, 464 80 Mellerud eller till  
e-mail: kunregistrator@mellerud.se

Du kan även lämna in ditt förslag direkt till  
Medborgarkontoret, Storgatan 13. Märk ditt förslag 
med ”Kulturpris 2018”.
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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:-

RÄCKER TIDEN INTE TILL? 
HEMMET | HANTVERK |  TRÄDGÅRD

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

PENSIONÄR? JOBBA EXTRA PÅ EGNA VILLKOR.  

NU SÖKER VI PERSONAL I MELLERUD OCH ÅMÅL!

.se 

• Valp     • Allmänlydnad Nybörjare/fortsättning

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

Boka er på vårens hundkurser 

073-970 71 95

Kurserna startar 
v. 14 o 15

Info & Biljetter www.trollhattan.fh.se

HILLBILLY
BAND

5 APRIL
FOLKETS HUS KULTURHUSET

TROLLHÄTTAN

med Kulturskolans 
ensembler, sånggrupp 
och solister

Kulturbruket på Dal
Onsdag 21 mars kl. 18.00
Mycket musikglädje utlovas!

Fri entré 
VÄLKOMNA! 

Mitterminskonsert

Stängt tisdag 20 mars
p.g.a. inköpsmässa

Tel. 0530-125 90

Lördag 17/3  
Kl. 2100-0100

0520-973 30    www.traffenbaberg.se Mellerud  fredag 9 - 17 Magnus 0723-281006

4YOU
GÖTEBORG AB

BLOMMOR

Påskliljor  

& penséer

färska  

tulpaner

10-pack 45:-

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!

Afton med 
skönsång

Tisdag 20 mars är det 
församlingsafton i Skål-
leruds församlingshem.
Det blir sång av TreVoces, 
som består av Katarina Kjör-
ling, Claes Hellberg och 
Elisabette Emanuelsson.

Programmet heter ” I döda 
tonsättares sällskap” och 

består alltså av gammal mu-
sik komponerad på 1400-ta-
let och framåt, bland annat av 
Henry Purcell och Georg 
Friedrich Händel.

Andakten leds av Kerstin 
Öqvist och det serveras fika.

Fredag 23 mars

MELLERUDS

10.00 Vi slår upp våra  
 butiker där ni under 
 dagen kommer hitta många 
 fina erbjudanden.

14.00 Parfymeri Alexandra lägger 
 makuper på modellerna.  
 Välkomna att titta och få 
 inspiration och lärdom.

18.30 Mässan startar i Melleruds  
 Tingshus.  Mingel, dryck.

19.00 Modeshow med vårens mode  
 och nyheter. Showen avslutas 
 med fantastiska brud-,   
 balklänningar och läckra 
 kostymer till männen!

Pris: 100:- inkl. mingeltallrik från 
 Jessicas Delikatesser

GLAMOURMÄSSA
Ska du gå på bal, gifta dig, 
gå på något roligt event 
eller bara få inspiration 
och en rolig kväll?

Utställare:
Parfymeri Alexandra, Mocca fin,  
Frisyrateljén, Mode For You,  
Modehuset, Nyströms Skor,  
Handarbetsboden, Lindströms Blommor  
och Jessicas Delikatesser

Anmälan 
senast 20/3 

till 

Parfymeri Alexandra

0530-126 87

FISKBILEN

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

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

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

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

Erbjudande

19,90/hg

Alla havets delikatesser  
hittar du hos oss!

Johan – 070-315 97 51

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

Torskfilé
Skrei 149:- /kg

Nykokta havskräftor
Helt kg 179:-
Färska räkor
Helt kg 179:- 19,90/hg

Passa på att hämta beställ-
ningslapp inför påsken. 
Detta ger 10% rabatt!

Annonsera under vinjetten 
HANTVERK & SERVICE

Hör av dig till Christina
Ring 0530-125 40 eller

maila till christina@mellerudsnyheter.se
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Veckans lunch

Dagens 
Lunch
Månd-fred 
kl. 11-14

Pizza  
Á la carte

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

lör 12-23, sön 12-22

Ska ni ha fest? 
Vi har catering

Ring oss för
prisinformation

Tel. 0530-101 32

Thaibuffé
inkl. sushi

Helgbuffé
135:-

Tel. 0530-124 00

À la carte
Mat för avhämtning

90:-
Vardagar kl. 11-14.30

MATSEDEL
Skolan

      

Vecka 12 Måndag 19/3: Köttbullar med brunsås, 
potatis, skivade morötter och lingonsylt. 
Dessert: Blåbärskräm. 
Tisdag 20/3: Kycklinggryta med thaismak, 
potatis och värdshusgrönsaker. 
Dessert: Saftsoppa.

Onsdag 21/3: Hedvigsoppa.  
Dessert: Äppelpaj med vaniljsås.

Torsdag 22/3: Chilibakad sejfilé med 
potatis och gröna ärtor.   
Dessert: Mangokräm.

Fredag 23/3: Ugnsstekt falukorv med 
stuvade rotfrukter och potatis. 
Dessert: Aprikossoppa.

Lördag 24/3: Ugnsstekt salt sill i gräddsky 
med potatis och skivade morötter. 
Dessert: Kladdkaka med vispad grädde.

Söndag 25/3: Rimmad oxbringa med pep-
parrotssås, potatis och broccoli.
Dessert: Våffla med sylt och vispad grädde.
Hemtjänstens alternativ v. 12
Mån: Potatisbullar med bacon, lingonsylt och  
grönsaker. Tis-sön: Köttbullar med potatismos 
och grönsaker.

Senior
Måndag Köttbullar*, makaroner 
och skivade morötter. 
Alt: Falafel.

Tisdag Kycklinggryta med thai-
smak, ris och bukettgrönsaker. 
Alt: Rotsaksgryta. 

Onsdag Hedvigsoppa*. Mjukt 
bröd med ostpålägg. 
Alt: Grönsakssoppa med quornfärs.

Torsdag Chilibakad sejfilé** med 
kokt potatis och gröna ärtor. 
Alt: Kikärtsbiff med gräddfilssås.

Fredag Vegetarisk rotfruktssås 
med pasta. 
Alt: Pastasallad med ost och dressing.

Varje dag serveras: 
 Sallads-/råkostbuffé med dressingar 

samt hårt och mjukt bröd.
* Ursprungsland Sverige.

**Miljömärkt.

Välkänd melloartist till yran
Nu kan vi i samarbete med 
Bloms Varuhus och Örs 
Cementgjuteri presentera 
den tredje och sista pus-
selbiten till lördagskväl-
len på årets Kanalyra. Det 
blir sångerskan Wiktoria 
Johansson från Brämhult, 
som kommer att gå upp 
som första artist.
Wiktorias första genombrott 
kom när hon framförde sin 
egen låt ”Jag behöver dig” i 
Lilla Melodifestivalen 2011. 
Det ledde så småningom till 
ett skivkontrakt med målet 
att göra henne till en interna-
tionell artist.

För den stora allmänheten 
blev hon känd i samband 
med Melodifestivalen 2016. 
Hennes ”Save Me” gick di-
rekt till final och väl där kom 

hon på fjärde plats. Låten låg 
sedan på Svensktoppen i tolv  
veckor, med en tredjeplats 
som bäst.

2017 tog hon sig åter direkt 
till final med ”As I Lay Me 
Down”. Låten kom sexa i 
finalen men tog revansch 
genom att ligga 24 veckor på 
Svensktoppen och tillsam-
mans med Nanos bidrag bli 
den mest spelade låten från 
det årets Mello.

USA, TV, film och Diggiloo
Trots sin ungdom, hon fyller 
22 i år, har Wiktoria hunnit 
med mycket mer än Melodi-
festivalen. Hon var en av 
artisterna i 2017 års Diggi-
loo-turné, hon har gjort pro-
motionturné i USA, hon 
gjorde den svenska rösten för 

Vaiana i Disneyfilmen med 
samma namn och hon har 
figurerat regelbundet på TV.

Senast var i ”Så ska det 
låta” där hon visade på sitt 
breda register genom att göra 
en mycket fin version av 
”Gabriellas sång”. Plötsligt 
insåg alla att här fanns 
mycket mer än bara det som 
synts i melodifestivalsam-
manhang. Men så har Wikto-
ria också skaffat sig en bra 
grundutbildning på gymna-
siets musikprogram.

Lokalt kompband
Wiktoria sjunger helst med 
ett live-band i ryggen, men 
trots det har hon inget eget 
band. 

I Mellerud blir det Caroline 
Anderbergs Band som kom-

mer att kompa henne. Bandet 
består av Petter Olsson, gi-
tarr, Rasmus Lindblom, bas, 
Tommy Christensson, key-
boards, och Mattias Hag-
ström, trummor. Som inled-
ning kommer Caroline att 
köra några låtar innan det blir 
dags för Wiktoria.

Lördagskvällen i sin helhet
Det innebär att lördagskväl-
len kommer att se ut så här:

Cirka 19.30 öppnar vi Tor-
get. Wiktoria och Caroline 
Anderberg Band framträder 
kl 20.30, klockan 22.00 blir 
det Queen of Night med Jo-
han Boding, och efter mid-
natt avslutas det hela med 
Haaks.

För Kanalyrekommittén 
Lars Nilsson

Välkända sångerskan Wiktoria Johansson kommer till Kanalyrans stjärn-
späckade lördagskväll.

Projektet Guldpengen fortsätter 2018
Melleruds Ungdomsråds 
projekt Guldpengen drar 
igång för tredje året i rad. 
Från och med fredag den 
16 mars kan man ansöka 
om upp till 50 000 kronor. 
Guldpengen är ett årligt pro-
jekt som ger barn och unga 
mellan 0-20 år chansen att 
ansöka om upp till 50 000 
kronor till en idé som på 
ungdomsrådets hemsida be-
skrivs som flerpartsgynnan-
de och framtidsblickande – 
det vill säga något som 
gynnar många och som kan 
leda till något långvarigt.

Hur uppkom idén till 
projektet?

– Idén kom när vi var på en Mellerud Pride är ett av projekten som kommit ur Guldpengen. Foto: Magnus Niit.

konferens i Bollebygd i ja-
nuari 2016, vi ville ge Mel-
leruds ungdomar chansen att 
påverka och utveckla kom-
munen, berättar Hyra 
Qukiqaj som är vice sekrete-
rare i ungdomsrådet. 

På konferensen diskutera-
des det med Vårgårdas- och 
Bollebygds ungdomsråd  hur 
man försökt involvera hela 
kommunens ungdomar i att 
påverka hur kommunen ser 
ut – där föddes en tanke hos 
den dåvarande styrelsen som 
senare ledde till Guldpengens 
början. 

Vad tycker ungdomsrå-
det själva om idén?

Styrelsen och tidigare sty-
relseledamöter är ense om att 
det varit ett väldigt givande 
projekt som har lett till en hel 
del projekt som ungdomsrå-
det gärna fortsätter med.

– Det är ett underbart pro-
jekt. Att man får förverkliga 
en idé med hjälp av smarta 
drivkraftiga människor är så 
bra, säger Ida Flodin-Uggla, 
som var en av de första ung-
domarna som tillsammans 
med sina kompisar skickade 
in en idé Guldpengen. 

Denna idén blev långvarig 
och är Mellerud Pride som 
även den är inne på sitt 
tredje år under 2018. Ida gick 
samma höst med i ungdoms-
rådet och är numera med och 
förverkligar andra idéer. 

Hur ser Guldpengen ut 
2018?

– Man kan ansöka från och 
med 16 mars och då har ung-
domarna 45 dagar på sig att 
ansöka, berättar vice ordfö-
rande Sindre Skansen. Sista 
ansökningsdag är på Valborg 
och därefter tar ungdomsrå-
det beslut om vilka projekt 
som kan genomföras i år på 
ett möte i början av maj. 

Ungdomsrådet hoppas få 
in många kreativa idéer att 
förverkliga under året. 

Karolina H Wessman
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Skratt och skön sång 
när operan gästade

GöteborgsOperan gäs-
tade Kulturbruket på Dal 
i söndag med ”Kärlek på 
lur”, två korta operor 
med kommunikation som 
gemensamt och i detta fall 
komiskt tema.
Sopranen Carolina Sand-
gren, Åke Zetterström, bary-
ton och musikalartisten Da-
vid Lundqvist framförde 
”Pigan som husfru”, en 
opera buffa av Giovanni B 
Pergolesi, i högt tempo och 
med välklingande stämmor. 

Galna förvecklingar blev 
det när tjänsteflickan Serpina 
skulle snärja sin grinige hus-
bonde och med kvinnlig list 
får honom att se henne med 
nya ögon. Hon lyckades av-

ancera från ragata till sötnos 
och blev till slut hans fru. 
Vägen dit roade publiken i 
Sparbankssalongen och lät 
fantastiskt. 

Enaktaren The telephone
I nästa opera: The telephone, 
en enaktare skriven av Gian 
Carlo Menotti, gestaltar Ca-
rolina Sandgren en konst-
handlare med telefonluren 
ständigt vid örat. 

Mannen som älskar henne, 
gestaltad av Åke Zetter-
ström, vill fria, har ringen 
beredd i sin kavajficka och 
orden på tungan, men blir 
ständigt avbruten. Han når 
inte fram till hennes öra för-
rän han gått därifrån och 

Efter många galna turer fick tjänsteflickan Serpina sin man. Carolina Sandgren, Åke Zetterström och David 
Lundqvist stod för skön sång i ”La serva padrona”.

Tricket med en fejkad fästman från Norrland, fungerade som planerat 
för listiga Serpina. Den grinige husbonden såg henne med nya ögon.

I ”The telephone” är Carolina Sandgren en telefonbesatt konsthandlare vid namn Lucy. Hennes älskade Ben (Åke Zetterström) vill fria till henne, 
men når inte fram. Sång på hög nivå bjöd de på.

ringer henne från järnvägs-
stationen. 

Humor och eftertanke
Härliga röster och musik 
framförd av musiker från 
GöteborgsOperan, en stor 
portion humor och lite efter-
tanke. Det berikade en snö-
fylld söndagseftermiddag i 
Mellerud.

Kulturbruket på Dal stod 
för arrangemanget.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

En glädjerik kväll i Smyrnakyrkan
Lördagens konsert i 
Smyrnakyrkan, Väner-
sång 3:16, arrangerades 
för andra året i rad och 
blev riktigt lyckad. Här 
kunde publik i alla åldrar 
mötas och finna något. 

Konserten inleddes redan vid 
tretiden på eftermiddagen 
och indelades sedan i fyra 
olika akter med pauser emel-
lan, där det gavs möjlighet 
till fika, för att sedan avslutas 
med gemensam konsert, en 

Först ut på scenen under Vänersång 3:16 var Simone Djurrema.

Camilla Berglöv-Hermansson var en av kvällens artister i Smyrnakyrkan.

riktig grand final, med alla. 
Speciellt avslutningen var 

glad och uppsluppen, där 
artisterna sjöng för och med 
publiken. Här gjordes bland 
annat en improvisation på 
flygeln av Mathilda Röjde-
mo, där alla artisterna stämde 
in och det hela övergick i 
allsång av ”Min Jesus lever”. 

– De flesta av artisterna 
kände inte varandra innan,  
så här knöts vänskapsband 
vilket var väldigt trevligt, 
berättar Daniel Jensen, som 
stod som ansvarig för hela 
konserten.   

Kvällen inleddes av två 
lokala artister. Först ut var 
Simone Djurrema som 
sjunger på South and Gos-
peltema och sånger som lig-
ger henne själv nära. Härefter 

tog Camilla Berglöv-Her-
mansson vid, en kontrast till 
Simones engelska låtar då 
Camilla sjunger mycket 
svenskt. 

I andra akten stod Rejoice 
Gospel Quartet på scen samt 
Irene Jonsson som solist. 
Tredje akten var vikt åt Ma-
thilda Röjdemo och Maria 
Gustin Bergström. 

Återkommer nästa år
De första artisterna till kväl-
lens konsert bokades in re-
dan för två år sedan. Och det 
finns redan ett påbörjat ar-
bete för nästa år, avslöjar 
Daniel Jensen. 

– Det är viktigt att få till 
olika musikslag och inte bara 
hamna inom ett fack, säger 
han och fortsätter:

– Har man då som vi gjort 
nu, bokat någon inom en viss 
genre, så måste vi hitta nästa 
i någon annan. Precis som vi 
gjort ikväll och fått till en 
bred kyrkomusikrepertoar.

Sven och Eivor Berg från 
Frändefors, var två av kväl-

lens besökare. De var myck-
et nöjda med arrangemanget 

– Vi hade inte tänkt stanna 
hela kvällen, men det blev 
bara bättre och bättre, så vi 
var kvar och njöt, säger de 
båda.

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

Öppet: Vard 9-18 
Lunch 13-14

Lördagar 10-13

Välkommen in till oss!

Delbetala dina glasögon räntefritt

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

20% rabatt på vårens bågar
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Vår kära Mamma, Mormor
och Farmor

Doris Zauber

* 1933 � 2018

Gunnar

Ann-Marie och Lars-Erik

Caroline och Christoffer
Marcus, Frida

Jörgen och Kajsa

Amanda
Gunvor

Mattias, Marie, Johan
vänner

Mor Du somnade stilla 
och med ro 

I ljusaste minne
Finns Du alltid kvar hos oss.

Vila i frid 

Begravningen äger rum i
kretsen av familjen. 
www.ernstssons.se

Min älskade Make
Vår älskade Pappa
Svärfar och Morfar

Jan Andersson

* 4 mars 1944

har stilla insomnat
efter en kort tids sjukdom.

Tveten
2 mars 2018

INGER

Camilla och Mikael

Emelie, Andreas
Micaela och Timmy
Catrine och Robban

Amanda och Jonas
Alexander

Systrar med Familjer
Övrig släkt och vänner

Alltid älskad -
Oändligt saknad

Begravningsakten sker
enligt Jans önskemål i

stillhet. Tänk gärna på en
gåva till Cancerfonden på
tel. 020 - 59 59 59, eller

Hjärt-Lungfonden på
tel. 0200 - 88 24 00.

Blixt Begravningsbyrå.

Vårt varma TACK
till alla Er som hedrat 

minnet av vår kära 
Hjördis Andersson

Tack till Bergs sjukhem 
för god omvårdnad.  

Ett särskilt TACK till  
Margareta Olsson,  

Elisabette Emanuelsson 
samt Anders Grimheden 
som gjorde begravnings-
gudstjänsten till ett ljust 

och vackert minne.
SIGVARD

Mona och Maud  
med familjer

DÖDSFALL

SORGTACK

All ev. uppvaktning
undanbedes.  

Stig Olsson 
Åsensbruk

UPPVAKTNING

Stora grattiskramar till Al-
fred Berglöv som fyllde 3 år 
13/3. Du är så söt och go, vi 
älskar dig kan du tro!

Hälsningar från mormor 
Marianne och morfar Stig-Arne

Hurra! Hurra! Vincent fyllde 
7 år den 13/3. Vi skickar grat-
tiskramar till dig goa kille! 
Hälsningar till vårt bonus-
barnbarn.

Från Marianne och Stig-Arne

Minnen från 1970 av bort-
gångna Ann-Christine 
Ivarsson, Skållerud. Det var 
du som tog emot mig och 
hälsade mig välkommen till 
Bäckefors lasarett och dess 
röntgenavdelning tillsam-
mans med överläkare Bengt 
Wennerberg samt övrig per-
sonal. Efter min utbildning 
inom röntgen blev detta min 
första heltidsanställning 
1970.

Minns dig Ann-Christine 
som en person med många 
intressen, bland annat din 
musikaliska ådra som vi hade 
gemensamt.

Du har nu efter lång sjuk-
domstid fått lämna detta 
jordeliv med stor sorg och 
saknad inte minst från dina 
nära och kära. Du har också 
gått in i en annan dimension 
där tiden står stilla och evig 
ro råder utan mänskligt li-
dande och smärta.

Nu lever ditt minne kvar 
hos oss alla som någon gång 
fått varit med och delat din 
gemenskap. Vårt och mitt 
enkla tack får bli slutordet för 
att vi fick lära känna dig.
F.d arbetskamraten Rolf Lindh 

TILL MINNE

MELLERUD
Smyrna: Onsd 18 Bibel-
klass. Torsd 17 Språkcafé. 
Fred 18.30 Tonår i Smyrna. 
Månd 17 U-landsgrupp. 
Tisd 19 Bönesamling. 
Equmeniakyrkan-

PREDIKOTURER
Missionskyrkan: Torsd 
18.30 Städ & Trivs. Fred 18 
Tonår. Tisd 10-12 Tisdags-
kaffe & Rastplats. 18 Scout. 

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

Smyrna: Onsd 11 Bön. 
Sönd 11 Gudstj. Predikan, 
förhandlingar, nattv. Ssk. 
Kyrkkaffe.
Equmeniakyrkan: Torsd 
19 Markusläsning. Fred 15 

Gemenskapsträff i Service-
huset. Gun-Britt Gustavs-
son, Mellerudskören, an-
dakt. Sigward K. Servering. 
Sönd 11 Gudstj. m nattv. 
Sigward K. Kyrkkaffe. 14 
Gudstj. Gestad, Sigward K. 
Servering 
Brålanda: Sönd 17 Gudstj. 
m nattv. Anette J. Carlson. 
Kyrkbil 308 70. Månd 12 
Middagsbön i fsh. 12.15-
13.30 Lunch. 17-19 Kultur-
café Brålanda fsh. Tisd 19 
Veckomässa och bönekväll 

Hipp Hipp HURRA!

JORDFÄSTNINGAR
Begravningsgudstjänst har 

ägt rum i Holms kyrka för 
Peter Eriksson. Som inled-
ning på akten framförde kyr-
komusiker Elisabette Emanu-
elsson ”Hallelujah” av L. 
Cohen, vartefter hon sjöng 
”Utan dina andetag” av J. 
Berg. Officiant var Margareta 
Olsson och tillsammans sjöng 
man psalmerna 248, 289 och 
190. Elisabette sjöng också 
”Du är alltid en del utav mig” 
av L. Berghagen och som av-
slutningsmusik spelades 
”What are words” av R.  
Jerkins/A. Lindahl. Vid kistan 
togs avskedet av familj, släkt 
och vänner. Till minnet av 
Peter var koret vackert deko-
rerat med blommor.

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Holms kyrka för 
Hans-Erik ”Hasse” Hans-
son. Som inledning på akten 
spelades ”Tree steps to hea-

i fsh.
Sundals-Ryr: Sönd 17 
Gudstj. i fsh. Anette J. Carl-
son. Kyrkbil 308 70. Onsd 
(21/3) 19-21 Kvinnokväll i 
fsh. Tema Kort.
Gestad: Torsd 10-11.30 
Förmiddagskaffe i fsh. 
Tema: Psalmer och sånger i 
fastetid. Kyrkbil 321 18. 

FRÄNDEFORS
Equmeniakyrkan: Torsd 
11 Dagledigträff med An-
neli Andersson, om släkt-
forskning, förmiddagskaffe, 
andakt, Sigward K. Sönd 18 
Söndagskväll i kyrkan. Sig-
ward K. Servering. 
Frändefors: Sönd 10 
Gudstj. Anna K. Larsson. 
Sång Lennart Staaf. Tisd 
13.30 Passionsgudstj. på 
Ringhem. Luk 22:54-23:25 
Ralph Liljegren.

ven” av Eddie Cochran. Låten 
framfördes av Stig-Arne Lars-
son, Robin Fransson och Bele 
Fransson. Akten förrättades 
av Daniel Westin och man 
sjöng tillsammans psalmerna 
11 och 297.Musikerna fram-
förde Alf Robertssons ”Ett li-
tet löv” och som avslutnings-
musik spelade de  Hasses egen 
hit, ”Rock’n’rollen lever än”.
Vid kistan togs avskedet av 
sambon Kristina, sonen Peter 
med familj, släkt och vänner. 
Till minnet av Hasse var koret 
vackert dekorerat med blom-
mor. Gravsättning kommer att 
äga rum på Holms kyrkogård.

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Örs kyrka för Eimar 
Larsson. Som inledning på 
akten framförde kyrkomusi-
ker Anders Fredriksson ”Lar-
go” av G. F. Händel, vartefter 
en dikt, skriven av Eimar själv, 
lästes upp av sonen Lars Gun-
nar. Rostocks manskör sjöng 
”Requiem” av J. A Josephsson 

därefter fick man höra ”Na-
ture boy” av G. A. Aberle som 
framfördes av solist Sara Ka-
nyinda och Sören Blom spe-
lade bas. Akten förrättades av 
Daniel Westin och tillsam-
mans sjöng man psalmerna 
249 och 297. Sara sjöng också 
”Under ytan” av U. Sven-
ningsson med hjälp av Sören 
på bas och Anders som spe-
lade piano. Vid kistan togs 
avskedet av makan Greta med 
familj, släkt och vänner. Efter 
avskedet framförde kören 
”When the Stars Begin to 
Fall” av The Weavers. Som 
avslutningsmusik spelades 
”Visa från Utanmyra” av B. 
Lindroth. Till minnet av Eimar 
var koret var vackert dekorerat 
med blommor och med dot-
tern Ullas fototavlor som 
gjorde ceremonin mycket 
personlig.
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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
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Melodikrysset v.11 - 17 mars

Melodikrysset lördag kl. 10.03 i P4. Lösningen ska vara inne senast onsdag i nästa vecka

Adress: Melodikrysset, Sveriges Radio P4, 109 12 Stockholm

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

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

Postadress:...............................................................................................................................................

Melodikrysset v. 11 – 17 mars

Visklubb 67 hyllade Evert Taube
Till Evert Taubes minne 
och födelsedag intog 
under lördagskvällen 
Visklubb 67, från Säffle, 
scenen på Kulturbruket 
på Dal. Detta har man gjort 
varje år sedan 2010. 
Fem akustiska gitarrer, en 
basgitarr och ett dragspel 
samt vokalist, det gav fin-
stämda tolkningar ur Evert 
Taubes visskatt. 

27 visor framfördes och till 
alla en kort beskrivning till 
hur och var just den visan 
kom till och personerna som 
handlingen i visan kretsade 
kring, vilket gjorde att man 
också lyssnade lite extra till 
texten.

Visklubb -67 består av 
Anette Svanelind, Staffan 
Jönsson, Pelle Jonsson, Hen-
rik Olsson, Svante Olsson, 
Anders Falk samt Karl-
Gustav Karlsson. Till grup-
pen hör även Rune Bryngel 
som är gruppens allt-i-allo.

Bildades 1967
Gruppen bildades just 1967 
och firade i november sitt 

50-årsjubileum. Till minne 
av detta har man också givit 
ut en bok som tar upp allt, 
från första dagen gruppen 
startades till och med själva 
50-årsjubiléet. 

Som inledning på lörda-
gens konsert började man 
med visan Linnea, sedan 
följde Julius och Mariella 
och därefter Eldaren på vär-
men och så var man i full 
gång. Några visor presente-
rades unisont och andra solo. 
Efter pausen gjorde Anders 
Falk och Anette Svanelid 
entré i en vals till de övrigas 
ackompanjemang. 

Olika konstellationer
Vanligt inom musikervärl-
den är att de olika musikerna 
ingår i olika konstellationer, 
orkestrar etcetera. Så är det 
också med medlemmarna i 
Visklubb 67. Till sommaren 
kommer fyra av dem att ge 
sig ut på en turné under nam-
net Grållegruppen. 

Under fem dagar gör de 
framträdanden på olika stäl-
len i södra Värmland och 

Vad vore Taube utan dragspelsmusik? Karl-Gustav Karlsson på dragspel.Flera av visorna framfördes enskilt. Här görs en tolkning av Per Nilsson.

Visklubb 67 hyllade Evert Taube för nionde året i rad i samband med hans födelsedag.

Anders Falk och Anette Svanelind både sjöng och dansade under kväl-
lens konsert.

Eva i topp för M

Eva Pärson är moderaternas för-
stanamn på vallistan till kommun-
fullmäktige. Arkivbild.

Moderaterna i Mellerud går till val till 
kommunfullmäktige med 21 namn på 
vallistan. Många yngre kandidater syns 
detta valår. Listan ser ut enligt följande:
1. Eva Pärsson, 63, Köpmannebro.
2. Ludwig Mossberg, 22, Mellerud.
3. Roland Björndahl, 66, Mellerud.
4. Patrik Tellander, 50, Mellerud.
5. Henrik Nilsson, 37, Mellerud.

6. Sven Eriksson, 65, Mellerud.
7. Harald Ericson, 60, Bolstad.
8. Katarina Kvantenå, 42, Bolstad.
9. Rickard Eriksson, 26, Mellerud.
10. Thomas Johansson, 59, Skållerud.
11. David Ahlqvist, 26, Mellerud.
12. Katarina Johansson Kjörling, 59,  
Skållerud.
13. Johan Lorentzon, 47, Grinstad.

14. Georg Eriksson, 70, 
Mellerud.
15. Lennart Olsson, 63, Ör.
16. Susanne Björk Jensen, 
56, Mellerud.
17. Ann-Sofie Fors, 54, 
Dals Rostock.
18. Daniel Berglöv, 37, 
Mellerud.
19. Marie-Lie Vilhelmsson, 
28, Mellerud.
20. Gunnar Vilhelmsson, 
62, Mellerud.
21. Olof Gullin, 80, Dal-
skog.

avslutar på Kulturmagasinet 
i Åmål. Man bjuder på visor 
och hästjazz, samt färdas 

under turnén på en prärie-
vagn dragen av en ”grålle-
traktor”. Pelle Jonsson samt  

Henrik och Svante Olsson 
bildar också Tvetatrion, som 
är populära och gärna upp-

träder runtikring Säffle och 
Åmål. 

Ing-Marie Norrman

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

Lördag 17 mars
är sista dagen butiken har öppet

Passa på, sista chansen 

att fynda!
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Teater med Nya Gestadamatörerna
i Gestad bygdegård

  ARV och SVEK
Historier ur livets bibliotek med manus och 

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

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

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

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!

Arvstvist och försoning i bygdegården

Gunilla Rubbestad, regissör, Lava Persson och Ingegerd Ahl gestaltar 
Helga. Nelly Bramfors och Carina Håkansson gestaltar Olga. Elmer Hå-
kansson och Åke Fridell gestaltar Gustav.

Py Bäckman-låtar med pastoratskören

Brålandas pastoratskör bjöd på en välljudande konsert med låtar av Py Bäckman.

Gunilla Rubbestad gav tankvärda funderingar mellan Py Bäckmans låtar.I församlingshemmet hade Sonja Berg, Gunnel Danielsson och Marianne 
Karlsson ordnat kyrkkaffe som kunde avnjutas och gjordes även så före 
konserten.

Brålanda • Frändefors

Solister var Lena Ström 
Karlsson i ”Min plats på 
jorden” och Angelika 
Bengtsson i ”Halleluja”, 
Fredrik Johansson i ”Stad i 
Ljus”. Barbro Magnusson 
sjöng ”Kärleken och livet”.    

Komminister Anette J 
Carlsson höll en andakt:

– Vi sjunger sånger om li-
vet ikväll och Jesus säger att 
han är livets bröd och kan 

Arv och svek är namnet 
på den senaste teater-
uppsättningen av Gunilla 
Rubbestad och Nya Gesta-
damatörerna. De tränar 
flitigt inför premiären nu 
i mars.
Gunilla Rubbestad, Gestad, 
har länge burit på tanken att 
kunna göra en uppsättning på 
detta ämne. Den här gången 
är händelserna inte perso-
nanknutna på samma vis som 
i den uppskattade ”I som-
mardansens skugga”.

Försoningstanken 
– Detta är frågor som följt 
mig länge i livet. När histo-
rierna av en slump dök upp i 
min väg visste jag också 
vilken form de skulle ges. 

Alla är vi människor som bär 
våra tillkortakommanden, 
våra sår och våra ärr. Enda 
trösten i livet, enda vägen till 
helande är acceptans och 
försoning, det som får oss att 
växa, det som får oss att gå 
vidare, säger Gunilla Rub-
bestad, manusförfattare och 
regissör.

Människornas karaktär 
förstärks musikaliskt med 
musikläraren Kalle Edh, Vä-
nersborg, vid pianot, som har 
skrivit musiken till de olika 
ledmotiven och scenbytena.

Några av personerna får vi 

följa både som barn och 
vuxna. Olga spelas av Nelly 
Bramfors och Carina Hå-
kansson, Helga av Lava 
Persson och Ingegerd Ahl, 
Gustav av Elmer Håkansson 
och Åke Fridell.

Vi möter bland annat 
skvallerkärringar, giriga 
arvssugna barn och en klar-
synt arvsgivare.  Sveket blir 
tydligt när en dödförklarad 
mor dyker upp.

Roligt
Barnen Lava, Nelly och El-
mer är ivriga att göra sina 

roller och uppmärksamma på 
Gunillas instruktioner.

– Det är roligt, jätteroligt, 
säger Nelly och Lava medan 
de försöker få fast de bärbara 
mikrofonerna på kläderna så 
att det även går att hoppa 
hopprep. Ljudtekniker Thor 
Andersson hjälper till.

I denna verklighetsnära 
skildring av människoöden, 
skuld och skam kan man 
undra vilket hopp det finns? 
Kanske får vi svaret vid fyra 
kommande föreställningar i 
Gestad bygdegård. 

 Marianne Karlsson

Många kom och njöt i Ge-
stad kyrka när Brålandas 
välljudande pastoratskör 
gav en Py Bäckman-kon-
sert i söndags kväll. En ut-
gångskollekt till Svenska 
kyrkans fasteinsamling 
gjordes.
Kyrkokörssångare från Brå-
landa, Gestad och Sundals 
Ryr under ledning av kantor 
Barbro Magnusson bjöd som 
vanligt på skönsång när de 
gav konsert med Py Bäck-
man-låtar. Rubriken var 
”Från vaggan till graven”.  
Vid pianot fanns Ann-Britt 
Jacobsson. 

stilla hunger och törst, han 
vill ge vad vi behöver, sade 
Anette. 

Kärleksfullt
Mellan låtarna gav Gunilla 
Rubbestad tänkvärda funde-
ringar.

– Låt inte Py Bäckmans 
ord klinga ohörda, låt oss 
hjälpas åt att få det liv vi alla 
vill ha, framhöll Gunilla, 

innan konserten avslutades 
med ”Gabriellas sång”.

– Sagolikt, fantastiskt, 
magiskt, sade kyrkvärden 
Katarina H Johansson när 
hon tackade de medverkan-
de.

– Jag gillar Py Bäckmans 
låtar och ville gärna komma 
och lyssna och de sjunger så 
bra, sade Viola Vänerlöv, 
Brålanda.

 Marianne Karlsson0521-313 13 (kl. 10.00-12.00, mån-tors)

Besök gärna vår hemsida:
bralandavantjanst.dinstudio.se

Torsdag 15/3 18.00
Brålanda förr del tre.
Bengt Aronsson m fl
Fredag 16/3 10.00
”Känn ditt Dalsland”
med Lasse Karlsson
Torsdag 22/3 15.00
Lilla Antikrundan med
Sten o Patrik
Fredag 23/3 11.00
Äldredag 80+ träff
Se separat annons
Lördag 24/3 15.00
Kaffe o mys på Prästkragen
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Kreativ lördag i Brålanda
I lördags var det konstrunda i 
Brålanda, arrangerad av Brå-
landa Företagarförening och 
det var utställningar på flera 
adresser i samhället. 
I Gallerian fanns alster av bland 
annat akvarellgruppen och av Gun-
nar Abrahamsson som gjort bilder 
med detaljer av så udda material 
som clementinskal och makrill-
skinn.

Kerstin Parsmo visade vad hon 
skapat med ”patchwork”, bland an-
nat bilden ”Mitt Afrika” som vittnar 
om hennes kärlek till kontinenten. 
Kerstin är sjuksköterska och har 

arbetat flera år i Centralafrikanska 
Republiken.

I blomsterbutiken visade Linda 
Svensson konst på blommors vis 
och hela lokalen vittnade om konst-
närlig kreativitet.

I Equmeniakyrkan ställde Brå-
landalapparna ut sina alster i lapp-
teknik. Brålandalapparna är åtta-tio 
damer som träffas regelbundet och 
syr. Här fanns också Lisbeth Svan-
berg som visade akrylbilder, på 
bland annat duk och på sten.

I entrén jobbade Gunilla Ek An-
dersson, från Järbo, med decpou-
page.

Andra konstnärer hade öppet 
hemma i sina ateljéer under dagen 
och det var en hel del människor ute 
på Brålandas gator i vintervädret.

I Hvena hade Harriet Gullin öpp-
nat sin ateljé. Hon visade sina mål-
ningar, gjorda i olja med bivax. En 
metod som inspirerar till experi-
ment. Harriet skapar även i  sten-
godslera. Här fanns både kaffe- och 
tekopper och drejade fågelholkar 
att se.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

Sygruppen Brålandalapparna företräddes av Agneta Carlsson. Här med syst-

rarna Gunilla och Gunnel Lindhe som besökte konstrundan.

Kerstin Parsmo jobbar med ”patchwork” och visade bland annat en bild som heter ”Mitt Afrika” i Brålanda Galleria.Linda Svensson visade konst på blommors vis i sin butik på Storgatan.

Brålanda kyrkliga sykrets 
har haft årsmöte. Ordförande 
Märta Eriksson hälsade väl-
kommen och ledde dagens 
förhandlingar. Styrelsen 
omvaldes.  I verksamhetsbe-
rättelsen kunde man läsa  att 
medlemstalet var tolv samt 
två hedersmedlemmar, att 
det hållits två styrelsemöten 
samt åtta arbetsmöten under 
året. Vårutflykten gick till 
tant Vanjas museum i Dals 
Rostock.

Andra aktiviteter har varit: 
Missionskväll på Åkesson 
loge med sedvanligt tårtka-
las. Underhållning av Jonny 
Sandelin på dragspel. Bertil 
Landegren informerade om 
”ljus i öster” Kvällen in-
bringade 11 940 kronor och 

de medlen skänktes oavkor-
tat till organisationen ”ljus i 
öster”.

Utflykt till Timmervik för 
25:e gången. Församlingsaf-
ton den 8 november med 
underhållning av Södra Dals 
SPF:s kör. Anette Jarsved 
Karlson berättade om mis-
sionen i Indien. Lotterier och 
kaffeservering med mera in-
bringade 20 000 kronor. 

Missionsombuden svarade 
för kaffe med dopp och lot-
terier vid gudstjänsten i för-
samlingshemmet den andra 
advent den 10 december. Det 
inbringade 1 290 kronor till 
kyrkans internationella ar-
bete. Kaffepengar från må-
nadsmöten: 1 765 kronor. 

Man beslutade att dela ut  

4 000 kronor var till Svenska 
kyrkans mission, Lutherhjäl-
pen och Göteborgs stadsmis-
sion samt 3 000 kronor var 
till Nordisk Östmission och 
Läkarmissionen samt 2 000 
kronor till Världens barn. 

Skänkta pengar samman-
lagt under året blev 33 230 
kronor.

Ordföranden tackade alla 
för goda arbetsinsatser under 
det gångna året. Bengta Lars-
son tackade ordföranden, 
kassören och sekreteraren 
för arbetsinsatserna under 
året. Årsmötet avslutades 
med samvaro och tack till 
kvällens värdinnor.

Anna Lisa Fröjd 

ÅRSMÖTE
Södra Dals SPF har haft 
årsmöte den 8 februari på 
Restaurang Solrosen i Brå-
landa. Årsmötet inleddes 
med att ordförande Uno Löf-
gren hälsade nästan 100-talet 
medlemmar välkomna. 
SPF:s sångkör sjöng därefter 
under ledning av Märta Er-
iksson ”Jag har hört om en 
stad” och Som en härlig gu-
domskälla”. Därefter följde 
parentation av kyrkoherde 
Thomas Holmström, med 
minnesstund av de medlem-
mar som lämnat oss under 
året. Astrid Svensson tände 
ett ljus för var och en av dem. 
Astrid har utfört denna upp-
gift med värdighet under mer 
än 20 år.

Efter Thomas Holmströms 

tänkvärda minnesord om li-
vets allvar sjöng kören 
”Oändlig nåd” och avslutade 
denna del av programmet 
med ”Blott en dag ett ögon-
blick i sänder”.

Därefter följde matserve-
ring till de många gästerna. 
Blommor överlämnades till 
Thomas Holmström som 
tack för hans insats.

Efter kaffeservering fort-
satte årsmötet med förhand-
lingar. Dessa leddes av Tage 
Severinson, dagens ordfö-
rande.

Till ordförande omvaldes 
Uno Löfgren. Ingrid Eriks-
son slutar som sekreterare 
och en ny kommer att utses 
av styrelsen. Kassör: Bo Pet-
tersson. Kassaredovisning 

upplästes av Bo Pettersson. 
Revisionsberättelse lämna-
des av Ingvar Håkansson. 
Styrelsen beviljade ansvars-
frihet.

Sedan skedde val till de 
olika uppgifterna i fören-
ingen. Rosor delades ut till 
avgående sekreteraren och 
dagens ordförande. Sångarna 
i SPF-kören fick en ros var 
som tack för sin medverkan.

En bussresa till Vara i mars 
månad presenterades. En 
studiecirkel om trafik med 
Gunnar Andersson startar till 
våren. Årsmötet avslutades 
med nationalsången.

Doris Severinson

Anette och Jari Hinsherwood från Vänersborg besökte Harriet Gullins ateljé.

Konstnären Lisbeth Svanberg, t.h ställde ut i Equmeniakyrkan och fick besök av Nils och Ann-Britt Nilsson, Tån.Gunilla Ek Andersson jobbade med decoupage strax innanför 

dörrarna till Equmeniakyrkan.
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En hyllning 
till Zetterlund

Vad kunde vara mer pas-
sande på internationella 
kvinnodagen än ”Djävla 
Mansfôlk!” – Åsa Berghs 
hyllning till Monica Zet-
terlund, som framfördes 
på Kulturbruket på Dal 
den 8 mars.
Hyllningen är Åsa Berghs 
egen tolkning och landade 
mitt i prick hos publiken. 
Tillsammans med sambon 
och medverkande musikern 
Bo ”Basse” Sandberg samt 
pianisten Klabbe Hörngren 
levererade hon en känslo-
fylld och intimt show om 
Zetterlunds resa.

Kvällen var också en hyll-
ning till alla textförfattare 
som Zetterlund inspirerades 
av. Hasse och Tage, Povel 
Ramel, Beppe Wolgers, Gus-
taf Fröding är några exempel. 

Det bjöds på ”Sjörövar 
Jennys sång” ur Tolvskil-
lingsoperan, ”Summertime”, 
”Donna Juanita” och den 
välkända ”New York, New 
York” 

Åsa Berghs önskan, att hon  
så gärna velat träffa Monica 
Zetterlund, förmedlades 
starkt och tog tag i besökarna, 
liksom ”Gabriella´s sång”, 
som Åsa Berg tolkade på sitt 
eget underbara sätt.

Tanja Mueller

Åsa Berghs föreställning ”Djävla Mansfôlk!” gör succé runt om i landet och gick även hem hos publiken i 
Kulturbruket på Dal.

Åsa Bergh bjöd på en energiladdad hyllning till Monica Zetterlund i Spar-
banksalongen, Kulturbuket på Dal.

Filmfestivalen invigdes

I fredags kväll på Centrum-
salongen invigdes Film-
festival på Dal. Den 26:e 
festivalen i ordningen. 
Invigningen startade med 
mingel och Centrumsalong-
en fylldes snabbt av festival-
besökare. 

Öppningsfilm var kritiker-
rosade Tårtgeneralen av Fi-
lip Hammar och Fredrik 
Wikingsson som haft svensk  
premiär ett par dagar innan.  
Förväntan låg i luften. Många 
besökare var nyfikna på just 
denna film som är hämtad ur 
verkligheten och fylld av 
både dråpligheter, komik och 
svärta. 

Gus Kaage, kommunika-
tör på den regionala filmfon-
den Film i Väst talade om 
Dalslands betydelse som in-

spelningsplats för filmer som 
når både den svenska och den 
internationella marknaden. 
Han berättade om internatio-
nella filmteams förtjusning 
över de kvaliteter landskapet 
har att erbjuda.

Melleruds kommunchef 
Sophia Vikström förklarade 
Filmfestival på Dal öppnad 
efter en kort anekdotisk be-
rättelse om sitt eget första 
biobesök. En skräckfylld 
upplevelse under en film om 
Pippi Långstrump.

Skratten klingade innan 
mörkret föll i Centrumsa-
longen och Tårtgeneralens 
bravader blev startskottet för 
en dryg veckas gottande i 
filmupplevelser. 

Varje dag fram till den 18 
mars har vi möjlighet att se 

Gus Kaage, Film i Väst, talade om Dalslands roll i internationell film. På filmduken ses den danske regissören 
Lars von Trier och skådespelerskan Uma Thurman under en presskonferens i Skåpafors.

Tårtgeneralen, med Mikael Pers-
brandt i huvudrollen, visades som 
festivalens första film.

Uppmärksammad
på kvinnodagen

På internationella kvin-
nodagen den 8 mars 
överraskade Holms Cen-
terkvinnor Camilla Eriks-
son, Nyströms Skor, med 
blommor och diplom.
På diplomet stod följande 
motivering för utmärkelsen:

”Camilla Eriksson är en dri-
ven och kreativ företagare, 
en stark kvinna som är en 
förebild för oss alla”.

Camilla, som inte hade en 
aning om vad det var som 
väntade henne när Gunborg 
Fredriksson och Viola Zet-

terström kom in i butiken, 
blev mycket överraskad och 
glad.

– Jätteroligt och helt ovän-
tat, jag är rörd, var hennes 
spontana kommentar.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

Gunborg Fredriksson och Viola Zetterström, Holms Centerkvinnor, uppmärksammade en överraskad Camilla 
Eriksson på internationella kvinnodagen.

film på biograferna i Melle-
rud, Dals Ed, Högsäter, 
Långed och Bengtsfors.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

Annonsera under vinjetten 
HANTVERK & SERVICE

Hör av dig till Christina
Ring 0530-125 40 eller

maila till christina@mellerudsnyheter.se
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Investeringar och ökad produktion i Rostock

JOAB AB omsatte närma-
re 800 miljoner 2016/2017 
och slog därmed om-
sättningsrekord, igen. 
Företaget har ökat sina 
marknadsandelar, nya 
kunder har kommit till och 
gamla kunder investerar. 
Anläggningarna, däri-
bland den i Dals Rostock, 
där den huvudsakliga till-
verkningen sker, går för 
högtryck. 
JOAB:s vd Peter Olsson och 
inköpsansvarige Markus 
Arvidsson, visar runt i den 
nybyggda, ljusa 150 kvadrat-
meter stora nya kontorsdelen 
på JOAB:s anläggning i Dals 
Rostock. 

Nere i fabriken pågår arbe-
tet med att installera en ny 
ventilations- och värmean-
läggning, samtidigt som 
produktionen är igång för 
fullt.

– Det har varit ett pussel att 
få ihop allt, men det har gått 
bra, alla har ställt upp för att 
lösa det, berättar Markus Ar-
vidsson som leder projektet.

– 50 000 liter olja per år har 
tidigare gått åt för att värma 
anläggningen. Istället instal-
leras nu en luft/luftvärme-
pump och vi tar ett stort kliv 
mot att förverkliga vårt mil-
jömål. Nu är vi helt fria från 
oljeuppvärmning, berättar 
Peter Olsson.

Ökad produktion
Genom den nya ventilatio-
nen, som ska vara klar i slutet 
av april, förbättras arbetsmil-
jön i svetshallen i takt med 
att produktionen ökar. 25 
lastväxlare, plus fem lift-
dumpers behöver lämna an-
läggningen för leverans till 
kund, varje vecka. Svets-
ningsrobotarna nyttjas mer 
än tidigare och personalen 
arbetar med förskjuten ar-
betstid i montering och svets.

Här i Dals Rostock har åtta 
personer nyanställts. Nu ar-
betar 85 personer i anlägg-
ningen här på Hjalmars väg. 
Totalt, med samarbetspart-
ners som Beamon, Itab, 

Kent-Åge Jonsen, t.v, hemmahörande i Harstad i nordnorge och som driver Kent-Åge Jonsen Transport, har 
köpt två nya fyraxlade Scania-lastbilar, som nu fått sina påbyggnader hos JOAB i Dals Rostock. Här i samspråk 
med Tommy Bekkeli, säljare från Göteborg och Tor Hauge, säljare för norska Scania.

Markus Arvidsson, inköpsansvarig och Peter Olsson, vd, i konferensrummet i den nybyggda kontorsdelen 
hos JOAB i Dals Rostock.

Ronny Almkvist och Öystein Abelsson drar extra kamerakablar på en lastbil redo att snart lämna fabriken. Sören Halvarsson monterar lastväxlare på lastbilschassit.

Brålanda Industri, FTG i 
Bäckefors, LBC Värmdal 
och andra lokala företag och 
entreprenörer, sysselsätter 
JOAB 140 personer inom en 
fem mils radie i vårt område. 
Totalt har koncernen cirka 
270 anställda.

– Vi har ökat omsättningen 
med 75 procent på tre år, så 
vi har växtvärk, men vi har 
lyckats lösa det. Det är lättare 
att få in kompetens när bola-
get växer och det möjliggör 
internkarriärer. Men det har 
varit tuffa år för hela organi-
sationen och kunderna stäl-
ler stora krav, berättar Peter 
Olsson.

Investeringar
2016 byggdes samarbets-
partnern Itabs lokaler ut med 
en 600 kvadratmeter stor 
torkhall och skulle egentli-
gen behöva byggas ut igen 

för att inte bli en flaskhals i 
produktionen. (Hos Itab 
lackeras allt som tillverkas 
hos JOAB.) 

En ny modern monterings-
anläggning med dubbla linor 
byggdes samma år på Hi-
singen i Göteborg.

JOAB har verksamheter 
på fem orter: Göteborg, 
Blomstermåla, Dals Ro-
stock, Lessebo, Stockholm, 
samt Närpes i Finland. 

Tillverkningen sker i hu-
vudsak vid anläggningen i 
Dals Rostock medan monte-
ringen är fördelad på monte-
ringsanläggningarna i Göte-
borg, Blomstermåla, Dals 
Rostock och Lessebo. 

– Dals Rostock har ett bra 
läge. Det är nära till Norge 
och att finnas i Västsverige 
är positivt, det är ett logistik-
nav genom hamnen i Göte-
borg, säger Peter Olsson.

Kunder och samarbete
JOAB:s kunder finns fram-
förallt i Norden, Schweiz 
och Österrike. Island börjar 
komma tillbaka efter år av 
stiltje och företaget levererar 
även till Ryssland och Dubai.

Kundernas krav är höga 
och för att hela tiden utveck-
las och vara i framkant när 
det gäller tekniska lösningar 
är det samverkan med kun-
der och leverantörer som är 
a och o.

– Vi har ett nära samarbete 
med våra kunder och med 
chassileverantörerna Volvo 
och Scania. Det är mycket 
spännande på gång med dem 
under året. På Elmia i Jönkö-
ping i augusti kommer vi att 
lansera nyheter, ännu hem-
liga, avslöjar Peter Olsson.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se
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Hett på etableringsfronten
Trots den ihärdiga kylan 
i denna ”vargavinter” 
så är det hett på etable-
ringsfronten i Melleruds 
kommun! 

Det är flera spännande sats-
ningar på gång där det bland 
annat ska byggas naturhus 
helt i trä i Sundserud. Det 
planeras även för container-

Bra resultat och stark ekonomi
Årets bokslut visar på en 
stark ekonomi och ett bra 
resultat, men också att 
vi har stora utmaningar 
framför oss både på kort 
och lång sikt. En grund-
förutsättning för att klara 
framtida utmaningar är 
kommunens förmåga och 
möjligheter att bibehålla 
en god ekonomisk ställ-
ning. 
Det är självklart många olika 
faktorer som påverkar den 
ekonomiska utvecklingen i 
kommunen. Långsiktigt är 
befolkningsutvecklingen 
sannolikt den viktigaste fak-
torn för framtida möjligheter 
att upprätthålla en bra skola 
och en god vård och omsorg. 
Det är därför glädjande att vi 
har en fortsatt positiv befolk-
ningsutveckling i kommu-
nen. 

Förmågan att rekrytera 
och behålla vår personal 
tillhör också de strategiskt 
avgörande framtidsfrågorna. 
Under året har ett antal åtgär-
der och planer tagits fram för 
att förbättra vårt personalar-
bete, inte minst rätten till 
heltid. Fortsatt arbete för en 
bra och stabil personalför-
sörjning kommer därför att 
vara en högaktuell fråga åren 
framöver. 

Stark utveckling
Den fortsatt starka utveck-
lingen i svensk ekonomi 
innebär dessutom att syssel-
sättningen ökar och arbets-
lösheten minskar, inte minst 
i Fyrbodal. Även hos oss 
börjar vi se bättre resultat, 
både när det gäller arbetslös-
het och försörjningsstöd. 
Integrationsarbetet och att 
hitta vägar till sysselsättning 
för grupper som idag står 
långt från arbetsmarknaden 
är dock fortsatt en prioriterad 
fråga och det är helt nödvän-
digt att de kommunala verk-

mackar i både Åsensbruk 
och Grinstad som företaget 
Green Petroleum står bakom.

Samarbetet med Node 
Pole som vi berättat om tidi-
gare har genererat ett tiotal 
förfrågningar på lokalerna i 
Håfreströms Företagspark. 
Node Pole arbetar med att 
attrahera nya etableringar 
med fokus på energiintensiva 
verksamheter till Sverige där 
Håfreströms Företagspark 
bedöms som väldigt intres-
sant med tanke på den kraft 
som kan tillgås. 

Nyligen har Håfreströms 
Företagspark även skrivit 
avtal med LB-Lux of Swe-
den AB som planerar att 
bygga upp en serverhall i en 
av deras lokaler.

Efterfrågan på mark ifrån 
kommunen är stor. Arbete 
pågår med att ändra flera 
detaljplaner för att underlätta 
etableringar, exempelvis 

Sapphult vid Västerråda. På 
Västerråda är det flera pro-
jekt som pågår där exempel-
vis FysioFokus Mellerud AB 
och Tendenz AB bygger nya 
lokaler, Värmdal & Traktor-
service AB bygger ut sin 
befintliga lokal och BRC 
Sweden AB har börjat bygg-
nation för en tankstation för 
biogas. 

Kommunfullmäktige har 
fastställt tomttaxor för köp 
av företagstomter för att för-
enkla processen vid mark-
köp och öka transparensen. 

Alla satsningar som görs 
runtom i kommunen är väl-
digt spännande och ökar 
möjligheterna att locka fler 
nya etableringar och därmed 
kan Mellerud fortsätta växa!

Jenni Hagman 
Näringslivsutvecklare med 

marknadsföringsansvar

dit hör, styr- och ledningspla-
nen, rätten till heltid och 
krishanteringsplaner med 
mera.

Besöksnäringen och turis-
men fortsätter att öka och blir 
en allt viktigare näring både 
för kommunen och Dalsland 
som helhet. Vårt rykte som 
kulturkommun är fortsatt 
starkt och tillsammans med 
de allt bättre möjligheterna 
att resa kollektivt till och från 
Mellerud förstärks vår drag-
ningskraft både för boende 
och förhoppningsvis också 
företag.

Stark ekonomi
Så trots en hel del mörka 
moln på himlen, både här 
hemma och runt om i värl-
den, som oftast beskrivs som 
ökad otrygghet så går det 
ganska bra för Melleruds 
kommun i många avseenden. 
Befolkningen ökar och vi har 
en stark ekonomi med bra 
resultat i våra verksamheter. 
Företagen fortsätter den 
starka trenden med bra resul-
tat och fulla orderböcker. 
Handel och besöksnäringen 
fortsätter att utvecklas i rätt 
riktning och vi ser nu fram-
emot byggstart av Handels-
plats Mellerud. 

Avslutningsvis vill jag 
hälsa vår nya kommunchef 
Sophia Vikström varmt väl-
kommen och samtidigt tacka 
avgående kommunchef Ing-
mar Johansson för alla år i 
Melleruds kommun.

Melleruds kommuns ut-
veckling och framtidstro går 
vidare i en positiv riktning ett 
stort tack till alla duktiga och 
lojala medarbetare. Nu ser vi 
fram mot jubileumsåret 
2018.

Tommy W Johansson,  
kommunstyrelsens  

ordförande

samheterna samarbetar både 
inom kommunen och med 
andra kommuner, myndig-
heter och näringslivet. 

Detta gäller inte minst 
inom skolans område. Sko-
lan har en viktig roll att 
stödja samhällsutvecklingen 
med rätt kompetens. Det är 
därför glädjande att skolan 
resultatmässigt, trots en 
mycket hög arbetsbelastning 
och elevökning, åter är på 
väg upp igen.  

Vända utvecklingen
Läget inom socialnämndens 
verksamhetsområde är fort-
satt ansträngt trots att ett 
antal olika åtgärder genom-
förts för att vända utveck-
lingen, inte minst inom IFO. 
Personalläget har förbättrats 
och förutsättningarna att in-
för kommande år kunna få 
balans i verksamhet ser där-
med bättre ut än på länge. 

Vi hoppas och tror att det 
nya boendet på Ängenäs och 
rätten till heltid ska bidra yt-
terligare till förbättrade för-
utsättningar.

Kvarteret Järven
Det har också genomförts en 
omfattande nyproduktion av 

bostäder både av privata ak-
törer och vårt kommunala 
bolag. Melleruds bostäders 
nya lägenheter i kvarteret 
Järven, som var klara för 
inflyttning i december, är ett 
mycket välkommet tillskott.

Vi hoppas nu på en fortsatt 
nyproduktion av bostäder de 
kommande åren. Det har 
därför genomförts ett omfat-
tande arbete med att för-
bättra och revidera våra olika 
detaljplaner för framtida be-
hov. Detta kommer att fort-
sätta och vi försöker för-
enkla processen för 
smidigare hantering. 

Framtidsdokument
Översiktsplanen är kanske 
det viktigaste framtidsdoku-
mentet vi har i kommunen 
och det känns bra att vi nu är 
i gång med detta. Det pågå-
ende arbetet med en ny över-
siktsplan, som ska ange 
färdriktningen för tio år 
framåt, går tvärs över hela 
organisationen och där inte 
minst medborgadialogerna 
utgör viktiga delar i fram-
tidsvisionen. 

Vi har också färdigställt ett 
antal andra viktiga planer för 
att få bättre struktur och stöd, 

Näringslivsutvecklaren Jenni Hagman ser att antalet etableringar i kom-
munen ökar. 

Tommy W Johansson, kommunstyrelsens ordförande.

Kommunchefen
har ordet

Sophia Vikström är kommunchef i Melleruds kommun. _ Tillsammans 
bli vi bäst! säger hon.

NÄRINGSLIV
MELLERUD – en kommun i framkant

Arbetslösheten fortsätter att 
minska i Mellerud såsom i 
riket. Det går bra för många 
företag  i Melleruds kommun 
och dess omnejd. 

Att skapa förutsättningar 
för att få kommunens nä-
ringsliv att utvecklas är vik-
tigt för Mellerud kommun. 
För oss som människor är det 
svårt att se vilka föränd-
ringar som kommer i framti-
den. När vi blickar bakåt på 
våra liv är det lätt att se att vi 
har förändrats.

Förändringar 
IT-samhället är den största 
förändringen både för indivi-
den och samhället i stort se-
dan industrialismens intåg. 
Omställningen till IT-sam-
hälle har pågått sedan 90 ta-
let. Vi är idag i en verklighet 
som vi inte kunde drömma 
om på 90-talet. Automatise-
ring och digitalisering föran-
leder omvandlingar av be-
hovskrav på många av våra 
yrken samt att en del yrken 
försvinner och nya yrken 
skapas. 

Vår utmaning i kommunen 
är att hitta industriellt välut-
bildad arbetskraft och väl 
utbildad arbetskraft till vård 
och omsorg samt lantbruk.

Handeln i Mellerud står 
inför en generationsväxling 
och även här är det en utma-
ning att hitta rätt personal. 
Det finns även stora möjlig-
heter med kraftig ökning av 
behovet av personal till han-
deln på Västeråda där vi 
väntar på beslut.

Fler invånare
Den nya befolkningsprogno-
sen visar att alla Dalslands-
kommuner minskar förutom 
Mellerud. Antal elever till 
grundskolan ökar och förra 
året föddes 118 barn vilket är 
en hög siffra för Mellerud. 

Vi har en kö till förskolan 
men arbetar intensivt för att 
hitta lösningar för fler för-
skoleplatser. Nu i april öpp-
nar två avdelningar på Lun-
dens förskola, vi har kunnat 
rekrytera välutbildad perso-
nal. Ytterligare 30 förskole-

platser skapas genom mindre 
ombyggnationer på två av 
kommunens förskolor under 
våren.

Idag kan vi se ett trend-
skifte där mer personer på 
vuxenskolan läser på KOM-
VUX än SFI. Att kunna 
språket är en av de viktigaste 
stegen in i den svenska ar-
betsmarknaden. Vi har lyck-
ats att utveckla lärlingspro-
grammet och 
vuxen-utbildningar till att 
möta företagens behov. Nu 
måste vi marknadsföra så att 
vi får flera som söker pro-
grammen.

Kommunen ökar samarbe-
tet internt och externt för att 
få fler människor att nå egen 
försörjning. Kommunen har 
idag nästa 200 praktikanter. 

Industrijobb
Många gånger finns en ålder-
domlig syn på industrijob-
ben, vi har lätt att blicka 
bakåt och ha förutfattade 
meningar om det som var.

 Industrijobben har ingen 
vardagsinsyn för barn, ung-
domar eller vuxna. Därför 
har ett samarbete startats 
mellan skolan och kommu-
nens industriföretag. Elever 
i årskurs fem och sex från 
Nordalsskolan kommer att 
besöka några av industrifö-
retagen under mars månad. 
Det är viktigt att barnen/
ungdomarna kan få komma 
ut och se vad näringslivet i 
Mellerud har att erbjuda. 

Nu inför sommaren finns 
det 200 möjligheter att vara 
med och skapa bra vardag för 
Melleruds invånare genom 
att jobba i kommunen i som-
mar. 

I Mellerud finns viljan och 
förmågan att över gränserna 
tillsammans lösa de utma-
ningar vi står inför. För mig 
är det ett lyckat koncept för 
att skapa ett attraktiv och 
tryggt samhälle som ständigt 
utvecklas. Tillsammans blir 
vi bäst!

Sophia Vikström,
 kommunchef
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www.daloc.se   0506-190 00

Våra säkraste kort

Daloc är Skandinaviens främsta tillverkare 

av säkerhets-, brand- och ljuddörrar. Våra 

dörrar används i allt från lägenheter till 

offentliga miljöer. Men vi tillverkar också 

dörrar och portar för anläggningar som 

kräver skydd utöver det vanliga. I Mellerud 

tillverkas våra allra säkraste produkter som 

t ex entrépartier i stål, högsäkerhetsdörrar 

och brandportar. Här fi nns dessutom unik 

kunskap och erfarenhet som uppskattas 

över hela världen. 

NYHET 

Entréparti 

i stål

FASTIGHETSBYRÅN I ORTNAMN / XX-XXX XX XX / ORTNAMN@FASTIGHETSBYRAN.SE / FASTIGHETSBYRÅN.SE

Hör av dig om du inte 
vill sälja ditt fritidshus. 
Med vår tjänst På gång gör vi klart allt praktiskt kring din bostad, så att du 
snabbt kan komma ut på marknaden om det väl blir dags en dag. Så varför 
inte ringa Sveriges största mäklare?

Varför inte ringa Sveriges största mäklare?

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

FASTIGHETSBYRÅN I ORTNAMN / XX-XXX XX XX / ORTNAMN@FASTIGHETSBYRAN.SE / FASTIGHETSBYRÅN.SE

Hör av dig om du inte 
vill sälja ditt fritidshus. 
Med vår tjänst På gång gör vi klart allt praktiskt kring din bostad, så att du 
snabbt kan komma ut på marknaden om det väl blir dags en dag. Så varför 
inte ringa Sveriges största mäklare?

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

REDOVISNING
RÅDGIVNING  •  DEKLARATIONER

Vi utför även kvalificerade konsultationer inom 
redovisning, skatt, bolagsbildning m.m.

Kärragatan 17, Mellerud  •  Tel. 0530-130 20  •  info@reveda.se  •  www.reveda.se
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Stark framtidstro 
bakom satsning
Tendenz AB är ett företag i medvind och ägarna har en stark framtidstro. Detta ligger 
till grund för mångmiljonsatsningen av nybyggnation av hypermoderna lokaler på 
Västerråda intill E45. I slutet av juni går flytten.

Det gigantiska lagret på 1 000 kvadratmeter har hela sju meter i takhöjd. Företaget får här dubbelt så stor lagervolym, något som verkligen behövs.

I slutet av juni beräknas flytten till de nya hypermoderna lokalerna på Västerråda ske. Här syns Urban Svens-
son Callh och Jörgen Nykvist som tillsammans med Mats Johansson äger fastigheten.

Urban Svensson Callh, ansvarig för ekonomi och inköp och Jörgen Ny-
kvist, vd och delägare, går igenom hyllan med diverse produkter som 
man distribuerar.

Lars Isaksson i full fart med att packa produkter på lagret.

Nagellack i läcker förpackning.

Vid Daisy Beauty Awards 
2018 stod Tendenz som vinnare 
med en av sina produkter i ka-
tegorien Årets Hairstyling.

Företaget är även nominerat 
i Sveriges största skönhetstäv-
ling inom sin bransch; Swedish 
Beauty Award. Tendenz är 
nominerade i tre kategorier: 1. 
Shampoo/conditioner. 2. Årets 
hårvård. 3. Årets stylingprodukt.

PRISBELÖNTA

Byggstart skedde i septem-
ber 2017. De nya lokalerna 
byggs av det nystartade fast-
ighetsbolaget Tendenz Fast-
igheter AB. Arkitekt är 
Angelica Mattsson, från 
Bäckefors.

Under vintern har melle-
rudsborna kunnat se fastig-
heten växa fram, med en 

grafitgrå fasad och fyra meter 
höga, smala fönster på gav-
larna ut mot E45. Det är två 
våningar med mycket glas 
och högt i tak, kontor på 400 
kvadratmeter och ett stort 
lager på 1 000 kvadratmeter 
med sju meter i takhöjd. Det 
blir kontor på båda våning-
arna och en luftig och väl-

komnande entré i ena änden 
med en loungemiljö och 
personalrum och kök i andra 
änden. På andra våningen 
vetter marknadsavdelningen 
med en öppen kontorsmiljö 
mot söder, medan det blir 
showroom  och konferens-
rum mot norr.

Formen var klar
– Vi har kollat runt en del och 
fått idéer. Vi hade formen 
klar för oss. Det skulle vara 
modernt med mycket glas. 
Kontoren ligger i mitten på 
båda våningarna. Vi ska ha 
en liten studio för att testa 
produkter på andra våningen. 
Där kan vår produktutveck-
lare och utbildningsansvari-
ge arbeta. Eventuellt kan vi 
utbilda tekniker och ha in-
terna utbildningar där, ut-
bildning är kärnan i vår 
verksamhet, berättar Jörgen 
Nykvist, vd och delägare i 
Tendenz.

Företaget har haft en bra 
utveckling och har idag 26 
anställda plus timanställda. 
Tre jobbar på lagret, två i 
kundtjänst, sex stycken på 
marknadsavdelningen och 
med utbildning, fem på eko-
nomi/inköp/sälj plus tio säl-
jare utspridda i landet. Dess-
utom har Tendenz elva 
frilansare som man utbildar i 
Sverige och utomlands i fö-
retagets varumärken. Det 
handlar om frisörer som är 
kontrakterade att utföra ar-
bete åt Tendenz i Sverige.

Stark framtidstro
– Vi har en stark framtidstro, 
annars hade vi inte gjort den 
här satsningen, konstaterar 
Jörgen och får medhåll av 
Urban Svensson Callh, som 
förutom att han arbetar med 
ekonomi och inköp i företa-
get även gått in som delägare 
i nybygget.

– Vi har nyligen bland an-
nat utökat med två nya säl-
jare  och står idag fullt utrus-
tade, understryker Urban.

Som huvudentreprenör 
står ett företag från Arvika. 
De har byggt ett 15-tal lik-
nande byggnader vilket är ett 
stort plus. Dock har man 
försökt få så många lokala 
underentreprenörer som 

möjligt. Stålkonstruktionen 
kommer för övrigt från ett 
företag i Åmål.

Startades 2002
Tendenz AB bildades i ja-
nuari 2002 av Jörgen Nykvist 
och Mats Johansson. Båda 
var anställda som säljare på 
ett bolag i Stockholm som 
sysslade med distribution av 
hårvårdsprodukter. Med från 
början i företaget har Urban 
Svensson Callh, Lars Isaks-
son, Niklas Aldevik och 
Thomas ”Poletten” Karlsson 
varit.

Först hyrde man lokaler av 
kommunen bakom skroten, 
skogslaget hade då sitt förråd 
där.

– Det var enda fastigheten 
som fanns att hyra, det var 
stora problem att få lokal. 
Det fanns heller inga pengar 
att bygga för. Men vi växte 
ur dem snabbt och 2005 blev 
lokalen innanför Oscarssons 
Bil till salu. Den var perfekt 
för oss och jag köpte den 
privat, sedan sålde jag till 
Orvelingruppen när de skulle 
bygga köpcenter här. På 
grund av bygglovet de fått 
har det inte gått att bygga ut 
här vid den nuvarande loka-
len, vi växte nämligen ur den 
här lokalen också, berättar 
Jörgen.

Efter att ha tittat på olika 
lösningar slutade det med att 
man bygger nytt i egen regi.

Antalet anställda har ökat 
stadigt genom åren. Tendenz 
har alltid haft hela Sverige 
som arbetsfält. Man har 

agentursavtal för Sverige 
och distribuerar nio stycken 
varumärken.

Allt en frisörsalong  
behöver
– Vi är en totalleverantör i 
allting en frisersalong behö-
ver. Allt från salongsinred-
ning till frisörens redskap, 
det vi säljer mest är alla 
produkter som finns i frisö-
rens försäljningshylla som 
schampo och stylingproduk-
ter. Vi har produkter till alla 
frisörer, men de flesta av våra 
kunder är medvetna och upp-
skattar hög kvalitet, säger 
Jörgen.

Eftersom man utökat anta-
let varumärken och ökat 
omsättningen har det befint-
liga lagret inte räckt till. 
Företaget fick då möjlighet 
att hyra extra lageryta i 
gamla Bloms lokaler, vilket 
man är tacksamma över .

– Nu kommer allt in under 
samma tak. Vi har dessutom 
tagit i så att vi kan växa yt-
terligare, förklarar Urban.
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se

NÄRINGSLIV
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Husqvarna X-Cut

Husqvarna XP® 
Power 2

PERFORMANCE
BY HUSQVARNA

KAMPANJ-
PRIS

Husqvarnas robusta 
och tillförlitliga 
X-Torq-motor ger 
bra skärkapacitet  
 

Bränslepump och 
choke/stoppkontroll 
säkerställer enkel start

Äkta Husqvarna 
pro-design för 
enkel 
manövrering

6.990:-/ 7.990:-
REK. ORD. PRIS 8.500:-/ 8.900:-

Färdigblandat 
alkylatbränsle

Husqvarna  
550XP®/ 560XP®

ÅTERFÖRSÄLJARENS ADRESS

Skärpa som varar      Försträckt      Hög skäreffektivitet

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

Verkstaden med
de snabba lösningarna

beamon.se

Hyresfastigheter  
i Mellerud, Dals Rostock och Åsensbruk

Se vår hemsida för lediga 
lägenheter, parkeringsplatser 
och lokaler

www.mellbo.se | 0530-360 80 | mellbo@mellerud.se

 
  
 

www.mellerud.se • 0530-180 00 • Följ oss på Facebook

• Bearbetning av detaljplaner för att 
underlätta nya etableringar

• Fastställda taxor för företagstomter 
för att förenkla markköp

• Ökad närvaro hos företagen 
med besök av politiker och 
näringslivsutvecklare

• Regelbunden information på vår 
hemsida under ”Näringsliv och 
arbete”

• Förbättrad skyltning för 
näringslivet

Vi satsar på 
näringslivsfrämjande 
åtgärder!

olesensbygg@gmail.com

Bergsgatan 9 • Tel: 0530-417 46
patient@mellerud.dental

Veronica och Leonardo 
med personal hälsar

NYA och gamla 
patienter 

välkomna!
Akuttider finns tillgängliga dagligen

NÄRINGSLIV
MELLERUD – en kommun i framkant
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”Jag är nästan född i en färgburk”

Peter Möller är delägare i företaget. Här syns delar av den generösa tapetavdelningen.

För två år sedan flyttade 
Colorama in i Peter Plåts 
gamla lokaler på Väster-
råda. Ett lyckokast visade 
det sig, kunderna hittar 
hit och verksamheten går 
som tåget.
Butiken drivs av Daniel Feu-
erstein och Peter Möller. I 
september 2016 anställdes 
Charlotte Hansson från Dals 
Ed. Hon är utbildad målare 
och har dessutom gått kurser 
inom inredning och design. 
Tillsammans har de cirka 50 
års erfarenhet i färgbran-
schen. 

Daniel medger att han mer 
eller mindre är född i en färg-
burk. Hans mamma Gerd 
Feuerstein drev Melleruds 
Färg på Västerråda (lokaler-
na är numera rivna då här ska 

byggas ett köpcentra) till-
sammans med Torsten Lind-
blom och Olle Rudolf. Innan 
dess låg butiken där Smyrnas 
second hand är belägen idag. 
Bolaget startades 1973 av 
Sten Pettersson.

– Mamma, Olle och Tor-
sten drev företaget tillsam-
mans fram till 1999. Då klev 
Torsten av och jag gick in 
som delägare istället för 
Olle. Sedan drev jag och 
mamma butiken ihop till 
2008, berättar Daniel.

Mellan 2008 och 2013 var 
butiken en del av verksamhe-
ten i en lokal bygghandel.

Startade upp igen
Under många år fanns Peter 
Möller till och från med i 
bilden. 2013 beslutade sig 

Daniel och Peter för att 
starta upp färgaffären igen i 
egen regi, denna gång i 
gamla Bloms lokaler. Där 
huserade de också fram till 
flytten till Västerråda för två 
år sedan.

– Vi renoverade lokalen, 
målade, lade nytt golv och 
satte upp några väggar. Väs-
terråda är ju av hävd ett 
handelsområde och det 
känns helt rätt att vara här. 
Kunderna hittar hit, både 
sommargäster och folk uti-
från, förklarar Daniel.

– Vi har många stamkun-
der, nu ser vi tredje genera-
tionen som kommer hit och 
handlar, säger Peter leende.

Verksamheten har utveck-
lats bra och hösten 2016 an-
ställdes således Charlotte. 

Daniel och Charlotte visar en katalog med tapeter med gamla mönster, det äldsta är från 1540-talet. Varje 
tapet har en egen historia.

Tapet med gustavianskt 1700-talsmönster. Den sitter bland annat på 
Drottningholms Slottsteater.

Närbild på det nya spanska kaklet som säljs i butiken. Det får gärna vara mycket färg i år när det gäller inredningen.

Fortsatt framtidstro hos Fyrbodals företagare
Västsverige visar upp en 
fortsatt stark konjunktur 
med låga nivåer av varsel 
och en fortsatt hög kon-
sumtion. Jämfört med för 
ett par månader sedan 
ser dock Fyrbodals före-
tagare något mer osäkert 
på framtiden.
– De flesta indikatorer går 
fortsatt bra även om vi ser en 
viss dämpning på indikato-

rerna och företagens förvänt-
ningar på framtiden, säger 
Västsvenska Handelskam-
marens vd Johan Trouvé. 

Antalet varsel och konkur-
ser ökade något i januari 
jämfört med föregående mät-
ning. Konsumtionen ligger 
kvar på en hög nivå, men är 
något svagare än föregående 
månad och i relation till 
samma månad föregående år. 
Västsverige redovisar som 

helhet fortsatt god tillväxt 
och rekordhög sysselsätt-
ning. 

– Ett tecken på att konjunk-
turen fortsätter att vara stark 
är att AB Volvo och Volvo 
Cars levererat oerhört starka 
kvartalsrapporter. Att Sveri-
ges två största bolag finns i 
vår region visar på regionens 
styrka som Sveriges ledande 
exportregion, fortsätter Jo-
han Trouvé. 

Handelskammarens före-
tagspanel i Fyrbodal är fort-
satt optimistiska, både på 
kort och lång sikt. Men före-
tagens förväntningar på 
framtiden är nu mer osäkra 
än läget var för ett par måna-
der sedan.

– Det beror troligtvis på att 
konjunkturen har varit ex-
ceptionellt stark under lång 
tid och att företagen nu är 
osäkra på om vi ser en fortsatt 

uppgång eller om den planar 
ut något. Jag vill dock betona 
att vi har ett fortsatt mycket 
starkt konjunkturläge, säger 
Bjarne Pettersson regionchef 
i Fyrbodal. 

Vi kan alltså vänta oss en 
fortsatt stark konjunktur 
även om företagen nu känner 
av att det eventuellt inte fort-
sätter att takta uppåt. 

– Det gör det än viktigare 
att fortsätta arbetet med att 

företagen i Fyrbodal ska 
kunna locka rätt kompetens, 
för att högkonjunkturen ska 
kunna hålla i sig. Det är en 
särskild utmaning för Fyrbo-
dal, där företagen skriker 
efter kompetens samtidigt 
som Fyrbodal redovisar 
Västsveriges högsta arbets-
löshet, avslutar Bjarne Pet-
tersson.

Hon har arbetat som sex år 
som målare i Dals Ed och 
Bengtsfors och brinner för 
inredning.

– Det är jättekul att arbeta 
här, även om det är mycket 
att lära, säger Charlotte.

Färg och blommor
Vilka är vårens trender?

– Allt mer färger och kulö-
rer, vi har satsat på en stor 
tapetavdelning, säger Da-
niel.

– Men vi ser fortfarande 
mycket blommigt, lantligt 
och gammaldags stil på tape-
terna, tillägger Charlotte.

När det gäller golv är det 
mest ljusa golv som gäller, 
både trä och vinylklick. De 
senare ger en bättre komfort 
än de gamla laminatgolven. 
De är både tystare, varmare 
och mjukare.

I butiken finns ett stort 
sortiment av färg, många 
passar på att renovera inom-
hus under vintern. Snart drar 
utomhusmålningarna igång.

– Vi utför fasadbesikt-
ningar kostnadsfritt, berättar 
Daniel.

Han visar också en nyhet 
som bara finns i utvalda Co-
loramabutiker i Sverige, ka-
kel och klinkers från Spa-
nien. Flera har en spännande 
gammal och sliten stil. 

Lokalen, som ägs av Joa-
kim Lundgren, är på nästan 
400 kvadratmeter. 300 av 
dem är butiksyta.
 Susanne Emanuelsson 

susanne@mellerudsnyheter.se

NÄRINGSLIV
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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

www.dackteam.seÖppet mån-fre 7.00-17.00Tel. 0530-101 77

Prisexempel: 

195/65R15 91V 885 kr/st
205/55R16 91V 945 kr/st
225/45R17 94V 1073 kr/st

Priser inkl. montering, balans och 
återvinningsavgift. Inkl. moms
Gäller till 29/3 - 2018

Försäsongserbjudande på "Point S" 

"Kvalitétsdäck  tillverkade  
i Europa!"

Låt dina affärer blomstra mitt 
i Dalsland. Vi har 36.000 kvm 
lokaler för kontor, verkstad, 
industri och lager. 
• Tekniska lösningar i världsklass
• Lokaler och utrymmen i alla storlekar
• Fibernätverk och eltillförsel utöver det vanliga
• Bevakning dygnet runt
• Kontor, lager, industri samt produktionsytor
• Centralt beläget i Dalsland
• Goda förbindelser i samband med E45 samt 
   tåg, bil och bussvägar
• Nu kan vi även erbjuda vinterförvaring av
   husbil/husvagn och båt

Håfreströms Företagspark AB • Fabriksvägen 15, 464 40 Åsensbruk 
Tel: 0530-365 00 • E-post: christer.olsson@hafpark.se • www.hafpark.se

länsförsäkringar.se

Vi satsar på Mellerud
Kontakta någon av oss så hjälper vi dig  

med alla dina frågor kring företagstjänster. 
Vi finns alltid nära dig!

Mikael Brodin
Rådgivare Liv och Pension
 0521-27 31 35
 mikael.brodin@ 
lansforsakringar.se

Ulla Magnussen
Koordinator Företag
Försäkring
 0521-27 32 16
 ulla.magnussen@ 
lansforsakringar.se

Annika Jonasson
Innesäljare 
Företagsförsäkring
 0520-49 49 10
 annika.jonasson@ 
lansforsakringar.se

David Älmqvist
Företagssäljare Försäkring
 0532-618 61
 david.g.almqvist@
lansforsakringar.se

Lena Gustavsson
Försäkringsrådgivare 
Företagsförsäkring,  
Liv och Pension
 0521-27 30 62
 lena.gustavsson@ 
lansforsakringar.se

Peter Johlund
Försäkringsrådgivare 
Liv och Pension
 0520-49 49 09
 peter.johlund@ 
lansforsakringar.se
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Öppnar showroom och butik på Kungsgatan

Nyetablerad på orten men med stor erfarenhet
Trollvi Bygg AB står det på 
firmabilen. Bakom företa-
get står Jonas Olausson, 
en saltstänkt snickare 
som har stor erfarenhet 
från allt från husbyggna-
tioner till finsnickerier. 
Nu vill han bygga upp sitt 
kontaktnät här i området.

– Jag började jobba som 
snickare 1987, då var jag 17 
år, säger Jonas Olausson. 

Och på den vägen är det, 
han läste bygg- och anlägg-
ning på gymnasiet, har haft 
eget företag sedan 2003 med 
som mest elva anställda. Idag 
jobbar han själv i firman och 
har flyttat från Bohus Björkö 

utanför Göteborg till Bol-
stad.

Vi träffas vid Segers korse, 
där de bor sedan i höstas, han 
och Annika, i den gamla af-
fären. Här renoveras det 
också för fullt, är man 
snickare så är man. 

Att de hamnade i Dalsland, 
när de nu ville göra en nystart 

och byta miljö, beror mycket 
på att de under åren semestrat 
och campat en hel del här och 
alltid tyckt om landskapet. 

Allt från sekelskifte  
till Attefall 

På Bohus Björkö har han 
kvar den gamla verkstaden, 

Allt från husbyggen till finsnickeri och en förkärlek för sekeskifteshus 
utmärker Trollvi Bygg. Foto: Privat.Jonas Olaussons företagsbil talar tydligt om vad det hela handlar om.

som dock hyrs ut för närva-
rande. Här har man byggt 
villor genom prefabricering. 
Man ritade enligt kundens 
önskemål, snickrade ihop 
modulerna i verkstaden för 
att sedan resa det hela. 

Boplats Göteborg hade för 
cirka ett år sedan en utställ-
ning av några Attefallshus. 
Man ville locka till byggna-
tion och uthyrning av dessa 
för att råda bot på bostads-
bristen. Här ritade Jonas och 
byggde upp ett visningshus 
till utställningen.

Sekelskifteshus
Annars har Jonas en förkär-
lek för sekelskifteshus. Ju 
mer snickarglädje desto 
bättre. Han gör gärna nya 
detaljer från gamla original. 

– Ofta vill man ju bevara 
det gamla utseendet på dessa 
hus utvändigt, men vill gärna 
ha det toppmodernt invän-
digt, säger Jonas. 

Han tillägger att han an-
nars gör allt inom snickeri-
branschen, renoverar både 
inomhus och ute, bygger al-
taner och balkonger. 

– Dock har jag inte någon 
badrumscertifiering, säger 
han.

Han verkar ha en bred 
kunskap denne snickare, 
som håller på Frölunda 
Hockey och annars gillar 
både bilar och båtar och som 
till våren hoppas kunna flytta 
just båten från saltvatten till 
sött. Vänerns vatten lockar.

Ing-Marie Norrman

Wiktor Huitfeldt, med företaget AAG Industrikonsult 
öppnar butik och showroom på Norra Kungsgatan i 
Mellerud. I huset där ”Olle skomakaren” en gång hade 
sin verksamhet rustas nu för markiser, olika sorters 
gardiner och andra moderna solskydd.

Wiktor Huitfeldt, AAG Industrikonsult, öppnar butik och showroom på 
Norra Kungsgatan i Mellerud i vår. Rullgardiner har blivit en viktig inredningsdetalj. Här ses handmålade mönster, designade av Emma von Brömssen.

Den 67 kvadratmeter stora 
lokalen håller just nu på att 
målas och inredas. Väggar 
har tagits bort och i en del blir 
det kontor för AAG:s hela 
verksamhet, i den andra 
showroom. Väggarna är lju-
sa och även trägolvet som 
ska läggas in är ljust.

– Meningen är att kunderna 
ska få klämma och känna på 
materialen i terassmarkiser, 
lamell- och plisségardiner, 
rullgardiner och traditionella 
persienner i en trevlig miljö, 
säger Wiktor Huitfeldt.

Han visar snygga blå 
mönster på rullgardinsväv i 
en provkatalog från en av 
sina leverantörer. De är 
handmålade och designade 
av Emma von Brömssen.

– Rullgardinen har blivit 
en viktig inredningsdetalj, 
säger Wiktor. 

Fredagar
Wiktor kommer att vara på 
plats här i butiken varje fre-
dag till en början. Veckans 
övriga dagar ansvarar han 
just nu för ett butiksbygge i 

Stockholm åt en stor kläd-
kedja. Byggprojekt och port-
montage utgör liksom tidi-
gare en stor del av AAG:s 
verksamhet. 

Exakt när butiken på Norra 
Kungsgatan kommer att slå 
upp portarna är i dagsläget 
inte bestämt, men det kom-
mer att ske nu under våren.

Användbar app
För den som funderar på 
markiser till huset inför som-
marens soliga dagar tipsar 
Wiktor om en app som finns 
att ladda ner hos en av hans 
leverantörer. Där kan man 
fotografera sitt hus, välja 
markis och lägga in för att se 
hur det kommer att se ut. 

Sedan beställer man prover 
på de utvalda vävarna och 
besöker butiken.

Privatbostäder, restau-
ranger, företag och offentliga 
byggnader finns bland kun-
derna hos AAG och trend-
kurvan för antalet uppdrag 
pekar stadigt uppåt.

– Design och utseende på 

solskydden blir allt viktigare  
och i år kommer en ny kol-
lektion för både utomhus och 
inomhus solskydd, säger 
Wiktor Huitfeldt.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se
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0522-64 66 60, 0521-308 20, 0520-42 45 00 
www.dina.se/vast   

Vi har Sveriges nöjdaste företagskunder
enligt Svenskt Kvalitetsindex

Maria Hållö, Dahn Åberg, Andréa Persson, Johan Jolemark och Anders Staxäng. Lokalt förankrade med stort 
engagemang och gedigen kunskap i försäkringsfrågor för företag och lantbruk. 

alternativet till 

storbolagen

Vår erfarenhet, kunskap och inställning att ingenting är omöjligt gör att man kan lita 
på oss när det gäller klassade ståldörrar och portar till krävande projekt.
 När andra skakar på huvudet och endast erbjuder standard kommer vi med 
kreativa idéer och lösningar.

BRANDDÖRRAR & SÄKERHETSDÖRRAR AV STÅL

Vårt sortiment innehåller bland annat:
• Branddörrar, säkerhetsdörrar, brandluckor
• Rostfria dörrar och luckor
• Brandskjutportar och vattentäta dörrar
• Beslag

Tel. 0530-40 000   |   www.hellbergs.se
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25-årsjubiléum 
för Morgan

I år är det 25 år sedan Morgan Broberg startade Erikstad Maskinservice. 
2004 gick han in som delägare i Axima AB. Foto: Tanja Mueller.

I april 1993 startade Mor-
gan Broberg Erikstad Ma-
skinservice, vilket innebär 
att han firar 25 år som för-
säljare av jordbruksmaski-
ner. 2004 köpte han Axima 
AB tillsammans med Carl 
Lindell, Grästorp.
– Vi har ökat från en till fem-
ton personal här i Erikstad på 
de 25 åren. Vi har byggt ut 
anläggningen vid flera tillfäl-
len och två av mina barn ar-
betar i företaget idag, säger 
Morgan.

Sonen Andreas, 28 år och 
dottern Matilda, 24 år är 
alltså engagerade i företaget, 
vilket borgar för en tryggad 
framtid.

Axima AB har växt under 
åren och förvärvat flera andra 
bolag. Idag verkar Axima på 
elva platser, detta utökas nu 
med ytterligare sex i och med 

förvärvet av Häggbergs 
Traktor & Maskin AB.

– Det kommer inte att på-
verka Dalsland eller Bohus-
län. Varje anläggning fortsät-
ter att fungera som enskilt 
företag. Men då leverantö-
rerna ställer allt högre krav 
blir det lättare att dela upp 
fasta kostnader i en större 
organisation, förklarar Mor-
gan.

Axima har dock tre un-
deråterförsäljare, de ligger i 
Säffle, Tranås och Värnamo. 
Dessa företag är små, men 
kan överleva tack vare sam-
arbetet med Axima.

– Vi har en rejäl bredd och 
kan hålla konkurrenskraftiga 
priser jämfört med europa-
marknaden, säger Morgan.
 Susanne Emanuelsson 

susanne@mellerudsnyheter.se

Maskinförsäljare expanderar 

På bilden ser vi tidigare ägare av Häggbergs Traktor & Maskin och tillträdande ägare Axima AB. Från vänster: Carl Lindell, VD Axima AB, Peter 
Häggberg, Häggbergs Traktor & Maskin AB, Roger Häggberg, Häggbergs Traktor & Maskin AB, Rolf Häggberg, VD Häggbergs Traktor & Maskin AB, 
Johan Fredricson, Axima AB och Morgan Broberg, Axima AB.

Välkända Häggbergs Trak-
tor & Maskin AB övertas 
den 3 april av Axima AB. 
Därmed fortsätter Axi-
mas expansion med Öst-
ergötlands- samt delar av 
Kalmar län som verksam-
hetsområde.
Bolaget kommer att fortsätta 
sin verksamhet från befintli-
ga anläggningar, men kom-
mer att namnändras till Axi-
maHäggbergs AB.

Axima är ett framåtdri-
vande företag som har stor 
erfarenhet av att hantera flera 
anläggningar på ett stort om-
råde likt maskinhandlare i 
övriga Europa. Familjen 
Häggberg ser Axima som 
bästa alternativet för att sä-
kerställa en god framtidstro 
för sin personal och kunders 
möjlighet att serva och köpa 
maskiner på lång sikt. 

– Axima drivs av ett gott 

entreprenörskap och har en 
ödmjuk framtoning som pas-
sar oss, säger Rolf Häggberg, 
VD på Häggbergs som kom-
mer att arbeta kvar i bolaget 
som VD. 

– Vi har en mycket stor 
framtidstro på vårt verksam-
hetsområde. Tillsammans 
med vår strategi och starka 
leverantörer hoppas vi på att 
skapa en gedigen verksam-
het för framtiden. Samtidigt 
kommer förvärvet bli en stor 
utmaning för oss som vi ser 
fram emot att ta oss an. Vi har 
sett att nya återförsäljar-
strukturen utan importörsle-
det skapar en större kost-
nadseffektivitet och det 
passar Axima då vi redan 
finns etablerade på elva orter 
i Västra Götaland, norra Hal-
land, Jönköpings- samt Kal-
mar län. Med förvärvet 
Häggbergs adderas ytterli-
gare sex driftställen samt en 

samarbetspartner i Tranås. 
Axima har samarbetspart-
ners i Säffle och Värnamo för 
att säkerställa bra täckning i 
området säger Carl Lindell, 
VD på Axima. 

Axima arbetar ständigt 
med att utvecklas och det är 
en förutsättning för att lyckas 
i en allt hårdare konkurrens.

– Därför satsar vi mycket 
resurser för att ge våra kun-
der mervärden i form av 
bästa service och tillgänglig-
het. Vi är extra måna om att 
våra kunder som investerar i 
maskiner ska känna trygghet 
och få en personlig relation 
med oss.

Företagsfakta
Axima är ett privatägt ma-
skinhandelsföretag verksamt 
på elva olika platser i Västra 
Götaland, norra Halland, 
Jönköpings- och Kalmar län. 

Orterna är Erikstad, Floby, 

Grästorp, Jönköping, Kung-
älv, Lidköping, Munkedal, 
Skövde, Veddige, Vetlanda 
och Färjestaden. Axima har 
även samarbetspartners i 
Säffle och Värnamo.

Omsättningen är cirka 700 
miljoner kronor och antalet 
anställda är omkring 135 
personer. 

I och med förvärvet Axi-
maHäggbergs så tillkommer 
ytterligare sex orter till i 
Östegötland och delar av 
Småland. Orterna är Öster-
stad, Norrköping, Linkö-
ping, Gamleby, Kisa, Björn-
hult. 

RC-Maskiner i Tranås är 
också en av företagets viktiga 
samarbetspartners som säljer 
och servar New Holland.

Omsättningen är cirka 180 
miljoner kronor och antalet 
anställda är omkring 35 per-
soner.

Ett värdefullt samarbete i Dals Rostock
ITAB, vägg i vägg med 
JOAB på Hjalmars väg i 
Dals Rostock, lackar allt 
som produceras hos sam-
arbetspartnern. 

Per Wrisman äger och driver 
företaget med 13 anställda 
tillsammans med sin fru Eri-
ka och pappa Ted Wrisman.  
JOAB äger fastigheten.

Här lackeras 30 byggnatio-
ner i veckan i form av last-
växlare och liftdumpers.  
Cirka 500-600 kvadratmeter 
färdigmålat per dag står på 

Erika och Per Wrisman i den senast byggda torkhallen på 600 kvadratmeter.
30 byggnationer i veckan lackas hos Itab. Allt som produceras hos JOAB 
lackas här.

tork. Per berättar, för att klar-
göra dimensionerna, att det 
går åt 50 000 liter färg på ett 
år med 48 arbetsveckor. 

Färger en vetenskap
– Målet är att köra med de 
mest miljövänliga färgerna 
på marknaden. Det är viktigt 
ur flera aspekter, inte minst 
eftersom vi jobbar med det 
varje dag. Grundfärgerna är 

vattenbaserade men tillver-
karna har en bit kvar att gå när 
det gäller lackerna, säger Per.

Han förklarar att det ligger 
mycket provande bakom en 
färdig byggnation, mycket 
klurande ihop med JOAB för 
att få till det optimala resul-
tatet. ITAB har varit verk-
samt i branschen i 30 år, men 
kunskapen behöver vässas 
kontinuerligt.

– Jag har hållit på med det 
här i 16 år nu och jag lär mig 
dagligen, säger Per.

Ökad produktion
Under de år Per Wrisman hit-
tills varit verksam i företaget 
har produktionen ökat dras-
tiskt.

Trots att 600 kvadratmeter 
byggdes till den usprungliga 
lokalen 2016 är det redan 
trångt. Det är torkningen av 
färdigmålade delar som tar 
tid. De måste torka inomhus 
i en tempererad lokal och de 
tar plats.

– När produktionen ökar 
blir torkhallarna flaskhalsar, 
vi kommer att behöva bygga 
ut igen, tror Per. 

ITAB omsatte 20 miljoner 
kronor i fjol. Ett rekord i fö-
retagets historia.

– Det är roligt att det går 
bra. Samarbetet med JOAB 
är guld. Det är bara positivt 
att ha dem som kund, säger 
Per Wrisman.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se
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Stefan   Christoffer

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

0530-421 64

Alltid efter era önskemål

Komplett solskydd  
både inom- och utomhus

#aag_industrikonsult MELLERUD 0768-91 95 96

Njut av solen – när du vill!

MELLERUD      010-747 09 00

ÖPPET 
Månd-lörd 8-20 

Sönd 10-20

Blästring och  
         lackering

Tel. 0530-206 60 • www.itab.net • info@itab.net

Rengöringsmedel av kvalité

Box 134, 464 23 Mellerud
Tel. 0530-47190, Fax. 0530-47196

www.konsumentkemi.se

Magnus 0702-80 44 86

Vi hjälper dig med:
Husgrund

Vatten & avlopp (Ansökan & rapport)
Vägar

Dikes- & kanalrensning
Rivning av fastighet

Stubbryckning (nyodling) m.m.
Välkommen att kontakta Magnus

Mikaels 
Bilservice

Specialverktygen finns på plats
– vi fixar ALLT med din bil! 

Service (även av släpkärror och husbilar)
Reparationer 
Felsökning via dator 
Svetsning • Däckbyte

Mikael, bilreparatör, Östevatten 8 
Tel: 070-417 41 25  E-mail: micke_alfredsson@live.se 

NÄRINGSLIV
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Bodyscrub & ansiktskur
90 min

650:- ord.pris 815:-

Bodyscrub & ansiktskur
60 min

525:- ord.pris 650:-

Bli kvitt torr och trött hud!

Tel. 0530-414 10 • www.sunlike.se

Många äldre företagare i Fyrbodal
Svenskt Näringsliv pre-
senterar varje år ny statis-
tik över företagsamheten 
i Sverige.
I årets upplaga studeras även 
äldres företagsamhet. 19,1 
procent av Västra Götalands 
företagsamma personer är 
äldre än 64 år. Det är den näst 
lägsta andelen i riket. I Fyr-
bodal ser siffrorna dock an-
norlunda ut. 
Andelen företagsamma per-
soner i Västra Götaland står 

stilla i årets mätning och 
noteras på 11,7 procent, vil-
ket är en oförändrad nivå 
jämfört med ifjol. Samman-
taget något lägre än i Sverige 
som helhet. 

När det gäller äldres före-
tagsamhet sticker Bengtsfors 
ut rejält med 31,9 procent 
äldre företagare, jämfört 
med totalt 19,1 procent i 
Västra Götaland som helhet. 
Motsvarande siffra för Mel-
lerud är 25,1 procent. Även i 

Tanum, Dals-Ed, Lysekil, 
Färgelanda, Sotenäs och 
Orust är andelen äldre före-
tagare över 25 procent. Bara 
Uddevalla och Trollhättan 
har färre äldre företagare än 
snittet, men där är det totala 
procentuella antalet företag-
samma människor färre.

– Det är fantastiskt att så 
många äldre fortsätter att 

vara företagsamma! Men för 
kommunernas långsiktiga 
utveckling måste fler, fram-
förallt yngre också välja att 
bli företagsamma. Entrepre-
nörskapet måste in mer redan 
i skolan. Fler borde till exem-
pel läsa Ung Företagsamhet, 
menar Anton Oskarsson, på 
Svenskt Näringsliv i Västra 
Götaland.

En person räknas som ”fö-
retagsam” om personen an-
tingen har en F-skattsedel, är 
delägare i ett aktivt handels-
bolag eller VD eller ordinarie 
styrelsemedlem i ett aktivt 
aktiebolag. – Det handlar 
inte bara om generationsväx-
ling för att företag ska kunna 
leva vidare. Det handlar om 
förskoleplatser, äldreomsorg 

och lokal infrastruktur. Om 
inte företagen i Mellerud le-
ver vidare kommer det inte 
heller finnas intäkter till att 
utveckla kommunen och 
förbättra välfärden. Fler 
måste förstå hur värdefulla 
företagsamma människor är 
och vad de bidrar med till 
välfärden, säger Anton Os-
karsson. 

LANTLIGT ANNO 1785

Lantlig heminredning & Café

Vägbeskrivning: Väg 166 vid Gunnarsnäs kyrka, skyltat.

Tel. 070-322 59 62

Guidning av 
kungarum  
söndagar kl. 13 
Ring gärna före  
070-322 59 62

27/5 kl.12-16  
Morsdagskakbuffé 
Cafét kommer att servera 

 brie/salami – räkor – kött-
bulle – smörgås, allt på  

hembakat bröd
Goa kakor och tårta

Boka gärna!
Försäljning av vårt eget 
ekologiska producerade 

 nötkött

Öppet: 30/4-1/5   11-16 helgöppet t.o.m. v. 24 
 vecka 26-33 öppet alla dagar 11-17
 vecka 37-40 helgöppet 11-15
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Alla kommuner 
minskar på Dal 
– utom Mellerud

Kommunalrådet Tommy W Johansson är nöjd med att Melleruds kom-
muns folkmängd fortsätter att öka.

Enligt siffror från Statis-
tiska Centralbyrån mins-
kade fyra av Dalslands fem 
kommuner i folkmängd 
under 2017. Enbart Melle-
rud kan uppvisa en ökning.
31 december 2017 hade Mel-
leruds kommun 9 377 invå-
nare. En ökning med 54 
personer. 2015 hade Melle-
rud 9 169 invånare och år 
2014 8 936 invånare. 

Det var under 2014 och 
framför allt 2015 som flyk-
tingar från bland annat Syri-
en, Irak och Afghanistan 
sökte skydd i Europa. Det 
innebar att även Sveriges 
kommuner ökade i folk-
mängd. Därefter har man 
skärpt flyktingpolitiken, 
dessutom har ett stort antal 
nyanlända flyttat till större 
städer.

En effekt av detta blir att 
vissa kommuner minskar i 
folkmängd. Åmål minskade 
med 90 personer under 2017, 
både Färgelanda och Bengts-
fors minskade med 35 och 
Dals Ed minskade med 14 
personer.

– Befolkningsutveckling-
en är en avgörande faktor för 
en kommuns utveckling. Det 
är viktigt att vi inte börjar 
tappa i folkmängd. Systemet 
är uppbyggt med utjäm-
ningsbidrag, staten fördelar 
skatteintäkter så att mindre 
kommuner ska kunna ge en 
bra service. 100 kommunin-
vånare upp innebär 4,5 mil-
joner kronor plus i kassan, 
100 färre kommuninvånare 
innebär samma summa på 

minussidan, berättar Tommy 
W Johansson, kommunsty-
relsens ordförande.

Krävs för att öka
Han klargör att för att öka 
krävs att det finns plats i sko-
lor, bra kommunikationer, att 
det finns boende, en bra barn-
omsorg, en väl fungerande 
äldreomsorg och ett bra för-
eningsliv.

– 2016 bestod halva be-
folkningsökningen i Melle-
rud av nyanlända. Idag har 
två tredjedelar bott i Sverige 
en längre tid och en tredjedel 
av befolkningsökningen be-
står av nysvenskar. Dessutom 
är födelsetalet för 2017 det 
högsta på många år, säger 
Johansson.

En kontrollerad och balan-
serad tillväxt är lättare att 
hantera, menar Johansson.

– Vi kan ju faktiskt erbjuda 
det mesta i Mellerud, till 
exempel Kulturbruket på 
Dal, Rådahallen, Vita San-
dars camping, Dalsland Cen-
ter och Håverud. Det finns 
fina fritidsboenden här och 
många väljer att flytta dit 
som pensionärer. 2017 hade 
vi cirka 1 900 fritidsboenden 
i kommunen. Det gäller att 
använda våra förutsättningar 
på rätt sätt, understryker Jo-
hansson.
 Susanne Emanuelsson 

susanne@mellerudsnyheter.se

Utbyggnaden står klar

En vattenscooter står klar för säsongen.

Stefan Nyman håller som bäst på med att försöka få igång en fyrhjuling efter renovering.

En del av fyrhjulingarna ska ut varje morgon. Här fixar Viktor Granberg 
det hela. 

Del av den nya utställningshallen i markplan med utsikt mot E45.

Han är alltid på gång – Glennon Eriksson. 

Hos West-Bike står man 
redo för våren. Den 498 
kvadratmeter stora ut-
byggnaden i två plan är 
i stort sett klar och sä-
songens vattenskotrar är 
på väg in. Här är som alltid 
full fart.
Själva utbyggnaden har på-
gått sedan i somras och buti-
ken har tidvis varit som en 
byggarbetsplats. Nu går ar-
betet mot sitt slut och här ges 
utrymme för utökad försälj-
ningshall i markplan och la-
ger på övervåningen. Glen-
non Eriksson är nöjd.

– Nu får vi plats med alla 
vattenskotrar som är på väg 
in för vårens och sommarens 
säsong. Förra året hade vi en 
enorm efterfrågan på dessa, 
under tre månader sålde vi 
nästintill 40 stycken och vi 
hade kunnat sälja många fler! 
säger han.

Alla nyheter
Glennon fortsätter med att 
visa alla nyheter som vissa 

modeller av vattenskotrar är 
utrustade med. En del har ett 
genialiskt fastsättningssys-
tem, LinQ, som går att an-
vända till fyrhjulingar, snö-
skotrar och vattenskotrar 

som tillverkats inom en och 
samma koncern. Systemet 
passar till dem alla, även om 
maskinerna sinsemellan har 
olika varumärken.

Linq-systemet innebär att 
man kan montera på olika 
tillbehör. På just vatten-
skotrarna kan man montera 
isär sätet och få till ett bord, 
en kylväska, eller varför inte 
ett soldäck?                        

Stuvutrymmet har också 
blivit bättre, här finns vat-
tentätt specialfack med lad-
dare för mobilen och ett 
enormt högtalarsystem. 

Här finns också en traktor-
registrerad fyrhjuling med 
ABS som får gå upp till 105 
km/tim, som är den enda i 
branschen.  

I West-Bikes försäljnings-

hall trängs också fyrhjulingar 
av olika märken. Verkstaden 
däremot är full av maskiner 
av samma slag, av lite mer 
avskalad art, plus en moped-
bil som alla är inne för ser-
vice och/eller renovering.   

Tusen bollar i luften
Glennon startade sin verk-
samhet med mc-verkstad år 
2000 och tre år senare kom 
fyrhjulingarna in i bilden och 
på den vägen är det. 

Idag är man fem heltidsan-
ställda i företaget, plus ibland 
extra F-skattare under högsä-
song. Fortfarande tycker 
Glennon att han har världens 
bästa jobb. 

– Ja, jag tycker det är roligt, 
jag är intresserad av det här 
och vill fortsätta att utveckla 
verksamheten, säger han, in 
emellan två telefonsamtal. 

Han har hela tiden fullt upp 
och flera bollar i luften sam-
tidigt, men han verkar trivas.

West-Bike möter idag kun-
der från hela landet, där dock 
den övervägande delen kom-
mer från Västsverige. 

På frågan om det kommer 
att bli någon invigning av 
tillbyggnaden framöver så 
får vi veta att i maj, närmare 
bestämt den 26:e, kommer 
det istället att bli en stor vis-
ningshelg vid Sunnanå 
hamn. 

Ing-Marie Norrman

Vi arbetar med mer än produktion av Melleruds 
Nyheter. Behöver du en jubileumstidning, kund-
tidning eller broschyr – vi hjälper till med allt 
från idé till produktion, tryck och distribution.

Kontakta oss gärna:
Tel: 0530-125 40
Fax: 0530-400 40

Behöver du en 
egen tidning?
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Byggprojekt 
i kommunen

Värm-Dal & Traktorservice i Mellerud bygger ut  
verkstadsdelen med 400 kvadratmeter, arbetet ska  
vara klart 1 maj. På baksidan grävs det även 
för att öka utställningsytan plus att 
man förbereder för en 
maskinhall/kallager. 

Utbygget av Rådahallen rullar på. Det handlar om totalt 1 600 kvadratmeter 
som bland annat ska innehålla sporthall med läktare och två badmintonpla-
ner. Det befintliga gymmet, som behöver mer yta, byggs ut med cirka 80 
kvadratmeter.

Det privata vårdföretaget FysioFokus (som idag finns i Råda-
hallen) expanderar och behöver större lokaler. Därför gör man 
en mångmiljonsatsning på att bygga ett hälsocenter i egen regi 
i kvarteret Spjutet, på tomten i hörnet Holmsgatan och Snick-
argatan i Mellerud. Markarbetet har startat och bygget ska stå 
klart 1 september 2018.

Värm-Dal & Traktorservice

Ungdomshuset Stinsen

Rådahallen

FysioFokus

Ungdomshuset Stinsen i  Mellerud 
har beviljats 2,7 miljoner kronor 

till en omfattande renovering, både 
in- och utvändigt. Bland annat 

ska det bytas tak och 
takfot ochdet blir 

ändringar i  
fasader, dörrar  

och fönster.

Nu har andra våningen med moduler  
kommit på plats vid Lundens förskola i Mellerud.  
Detta innebär att kommunen kan erbjuda 
ytterligare 30 förskoleplatser. Arbetet ska stå 
klart i slutet av april månad.

Lundens förskola

Det kommer att byggas hus i Sundserud, Åsensbruk. 
Anders Kihlberg har köpt cirka fyra hektar tomtmark 
av Melleruds kommun och planerar att bygga ett antal 
naturhus, däribland Dalslandsstugan 2.0. Sex villor och 
tio mindre hus kommer att byggas till en början. Totalt 
kommer 30 trähus att byggas på området.

Sundserud

I slutet av juni flyttar 
Tendenz AB in i de nya hy-
permoderna lokalerna som 
håller på att byggas på Väs-
terråda, alldeles intill E45. 
Med 400 kvadratmeter 
kontor och öppna mötesy-
tor i två plan plus lagerlo-
kal på 1 000 kvadratmeter 
räknar ägarna med att 
få gott om plats med sin 
växande verksamhet. Här 
finns även möjligheter till 
framtida expansion.

Tendenz AB

NÄRINGSLIV
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Leif stänger sin butik
Melleruds Golvtjänsts 
butik vid Köpmantorget 
i Mellerud stängs denna 
vecka. Trots att butiken nu 
slår igen så kommer Leif 
Carlsson att vara verksam 
några år till. Han har alltid 
trivts med sitt yrke, denne 
golvläggare.
Det har varit utförsäljning i 
butiken och den 17 mars slår 
dörren igen för gott. 

– Ja, sedan får jag ha några 
veckor på mig att bära ut allt 
som burits in under alla dessa 
år, säger Leif Carlsson med 
ett skratt. 

 – Det finns kanske de som 
är bekymrade över att buti-
ken stängs, men golvlägga-
ren finns bara ett telefonsam-
tal bort, det är endast 
butiksförsäljningen som nu 
försvinner. Lokalerna kom-
mer sedan att renoveras innan 

eventuell ny aktör startar 
upp, tillägger han.

Verksam i 49 år
Leif har varit verksam i bran-
schen i hela 49 år och kom-
mer således att fortsätta som 
golvläggare ett tag till.  Han 
ser nu framemot att kunna 
planera sin tid på ett annat 
sätt. Alltsedan butiken köp-
tes för 26 år sedan har golv-
läggarjobben i huvudsak 
skötts under förmiddagarna 
och butiken under eftermid-
dagarna, vilket ibland blivit 
både slitsamt och stressigt 
och till det många timmar.  

– I en sådan här butik 
måste man ha kunskap, me-
nar Leif, kunderna vill ha 
både råd och tips. Yrkes-
skickligheten är A och O, det 
är det som avgör om man ska 
överleva i branschen, även 

om det är brist på yrkesfolk. 
Golvläggning är ett hant-

verkaryrke och det har inte 
ändrats så mycket rent ar-
betstekniskt sett under åren.

Arbetsglädjen finns kvar
Dock, minns Leif, när han 
gick yrkesskolan i slutet på 
60-talet var det mycket ovan-
ligt med golvläggare över 50 
år. Idag klarar man arbetet 
mycket bättre med hjälpmedel 
som exempelvis knäskydd. 

Limmen som används är 
också mer hälsovanliga. Nu 
har han själv fyllt 65 och 
både arbetsglädjen och viljan 
finns fortfarande kvar. 

– Det är ett tacksamt yrke 
på så vis, vi kommer in i 
sista fasen på en renovering 
eller byggnation och kun-
derna är nöjda över att se det 
slutliga resultatet. 

Leif Carlsson stänger alldeles strax dörren till sin butik vid torget för sista gången, men fortsätter att vara 
tillgänglig som golvläggare. 

Förbereder jubileum
PRO firar 60-årsjubileum i 
oktober och redan nu bör-
jar förberedelserna inför 
arrangemanget.
Just nu söker man en lokal 
stor nog för att ta emot ett 
stort antal gäster. 

Vänklubbarna i närheten 
och representanter från riks-

organisationen kommer att 
delta i firandet, plus alla 
medlemmarna i PRO Mel-
lerud förstås. Tillsammans 
räknar man med att bli cirka 
80 personer.

Under första mötet, som 
hölls i klubblokalen, bilda-
des arbetsgrupper, var och en 

med ansvar för sin del. Tre 
träffar ska hållas nu i vår och 
tre i höst.

– Vi är väldigt intresserade 
av att ta emot gamla foton om 
det finns, meddelar ordföran-
den Lennart Israelsson.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

Fr.v Ingegerd Andersson, Oton Berglez, Evert Magnusson, Lennart Israelsson, Zaida Guldbrandsson, Kerstin 
Ryhr, John-Erik Ryhr, Björn Olsson, Börje Skoogh och Inger Råberg på första planeringsmötet inför jubiléet.

Dags att tillåta gårdsförsäljning
Sedan 90-talet har den 
svenska, inhemska alkohol-
produktionen växt rekordar-
tat. Intresset för lokalprodu-
cerat öl och vin är större än 
någonsin och idag finns det 
en växande näring som ut-
görs av små bryggerier, de-
stillerier och vinodlare. 
Dessa entreprenörer är vik-
tiga jobbskapare på framfö-
rallt mindre orter och på 
landsbygden och viktiga fö-
retag inom besöksnäringen.  

Visit Sweden beräknar att 
utländska besökare konsu-
merar restaurangtjänster och 
livsmedel för över 37 miljar-
der kronor och möjligheten 
till gårdsförsäljning av alko-
holhaltiga drycker skulle 
gynna utvecklingen av före-
tagande, sysselsättning och 
måltidsturism ytterligare. 

Redan idag finns ett antal 
mindre producenter av alko-
holhaltiga drycker som tar 

emot besökare, men deras 
verksamhet begränsas av att 
de inte får sälja sina produk-
ter direkt till kund.  Precis 
som det idag är tillåtet att 
sälja lokalt producerade os-
tar och korvar på en gård 
borde det vara tillåtet att 
sälja egenproducerat öl och 
vin till gårdens besökare. Det 
vill vi möjliggöra utan att för 
den delen äventyra det 
svenska detaljhandelsmono-
polet för alkohol. Genom en 
mindre fyrkantig lagstiftning 
är det möjligt att locka fler 
besökare till den svenska 
landsbygden och skapa för-
utsättningar för fler jobb och 
företag.

Redan under förra mandat-
perioden presenterade Cen-
terpartiet förslag om att in-
rätta gårdsförsäljning i 
utvalda försökslän. Tyvärr 
stängde regeringen dörren 
för gårdsförsäljning redan 

tidigt under mandatperio-
den. För att gårdsförsäljning 
ska kunna bli verklighet 
krävs det uppenbarligen en 
ny regering.

Centerpartiet hoppas att så 
många partier som möjligt 
sluter upp bakom förslagen 
om gårdsförsäljning så att vi 
direkt efter valet kan sjösätta 
arbetet med att hitta en fung-
erande modell och prova den 
i ett antal försökslän. Fin-
lands riksdag har nyligen 
beslutat att tillåta gårdsför-
säljning för hantverkstillver-
kad öl. Nu är det dags för 
Sveriges riksdag att göra 
detsamma.

Kristina Yngwe (C), 

Vice ordförande Miljö- och 
Jordbruksutskottet

Fredrik Christensson(C), 
Fyrbodal

Morgan E Andersson(C), 
Mellerud

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 redaktio-
nen. Vi förbehåller oss rätten att korta texten, sätta rubrik eller avstå från 
publicering. Manus returneras ej.

Leif är också mycket tack-
sam över de fina kundkon-
takter som han fått under alla 
år invid torget. Butiken har 
varit bra på det viset, alla 
kontakter har kommit den 
vägen. 

– Nu blir det till att vara 
tillgänglig via telefon och ha 
med sig mattprover när man 
gör första förberedande be-
söket hos kunden, förklarar 
Leif. Jag kommer att ha till-
gång till prover från alla fa-

brikat. ”Mattadoren på Dal” 
går i pension från butiken, 
men har absolut inte tröttnat 
på sitt arbete som golvläg-
gare. 

Ing-Marie Norrman

Centerpartiet i Mellerud 
höll 26 februari sin årsstäm-
ma. En välbesökt stämma 
med härlig stämning bland 
deltagarna. Gunnar Lande-
gren var inbjuden för att in-
leda och berätta om ”Film-
festivalen på Dal”. Därefter 
vidtog stämmoförhandling-
arna med Robert Svensson 
som mötesordförande I 
kretsstyrelsen omvaldes alla 

ledamöter med Karin Nodin 
som fortsatt ordförande, 
Morgan E Andersson v. ordf. 
och kassör och Lars-Gunnar 
Larsson, sekr. Lars Johans-
son valdes som den lokala 
valkampanjledaren. Två 
motioner hade inkommit till 
distriktsstämman och som 
bifölls. Nomineringsstäm-
man för val av kandidater till 
kommunvalet 2018 har rap-

porterats tidigare. Efter sed-
vanlig information kring vad 
som har hänt och händer i 
Melleruds kommun infor-
merades och diskuterades 
det kring det förestående 
valet. Eter lång tid som revi-
sor avtackades Åke Karls-
son. Han gladde alla med att 
kåsera om vad som hänt un-
der hans 75 år i rörelsen.  

ÅRSMÖTE
IOGT-NTO Mellerud LF  
948 Melleruds hopp hade 
sitt årsmöte den 4 mars. Ordf. 
Ingvar Asp hälsar välkom-
men. Mötet börjar med pa-
rentation över de medlem-

mar som avlidit under året. 
Ordf. tänder ett ljus, Ingrid 
Johansson läser en dikten 
”Önskan”, skriven  av Nils 
Svensson. 

Dagordning fastställdes, 

Styrelsen fr.v: Evert Norrman, Ingrid Johansson, Kjell Sanding, Marja 
Jansson och Ingvar Asp.

mötespresidium valdes. 
Verksamhetsredovisning 
och kassaöversikt godkän-
des. Ett rätt omfattande mö-
tesprogram under året. Kan 
nämna något från verksam-
heten; deltagande i Älvs-
borgskampen, teaterresor, 
bussresor, friskvårdsdag 
ihop med kretsen, Stenebyle-
den ”Kom och gå”. 

Årets sommarresa 20 juni, 
gick till Värmland med stopp 
i Lennartsfors, fortsatte se-
dan till Arvika där vi besåg 
Rackstadmuseét och Arvika 
fordonsmuseum. Lunch in-
togs på Olssons brygga vid 
Kyrkviken. Ett besök med 
guidning på Klässbols Lin-
neväveri hann vi också med, 

samt eftermiddagsfika på 
Nysäters Café. Samman-
komster inom kretsen och 
distriktet; gökotta, fisketäv-
ling, samt föreningsmöten 
med diverse intressanta in-
slag och besök. 

Följande val företogs: 

Ordf. Ingvar Asp, kassör 
Evert Norrman, sekreterare 
Marja Jansson, övriga Kjell 
Sanding och Ingrid Johans-
son. Kjell är också kassör för 
fastigheterna samt vicevärd. 
Revisorer: Gustaf Eriksson 
och Evert Magnusson. Vi-

dare valdes ledamöter till 
olika kommitteér, med mera. 
Mötet planerade också för 
kommande aktiviteter. Som 
avslutning serverades en god 
sallad med tillbehör samt 
kaffe och kaka.

Evert Magnusson
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Inspirerande författare 
gästade Mellerud

Ann-Charlotte Ekensten är 
författare, skrivpedagog 
och frilansskribent. Hon 
skriver lättlästa böcker 
för barn, unga och vuxna. 
I förra veckan gjorde hon 
ett besök på Kulturbruket 
på Dal. 
Inbjudna av Melleruds kom-
munbibliotek var både Ann-
Charlotte och personer med 
olika funktionsvariationer på 
kommunens LSS-boenden 
samt SFI. 

Ann-Charlotte inledde 
med att berätta att hon ofta är 
ute i skolor och talar om hur 
man skriver böcker. Hon vill 
sprida läsglädje. 

Detta gjorde hon verkligen 
och säkerligen också lusten 
att skriva. Hon berättade om 
sig själv och hur det kom sig 
att hon själv började skriva, 
på ett enkelt och smittande 

sätt. Hon berättade också om 
hur hon finner sina bokidéer 
och hur vägen från idé till 
färdig utgiven bok ser ut. 

– Jag älskar att se hur en 
illustratör har tolkat min text. 
Det är julafton för mig, sade 
Ann-Charlotte i det samman-
hanget.

Författare är som vanliga 
människor
Ann-Charlotte Ekensten är 
från Kungsbacka, har familj, 
två barn och hund. 

– Författare är helt vanliga 
människor. I och med att jag 
har en dotter med språkutma-
ningar så såg jag också tyd-
ligt behovet av lättlästa 
böcker, säger Ann-Charlotte, 
som skrivit sedan 2014.

Lättlästa böcker skapar 
inte lata läsare, menade Ann-
Charlotte, tvärsom fungerar 

lättlästa böcker oftast som en 
bro till annan litteratur. För 
att få flyt i läsningen krävs 
5 000 lästimmar och hon vill 
ge dem som inte ”kommit 
loss” i sin läsning möjlighet 
att hitta läsglädjen. Hon vill 
ge alla en chans att gå in i en 
fiktiv värld. 

Personer med större 
språkutmaningar går kanske 
inte vidare utan stannar vid 
lättlästa böcker och då måste 
det finnas många olika 
böcker att välja bland, var 
Ann-Charlottes slutsats. 

Vad kännetecknar då en 
lättläst bok ? 
Språket ska vara kort och 
enkelt men varierat och ryt-
miskt. Berättartekniken ska 
ge en stark handling som 
griper tag direkt. En tydlig 
konflikt. Man ska ha respekt 

Efter föredraget ville gärna åhörarna studera och diskutera kring Ann-Charlottes böcker.

för läsarens ålder och förkun-
skaper. Vad gäller formen så 
ska det vara korta stycken, 
logiska kapitel och indel-
ningar samt bilder som för-
tydligar texten.

Bland Ann-Charlottes när-
mare 30 böcker finns bland 
annat ”Taggad på Insta” som 
tar upp utmaningarna med att 
hantera sociala medier och 
”Elsa i London”, som är en 
riktig”må-bra-berättelse”.

 Hela bokserien om Emma, 
som just flyttat hemifrån till 
ett stödboende, är en fin 
skildring av en ung männis-
kas vuxenliv. 

Ann-Charlotte skriver 
även faktaböcker på lättläst 
svenska och hennes böcker 
om djur, friidrott och dans-
band är flitigt lånade på bib-
lioteken.

För den som är intresserad 
av att själv börja skriva tip-
sade Ann-Charlotte om 
skrivkurser och boken ”Skriv 
om och om igen”. Man ska 
både läsa och skriva mycket, 
skriva ner alla idéer och 
skriva om sådant man kan 
något om, sade Ann-Charlot-
te.

 – Själv skriver jag mycket 
om sådant jag vet någonting 
om, jag tjuvlyssnar ibland på 
andras samtal och lyssnar 
mycket på radio och läser 
tidningar. Överallt kan man 
få uppslag. Och så ska man 
skriva så det KÄNNS, - att 
det är roligt, tråkigt, ja vad 
det vara månde, avslutade 
Ann-Charlotte.

Ing-Marie Norrman

Scouter på hajk

Glada deltagare på scouternas hajk den gångna helgen. 

Den gångna helgen var det 
hajk för några av scouter-
na i Melleruds scoutkår. På 
fredagskvällen samlades 
scouterna i Vita Sannar 
för vidare vandring ge-
nom skogen mot nattens 
lägerplats. 
Längs vägen löstes chiffer 
som gav siffrorna till ett kod. 
Vid ankomsten till lägerplat-
sen fanns en kista med kodlås 
där kvällens mat och godis 
var gömda. Ett tält sattes upp 
och matlagningen över den 
öppna elden påbörjades. 

På menyn stod tacosoppa. 
För att hålla värmen i den 
kalla natten som visade sig 
bli tolv minusgrader hade 

marken under tältet strötts 
med halm, alla hade minst 
dubbla liggunderlag, tjocka 
sovsäckar och en kamin hölls 
varm nästan hela natten. Le-
darna och ett par äldre scou-
ter turades om att vara eld-
vakter. 

På lördagen lagades fru-
kost och en lek i skogen ge-
nomfördes. I slutet av hajken 
fick scouterna en karta som 
ledde fram till ett skrin där 
hajkens märke väntade. Ett 
gäng glada men trötta scouter 
lämnade lägerplatsen med 
sikte mot sommarens läger 
och fler roliga hajker. 

Filip Björndahl,  
Melleruds scoutkår

ÅRSMÖTE
SPF Seniorerna Mellerud-
sbygden höll sitt årsmöte 
den 13 februari på Templar-
gården. Stig Larsson hälsade 
alla välkomna. Han vände 
sig särskilt till dagens infor-
matör, kommunalrådet 
Tommy W Johansson.

Parentation över avlidna 
medlemmar hölls. Ett ljus 
tändes och Lennart Magnus-

Ordförande Stig Larsson avtackade Elin Martinson som slutat i styrelsen.
Aina Carlsson avtackades med en blombukett eftersom hon lämnat lot-
terikommittén.

Tommy W Johansson, kommun-
styrelsens ordförande.

son spelade vackert på pia-
not, så det blev en stämnings-
full minut.

Till årsmötespresident val-
des Stig Larsson och till se-
kreterare Rose-Marie Jonas-
son.

Verksamhetsberättelsen 
upplästes och Marja Jansson 
redovisade föreningens re-
sultat och balansräkning. 
Båda godkändes, så styrel-
sen beviljades ansvarsfrihet.

Den nya styrelsen består 
av: Ordförande Stig Larsson, 
sekreterare Rose-Marie Jo-
nasson, vice ordförande Len-
nart Magnusson, kassör 
Marja Jansson. Övriga med-
lemmar i styrelsen: Ing-Ma-
rie Kjellberg, Olle Gul-
lin samt Lennart Karlsson.

Tommy startade med att 
berätta lite om sin yrkeskar-
riär. Allt ifrån att ha ålat i lera 
bland minor i Bosnien till 
flotta banketter med snittar 
och champagne på svenska 
ambassaden i Oslo. 

Givetvis handlade det mest 
om Melleruds kommuns 
framtid. Bron över E45 kom-
mer att byggas, så att det blir 
lättare att nå nybyggnationen 

på Västerråda. Även äldre 
boendet på Ängenäs är nu i 
hamn, sedan man flyt-
tat byggnaderna bort från 
fornlämningarna. 

Tommy berättade att om 
man ritar en cirkel med Mel-

lerud i centrum når man tre 
miljoner människor som alla 
har en restid på mindre än två 
timmar. Han ansåg att sats-
ningen på Västerråda är bra 
för Melleruds kommun. Han 
hyste inga farhågor att det 

skulle bli tomma affärsloka-
ler i centrum.

Eftersom mötet hölls på 
fettisdagen bjöd föreningen 
på kaffe och semla.

Avslutningsvis avtackade 
ordföranden Elin Martinson 

med en blombukett eftersom 
hon lämnat styrelsen.

Även Aina Carlsson av-
tackades med en blombukett 
eftersom hon lämnat lotteri-
kommitten.

Lars-Åke Svensson
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Damerna är 
ostoppbara

HANDBOLL 
Melleruds handbollsda-
mer är ostoppbara. I lör-
dagens hemmamatch mot 
Örgryte HS blev det ny 
seger som befäster lagets 
svit med 14 matcher utan 
förlust. Nu laddar man för 
seriefinal till helgen.
Ännu en seger i raden fixade 
Melleruds HK i lördags i 
Rådahallen. Örgryte HS bjöd 
upp till kamp, men MHK 
visade på nytt att man är se-
riens bästa lag. 

– Det var högt tempo och 
det var länge sedan vi mötte 
dem. Det gick fort i matchen, 
fortare än jag hade räknat 
med, sade tränaren Johan 
Eriksson efter matchen.

I startuppställningen åter-
fanns Annika Wallentin som 
gjorde comeback efter mam-
maledigheten och Marie Jo-
hansson gjorde debut på 
handbollsplanen.

– Annika gjorde comeback 
och tog ansvar på linjen och 
gjorde det jättebra. Marie 
Johansson gjorde sin första 
match ever, hon körde linje 
också, så det var roligt, berät-
tar Eriksson.

Nu väntar en seriefinal 
med stort S, när Mellerud på 

Melleruds HK – 
Örgryte HS

26-20 
Div. 5 Västsvenska 

Västra
Målskyttar MHK:
Amanda Andersson, 7 
Drenusche Bytyqi, 6 
Jenny Eliasson, 6 
Therese Nolin, 5 
Annika Wallentin, 2

SLUTRESULTAT

Tösse besegrade Ed
FOTBOLL 
Tösse IF huserade i bot-
ten av division 5 förra 
året, medan Eds FF spelar 
i serien ovanför, divi-
sion 4 Bohuslän/Dal. Det 
märktes dock inte att det 
skiljde en division mellan 
lagen i helgens cupmatch, 
då Tösse körde över Ed 
med besked.
Tösse har nu besegrat båda 
favoriterna till att avancera 
från grupp C i Dalslands 
Sparbanks Cup. Nu har laget 
sex poäng och har tagit över 
favoritskapet till en slut-
spelsplats, med en match 
kvar att spela; derbyt mot 
Fengersfors IK.

Matchen mot Ed var jämn 
till en början, men Tösse 
kunde straffa gästerna med 
ett vasst kontringsspel och 
kompakt försvar.

– Vi stod rätt och gjorde det 
trångt för dem, då Ed hade 
mest bollinnehav. Men vi 
ställde om väldigt snabbt mot 
dem, så där åkte de dit. Vi 
gjorde fyra kontringsmål på 
Ed, sade tränaren Kenneth 
Erixon efter matchen.

Oavgjort i paus
Det stod 1-1 i paus mellan 
lagen, men bara några minu-
ter in i andra halvlek hade 
Tösse tagit ledningen med 
två bollar och Ed var i brygga. 
Men 3-2 kom på straff för Ed 

SLUTRESULTAT
Tösse IF – Eds FF

6-2 (1-1)
Dalslands Sparbanks 

Cup, Grupp C
Målskyttar:
14’ 1-0 Anton Bäckman
36’ 1-1 Christian Johansson
48’ 2-1 Abdulkadir Elmi Muhumed
51’ 3-1 Ted Elf
66’ 3-2 Christoffer Sandström (straff)
79’ 4-2 Abdulkadir Elmi Muhumed (straff)
84’ 5-2 Anton Bäckman
89’ 6-2 Anton Bäckman

och då såg det ut som om 
Tösse skulle vika ner sig.

– När de fick en straff och 
gjorde 2-3 blev det lite lurigt 
och Ed tryckte på och flyt-
tade fram mycket folk, men 
en stund senare fick vi en 
straff efter en kontring, så då 
gick luften ur dem, sade Er-
ixon.

Tösse kunde göra både 
4-2, 5-2 och 6-2 innan match-
en blåstes av.

– Ed hade några lägen som 
var väldigt giftiga i första 
halvlek. Man vet inte hur det 
hade slutat om vår målvakt 
inte hade räddat de bollarna. 
Så det var en trevlig dag och 
vi spelade bra fotboll. Jag 
blev lite paff över vår presta-
tion och även över vissa en-
skilda prestationer, sade trä-
naren Kenneth Erixon. 
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

SPORT

söndag kväll ställs mot Red-
bergslids IK på bortaplan. 

RIK ligger endast en poäng 
bakom MHK när två matcher 
återstår och vinnaren i den 
matchen kommer med stor 
sannolikhet att ta steget upp 
till division 4.

– Just nu tänker jag mest 
på den matchen. Jag tror vi 
vinner den faktiskt, tjejerna 
är så laddade. Försvarsspelet 
blir bättre, det har ju varit en 
svag punkt sedan Falk för-
svann (mammaledig), det 
kommer att bli jättespän-
nande, sade Johan Eriksson, 
laddad till tusen inför match-
en.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Elvira spelar SM

Nu är det dags igen för en Stingetspelare att åka till Stockholm och 
spela SM i badminton. Denna gången är det Elvira Olsson, 11 år, som 
skall spela U13. Elvira kommer att ställa upp i singel, dubbel och mixed. 
Kvalet startar på fredag men Elvira börjar på lördag morgon då hon har 
kvalificerat sig in till huvudtävlingen utan kval. Foto: Privat.

Pauline tog tre 
EM-medaljer

18-åriga Pauline Strandberg från Brålanda tog tre medaljer i dans-EM i 
Moskva. Foto: Privat.

TÄVLINGSDANS 
Torsdag den 8 mars åkte 
Pauline Strandberg till 
Moskva, Ryssland för att 
representera Sverige på 
WADF European Artistic 
Dance Championship 2018 
i Moskva, Ryssland.
Under fredagen var det tid 
för lite sightseeing i Moskva 
innan det laddades för täv-
ling på lördag och söndag. 

Det var hela 20 nationer 
som deltog på EM och Sve-
rige hade nio dansare repre-
senterade där Pauline 
Strandberg, 18 år, från Brå-
landa var en av dessa.

Pauline lyckades ta EM-
silver i tango och quickstep 
samt EM-brons i paso doble. 
Utöver detta tog Pauline sig 
även till final och kammade 
hem en fjärdeplats i vals, 
femteplats i wienervals och 
sjundeplats i samba. 

– Det har varit intensiva 
och lärorika dagar i Moskva 
och det känns fantastiskt ro-
ligt att jag lyckades knipa tre 
medaljer, säger en nöjd Pau-
line. 

Nu blir det till att ladda om 
för tävling i Västerås till hel-
gen.

Läckte diesel

I måndags klockan 10.40 inkom larm om utsläpp farligt ämne, drivmedel. 
Det var en lastbil som backat in i kanten av ICA:s lastbrygga i Mellerud 
och det läckte ut cirka 100 liter miljödiesel. Räddningstjänsten anlände 
snabbt till platsen för att sanera utsläppet. Foto: Karin Åström.

Mellerud-Holm-Järns 
Hembygdsförening. Den 6 
mars hade föreningen sitt 
årsmöte i Stallet, Tingshus-
parken. Ordf. Ingvar Asp 
hälsade välkommen. Paren-
tation hölls över avlidna 
medlemmar i föreningen, 
ljuständning och diktläsning. 
Årsmötespresidium utsågs. 
Verksamhetsberättelsen fö-
redrogs, lades med godkän-
nande till handlingarna, så 
skedde även med den ekono-
miska redovisningen. 

Ett aktivt arbete har ge-
nomförts under året med 
föreningens samlingar. Än-
damålet är ju att ge kunskap 
om hembygdens kultur-och 
naturarv. Många medlemmar 
och beökare deltager i olika 
verksamheter. Släktforsk-
ning och emigrantforskning 
sker i samarbete med Släkt-
forskarföreningen i Melle-
rud. 

Nytt för 2017 var att fören-
ingen firade Nationaldagen i 
Tingshusparken i samarbete 
med Melleruds Pastorat. 

Den andra stora aktiviteten 
som syns mest utåt är Sun-
namo marknad, första lörda-
gen i augusti varje år. Förra 
året var det den 35:e markna-

den med drygt 6 000 besö-
kare. Ett tillfälle för många 
att mötas, lite av en hemvän-
dardag för många. Bra utbud 
av försäljning av hantverk-
salster, med mera. Här öns-
kar föreningen fler som stäl-
ler upp och förevisar forna 
tiders sysslor och hantverk i 
hemmen och på gårdarna. 

I samband med årsmötet 
kåserade Evert Magnusson 
om tidigare marknader i 
hembygdsföreningens regi 
samt marknader genom ti-
derna. Han visade även ett 
antal foton från tidigare 
marknader. 

Följande val företogs: 
Ordf. Ingvar Asp, kassör 
Gustaf Eriksson, övriga i 
styrelsen: Marja Jansson, 
Anders Perme, Ingela Holm-
gren-Gerdén, Birgitta Flo-
din, samt Anna Lövgren. 
Revisorer: Claes-Börje Ols-
son och Lennart Johansson. 
Mötet avslutades kring kaf-
feborden. Ordf. tackar delta-
garna.

Evert Magnusson 

ÅRSMÖTE

Inbrott
I onsdags, 7 mars kl. 04.30 var det inbrott på Melleruds Skrot 
och Maskin. Tjuvarna tog sig över staketet och fick med sig 
en del gods.

Trafikolycka
En singeloycka inträffade vid Gunnarsnäs i moddigt och halt 
väglag. 

Försök till mordbrand
Tidigt söndag morgon, kl 04.30 på Industrigatan, Hassleom-
rådet, upptäckte en securitasvakt att det brann i en hög med 
däck och skräp vid väggen utanför en industrilokal. Rädd-
ningstjänsten larmades och var snabbt på plats med manskap 
både från Mellerud och Brålanda. Man fick klippa sig in 
genom grinden för att komma åt att släcka branden. Släck-
ningsarbetet tog cirka två timmar och fastigheten kunde 
räddas.

Polisrapport
Ring in dina tips:114 14.    
Tel. direkt till Melleruds polisen: 010-565 16 89 (Du kan vara anonym)
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Öppet klubbmästerskap på 
skidor hos OK Kroppefjäll

Anna Andersson, Othelia Berglund, Astrid Emanuelsson och Alva-Li Ols-
son. Foto: Helle Manvik.

Henrik Johansson Kask i mördarbacken. Bakom honom syns Johan Andersson. Foto: John-Evert Johnsson.

1 Oliver Emanuelsson, 2. Theo Olsson, 3. Hugo Andersson. Foto: John-
Evert Johnsson.

1. Anders ”Höna” Johansson, 2. Henrik Johansson Kask, 3. Johan Anders-
son. Foto: John-Evert Johnsson.

Fina segrar för 
ponnyekipage

Michaela Eriksson fixade dubbel-
seger med Borris Tammy. Foto: 
Privat.

Även Tuva-Lisa Carlsson hoppade 
hem två segrar. Sunlight T heter 
hennes ponny. Foto: Privat.

Brålanda körde över rivalerna i cupen
FOTBOLL 
Derbymatchen skulle ha 
spelats i förra veckan men 
fick skjutas upp på grund 
av snöoväder. I tisdags 
spelades istället matchen 
mellan Frändefors och 
Brålanda i Dalslands Spar-
banks Cup, där gästerna 
gick segrande ur striden 
med 5-1.
Det var stor skillnad förra 
säsongen i division 5 då de 
båda lokalrivalerna möttes i 
seriespelet. Brålanda var då 
ett bottenlag medan Frände-
fors höll till i toppen.

I den första tävlingsmat-
chen för säsongen såg det 
dock annorlunda ut, nu var 
det ombytta roller, med ett 
pånyttfött Brålanda. Trots att 
det är en bit kvar innan serien 
drar igång, så ger det ändå 
signaler till hur lagen står 
rustade.

– Det är inget att snacka 
om, Brålanda var bättre än 
oss, sade Frändefors tränare 
Erik Öqvist efter matchen 
och fortsatte:

– Det var jämnt första 20-
25, då spelade vi bra och 
rullade bra inom laget. Men 
sedan började vi få problem, 
vi spelade för svårt och när 
vi väl tappade bollen var vi 
inte på tå att hämta hem bol-
len. Brålanda utnyttjade det 
väldigt bra och var snabba i 
omställningar och i sitt spel. 
Sista halvan av första halvlek 
var vi riktigt dåliga och 
gjorde inte jobbet i försvars-
spelet, jag trodde ändå att vi 
skulle vända på det. Men i 
andra så försökte vi rulla bra 
inledningsvis, men vi var 
nog tröttare än Brålanda och 
de orkade fylla på med mer 
folk i anfall än vad vi orkade 
göra.

Ledde med fem bollar
Brålanda tog ledningen i 
cupderbyt efter 26 minuter, 
genom fjolårets skyttekung i 
division 5, Erik Aronsson.

Med 2-0 i paus och sedan 
kom ytterligare tre mål av de 
grön-vita innan Frändefors 
kunde spräcka nollan strax 
före slutsignalen.

– Det var nästan utspel-
ning, det var gött för den 
attraktiva fotbollen, sade 
Brålandas tränare Ronny 
Fredriksson, nöjd efter 
matchen och tilläger:

– Vi borde ha gjort fler mål, 
deras målvakt räddade dem 
från ett större nederlag. Jag 
är väldigt nöjd, som det ser 
ut också. Man kan vinna med 
stora siffror utan att det ser 
bra ut, men nu ser det väldigt 
bra ut också. Det gör gott att 
träna mycket, folk snackar 
om att det inte är bra, men nu 

SLUTRESULTAT
Frändefors IF –  

Brålanda IF
1-5 (0-2)

Dalslands Sparbanks 
Cup, grupp A

Målskyttar:
26’ 0-1 Erik Aronsson
44’ 0-2 Fredrik Johansson
55’ 0-3 Erik Aronsson
60’ 0-4 Jakob Helldén
85’ 0-5 Alexander Skogsberg
88’ 1-5 Hampus Boman

Åsebro vann 
tight match

FOTBOLL 
Åsebro IF gjorde sin för-
sta match för säsongen i 
lördags på Sörbyvallens 
konstgräs i Brålanda mot 
Bäckefors. Lagen käm-
pade väl, men det var de 
röd-vita som lyckades 
knipa tre poäng i Dals-
lands Sparbanks Cup.
Åsebros Jonatan Ugrell 
gjorde matchens första mål 
efter 30 minuter i matchen 
mot Bäckefors. Det var 
stundtals tight, men Åsebro 
var det bättre laget överlag. 
Bäckefors tränare Mattias 
Svensson var besviken över 
sitt lags insats.

– Vi är inte bra just nu, det 
är något som inte stämmer. 
Det går inte att skylla på att 
spelare är borta i dessa tider 
med sjukdomar, men att 
sakna de tre bästa är lite 
tungt. Sedan tycker jag inte 
att Åsebro imponerade heller 
i sig, så nej, vi måste bli 
bättre än det här, sade Svens-
son efter matchen, som stod 
2-1 till ÅIF i paus.

Direkt efter paus kunde 
comebackande Adam Olsen 
göra 3-1 för Åsebro med 
skallen, ett mål som betydde 

SLUTRESULTAT
Åsebro IF – Bäckefors IF

4-2 (2-1)
Dalslands Sparbanks 

Cup, Grupp D
Målskyttar:
29’ 1-0 Jonatan Ugrell
40’ 2-0 Elias Olsson
41’ 2-1 Johan Jensen
48’ 3-1 Adam Olsen
56’ 3-2 4 Douglas Max Silva
66’ 4-2 Fredrik Grenander (straff)

HÄSTSPORT 
Säsongen har börjat rik-
tigtbra för ponnyekipagen 
från Dalslands HsK. Trots 
snö, is och kyla har några 
av dem gjort säsongspre-
miär och dessutom med 
bravur.
Förra helgen arrangerade 
Åmåls Ridklubb lokala/re-
gionala dressyrtävlingar för 
både ponny och häst. I första 
tävlingsklassen under lörda-
gen red Moa Härnströmer 
hem segern med sin C-ponny 
Canroy. Resultatet för Moa 
och Canroy blev 65,185 pro-
cent vilket då räckte till att ta 
hem vinsten i lätt C:1.

Tidigare under februari var 
flera av klubbens ponnyryt-
tare i Alingsås och tävlade. 
Här var det lokal banhopp-
ning som gällde och det blev 
det då dubbelseger för både 
Michaela Eriksson och Tuva-
Lisa Carlsson på Borris 
Tammy respektive Sunlight 
T. 

Båda startade i lätt D och 
lätt C, men i olika kategorier 
då Michaela rider D-ponny 
och Tuva-Lisa C-ponny. 
Även Moa Härnströmer fix-
ade här fint resultat, denna 
gång med Cortege.

Ytterligare två DHsK-eki-
page stod på prispallen den 
aktuella helgen i Alingsås. 
Detta genom Selma Hansson 

som red hem en andraplace-
ring i lätt C med Menai Sky-
lark och Nellie Olsson som 
slutade femma i lätt D på Mc 
Gregor.

Ing-Marie Norrman 

mycket för både honom och 
laget. Bäckefors hittade dock 
en reducering genom Dou-
glas Max Silva, men närmare 
kom aldrig Bäckefors, som 
förlorade med 4-2 mot serie-
kollegan Åsebro.

– Vi gör mycket enkla 
misstag. Sedan är det unga 
killar på planen, men ser man 
till de målen vi släpper in så 
borde vi kanske inte släppa 
in sådana mål. Det blir tungt 
att hela tiden jobba i mot-
vind, sade Bäckefors tränare 
Mattias Svensson.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

får de äta upp sina egna ord.
Till helgen väntar Melle-

ruds IF för Brålanda i cupen 
och för Frändefors del står 
Håfreström för motståndet.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

LÄNGDSKIDOR 
I söndags, den 11 mars, 
hölls för första gången på 
många år ett öppet klubb-
mästerskapet på skidor 
hos OK Kroppefjäll.  
Med kort varsel drogs täv-
lingen igång och det blev ett 
trevligt arrangemang som 
OKK hoppas kunna göra om 
nästa år också.  

Snön och spåren var fina 
och det kom duktiga åkare. 
De vuxna åkte två varv runt 

elljusspåret medan barnen 
åkte kortare sträckor bero-
ende på ålder. 

Vinnare i herrklassen var 
Anders ”Höna” Johansson, 
Ryda SK och vinnare i dam-
klassen var Siv Olsson, 
OKK.  

Vinnare bland barn 9-10 år 
blev Oliver Emanuelsson, 
SK Granan och vinnare 11-
14 år blev Malte Geerts, 
OKK. 

OKK
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ANDELSLAMM®
Du äger, vi sköter 

www.andelslamm.se
0768-522227

Allt inom bygg
Våtrumscertifikat

073-503 84 27 • info@ak-e.se

Hönsfoder
Björkved

Tel. 0521-360 48

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

Halmpellets
Kutterspån

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

Torvströ
Pappersströ

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

Hösilage
Hästfoder

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

Ensilageplast 
Sträckfilm

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

Rundbalsnät 
Balsnöre

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

Hästfoder
Tillbehör häst

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

Bränslepellets
Pallpris 1.950:-

Vi tar hand om bilen

BILTILLBEHÖR
BILDELSSHOPEN

0530�730 740

Vi tar hand om bilen

RESERVDELAR
BILDELSSHOPEN

0530�730 740

Vi tar hand om bilen

BILVÅRD
BILDELSSHOPEN

0530�730 740

Vi tar hand om bilen

BILBATTERIER
BILDELSSHOPEN

0530�730 740

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.seCanal 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 

Martin
073-99 21 446

Badrumsrenoveringar

FOTHÄLSAN
I MELLERUD

Vårdade fötter
– ett bättre liv!

Tel. 0530-100 23
www.fothalsanimellerud.se

FOTHÄLSAN
I MELLERUD

Köp presentkort
hos oss!

Tel. 0530-100 23
www.fothalsanimellerud.se

FOTHÄLSAN
I MELLERUD

Vi har
stödstrumpor!

Tel. 0530-100 23
www.fothalsanimellerud.se

FOTHÄLSAN
I MELLERUD

Vaxa dina ben 
hos oss!

Tel. 0530-100 23
www.fothalsanimellerud.se

FOTHÄLSAN
I MELLERUD

Vi utför
hembesök!

Tel. 0530-100 23
www.fothalsanimellerud.se

FOTHÄLSAN
I MELLERUD

Prova vår 
fotspa-behandling!

Tel. 0530-100 23
www.fothalsanimellerud.se

Vårdval
Rehabenhet

0530-77 44 80

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

Vårdval
Rehabenhet

0530-77 44 80

Arbetsterapi - Fysioterapi
Ortopedisk Manuell Terapi

Vårdval
Rehabenhet

0530-77 44 80

Behandling, (grupp)träning,
bassängträning, hembesök

Vårdval
Rehabenhet

0530-77 44 80

Även friskvård – utfört av
leg. fysioterapeuter

Vårdval
Rehabenhet

0530-77 44 80

Hjälpmedelsförskrivning
och boendeanpassning

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

Mellerudsmarknad
Öppet lördagar 

10-15
www.mellerudsmarknad.se

Idungatan 4 (Följ skyltning Ö. Industriområdet)

Energiborrning & bergvärme 
Vatten- & brunnsborrning

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

olesensbygg@gmail.com
STORGATAN 10, MELLERUD

PELLETS
Energivärde >4,9 kwh/kg

2.149:-/pall 

 45:-/säck

Flyttstäd
Veckostäd
Fönsterputs

Rullande sy 
& hemservice

070-649 32 86

villapellets
Prisexempel 

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

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

mikael@bilbudet.se

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

Kontakta  Monica Lindstrand
Telefon: 072- 151 18 12

LÅT SENIORBOLAGET LÖSA 
NÅGRA MÅSTEN!

Snöskottning

ST BYGGSERVICE
ST

Det  mesta inom bygg
Tel. 073-582 48 26

stbyggservice79@gmail.com

Sunnanå
Restaurang & Konferens

Lunchbuffé
à la carte  •  Café  •  B&B

0530 - 135 70

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

Tel. 0530-135 70

Reparationer, tillverkning 
och omklädning av 

dynor och stolssitsar

TROLLVI BYGG AB

Jonas Olausson

0735-11 68 38
trollvibyggab@hotmail.com

Totalentreprenör

TROLLVI
BYGG AB

0735-11 68 38
trollvibyggab@hotmail.com

Totalentreprenör

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

UTHYRESÖNSKAS HYRA

ÖNSKAS

SKINNHÖRNSOFFA 
3 H 2. Oxblodsmelerat snyggt 
skinn. Klassisk modell endast 
10.500:-. Tel 070-810 72 90

SäljeS
BJÖRKVED 35 cm torr 500:-/
m3. BLANDVED 45 cm torr 
450:-/m3. Tel. 070-366 09 34.

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:                                                

Del i jaktlag 
Roland Björndahl, tel. 
070-714 39 42. 

Stallplats 
sökes. Tel. 073-076 04 58. 

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.

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

KLUBBNYTT

Fin seger för P02
INNEBANDY 
I söndags tog MIBK:s P02-
lag emot Stenungsund. 
Efter förlust borta mot 
detta lag hade de chans till 
revansch denna dag. Efter 
25 sekunder tar Stenung-
sund ledningen. Tuff start!
Killarna biter ihop och efter 
2.30 står det 3-1 till MIBK. 
Efter första perioden står det 
totalt 6-1 efter en fruktans-
värt stark insats av hela laget. 
Därefter blir det två ryckiga 
perioder, med hela åtta  utvis-
ningar. 

Matchen slutar med vinst 

Tung serieepilog
INNEBANDY 
Det blev ingen seger i 
serieavslutningen för 
Melleruds Giants när 
man på bortaplan mötte 
Herrestads AIF. Matchen 
slutade 13-3 till hemmala-
get och MIBK placerar sig 
näst sist i tabellen nu när 
säsongen sammanfattas.
Inför säsongen var uppflytt-
ning målet för Melleruds 
IBK Giants som varit svajiga 
resultatmässigt under sä-
songen. Ömsom fint spel och 
säkra segrar medan andra 
matcher varit stora förluster 
mot betydligt bättre mot-
stånd. 

Matchen mot Herrestad 
var mer åt det senare, då 
Giants låg under med tre bol-
lar efter sex spelade minuter. 
En kvittering från Ove Zet-
terström gav gästerna lite 
hopp, men det grusades 
snabbt. I andra perioden var 
det Herrestad för hela slanten 
och Giants nollades framåt 
medan man släppte in fyra 

SLUTRESULTAT
Herrestads AIF – 

Melleruds IBK
13-3 (4-1, 4-0, 5-2)
Målskyttar, Giants:
Ove Zetterström, 3

för MIBK med 6-4. Som hel-
het gör killarna en helgjuten 
insats där hela laget ska ha 
mycket beröm. Bra spel, 
kämpaglöd och vilja är en bra 
sammanfattning av denna 
match. 

Målskyttar: Oscar Rudell 
3, Hampus Andersson 1, 
Daniel Andersson 1 och 
Gabriel Johansson 1 på 
straff.

bollar bakåt.
Tränaren Christian Rag-

nevi, som själv gjorde come-
back i matchen efter knä-
skada, valde att se det 
positiva.

– Vi hade med oss två spe-
lare från ungdomslaget som 
gjorde A-lagsdebut, Daniel 
och Hampus Andersson, och 
de skötte sig med bravur. 
Hampus var också en hårs-
mån från att göra mål i debu-
ten, men deras målvakt gör 
en fantastisk räddning på 
mållinjen.

Ove Zetterström snyggade 
till siffrorna i tredje perio-
den, men Giants hade inte 
mer att säga till om mot ett 
klart bättre Herrestad.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se
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Syverkstan på Dal
Reparationer, tillverkning av båt-
dynor, omklädning av stolsitsar 
Tel. 0706-01 96 56

Håkans Bar & Festvåning
Fullständig catering
Tel. 0521-314 50
www.hakansbar-festvaning.nu

Café Gruzzolo
Vi utför allt inom catering, ring 
för info 0530-126 64
www.wpdal.com

Svenska Foder AB 
Djur & Naturbutik
Erikstad, Mellerud
Tel. 0530-186 71
www.djuronatur.se

Foderspecialisten AB
Åsebro Kvarn
0521-36048
www.asebrofoder.se
Hästfoder • hönsfoder • ved • strö

Däckarna
Tel. 0530-101 77
www.dackteam.se/dackarna-mellerud

K-E:s Bil & Däck
Sven-Ingvar Andersson
0521-301 16, 070-254 03 30  
Atterud. Öppet: Mån-fre 7.30-17.00. 

Smådjursveterinären Åmål-
Säffle  
med specialkompetens på 
smådjur. Vid järnvägsstationen i 
Åmål, Drottnings Kristinas väg 2.
Bokning varje dag på  
tel. 0532-160 02.
www.smadjursveterinaren.se

Lollo’s Alltjänst
Tel. Lollo 0702-65 47 46

Ankis Hemservice
Flytt- och hemstäd, m.m.
0706-00 34 81

Veris Kooperativ
Hem- och flyttstäd m.m.
Rutavdrag • Kvalitetsgaranti
Tel. 0530-129 05
www.veris.se

Svens Entreprenad AB
Precisionsfällning/skogsarbete 
F-skatt, fullförsäkrad 
Tel. 076-863 79 24  
www.sg-entreprenad.se

S. Larssons Alltjänst AB
Golvslipning, mattläggning, 
tapetsering, målning, trädgård, 
beskärning, snöskottning, m.m.
Mob. 0739-85 27 00.

ALLTJÄNST

Mikaels Bilservice
Service, reparationer
Östevatten 8, Mellerud 
070-417 41 25

BILSERVICE

CATERING

FRÅN A-Ö Vill du att ditt företag ska 
synas här varje onsdag?

Boka plats! 3, 6 eller 12 månader. Kontakta 0530-125 40 eller annons@mellerudsnyheter.se

DÄCK,
DÄCKVERKSTAD

BÅTKAPELL

MELLERUDS GOLVTJÄNST
Butiken i centrum – Mattadoren På Dal
MATTOR – VÅTRUM Gångmattor & Tillbehör
Golvslip & Fullständig läggningsservice
Butiksförsälj.: vard. 14-18 lör 10-13
Tel. 0530-417 85 el. 070-890 98 28

GOLV

SMÅDJURS-
VETERINÄR

STÄD

DJUR, TRÄGÅRD, 
LANTBRUK

STUBBFRÄSNING
Full fräs
Vi fräser bort dina stubbar!
Hansson stubbfräsning
Tel. 070-301 09 47
www.fullfras.se

BILAR/HUSBILAR

Oscarssons Bil AB
VI KÖPER FORDON KONTANT 
Personbilar 2010-2017
Lätta lastbilar 2010-2017
HUSBILAR 2005-2017
Tel. 0530-40 400 växel
www.oscarssonsbil.se

BILDELAR

A.S. CARS AB
Försäkringsskador, alla  
försäkringsbolag.  
Lackeringar, bilreparationer.  
Kärragatan 19
Tel. 0530-100 08

Bildelsshopen
Din bildelsbutik i Mellerud
Landsvägsgatan 80
0530-73 07 40 
info@bildelsshopen.com

DIESELSERVICE -  
TRANSPORTBILS-
SERVICE
LastvagnsCenter AB -  
El & Diesel 
Specialistkompetens för diesel-
pumpar, insprutare/injektorer 
Fiat Proffessional och Iveco 
auktorisation
Husbilsservice Fiat och Iveco. 
Alla storlekar.
www.lastvagnscenter.se
Tel: 0522-172 00

BILLACKERING

STENHUGGERI
Trestad Stenhuggeri AB
Vi utför allt inom naturlig sten.
Reparerar och förnyar gravstenar, 
skulpturer, köksbänkar m.m.
Tel. 070-685 22 27
www.trestadsstenhuggeri.se

TRÄDFÄLLNING

FÄRG
Colorama Melleruds Färg
Fullsorterad färgfackhandel
Golv, färg, tapeter, kakel & klinkers
Verkstadsgatan 4.  
Tel: 0530-102 77

ENTREPRENAD
Lidbergs Mark & Grävtjänst 
073-930 21 14
Hemsida: www.lidbergsmark.se

Annonsera i A-Ö
 Boka 3, 6 eller 12 månader

Moms tillkommer. Annonsstopp torsdagar kl. 15.00

0530-125 40
80:-/vecka

3 rader + rubrik. 10:-/extra rad

Åse’s Möbeltapetseri
Mossen, Grinstad
073-414 89 95
ase.winsvold@gmail.com
FB: Åse’s Möbeltapetseri

MÖBELTAPETSERARE

Marie’s Trädgårdstjänst
Vi hjälper dig med din trädgård!
076-229 24 55
info@mariestradgardstjanst.se
www.mariestradgardstjanst.se

TRÄDGÅRDSTJÄNST

Seniorbolaget.se 
Låt oss göra jobbet! Snick-
erier och målning, tapetsering, 
trädgård, städ och hemsysslor. 
Kontakta Monica Lindstrand tel. 
072-151 18 12
monica.lindstrand@seniorbolaget.se

VÄRMEPUMPAR
BIC Värmepumpar
Berg – Luft – Vatten
Kostnadsfria offerter
Ring 0534-616 38

OLJAN I MELLERUD
Nordsjö Idé & Design
Tel. 0530-470 01

DÖDSBO/FLYTTSTÄD
Vi tömmer och städar snabbt, 
billigt och effektivt.  
Endast helger. Tfn/SMS; 
Ingrid 072-303 12 88,  
Malin 070-759 56 02

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

Tovig hund?
Jag är hundfrisör

   073-970 71 95

Är hunden
ensam hemma?

Jag har hunddagis

   073-970 71 95

.se 

Hundkurser
startar v. ??

   073-970 71 95

Ont om tid?
Jag rastar din hund

   073-970 71 95

Resa bort?
Jag passar din hund

   073-970 71 95

.se 

.se 

Är hunden
.se 

.se 

Skadedjurskontroll
0521-693 51

Patrick Eriksson

Storgatan 26 i Brålanda 
Tel: 0761-95 53 60

Även vaxning 

fotvård
Blommans

Stefan   Christoffer

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

0530-421 64

blends

2 nyanser

1 nyans

gradient1

gradient2

blends

2 nyanser

1 nyans

gradient1

gradient2

0530-400 70

Passa på 
att utnyttja  
ROT-avdraget

blends

2 nyanser

1 nyans

gradient1

gradient2

www.dprorservice.se

www.grongestaltning.se

Grön Gestaltning
Trädgårdsanläggning
Fredrik Persson
073-691 31 24

GLASMÄSTERIET
NYA

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

Kläder

förbättra din solbränna
hos oss!

Hem- 
inredning

Glasarbete

Inramning
Ramar

Spraytan!

Omkittningar, 
persienner

Reparerar även persienner

Smycken

GLASMÄSTERIET
NYA

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

GLASMÄSTERIET
NYA

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

GLASMÄSTERIET
NYA

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

GLASMÄSTERIET
NYA

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

Kap & Gearsåg!

Vi kan färg!

Skruvdragare!

Inredning!

Vi kan kök!

Högtryckstvättar
& dammsugare

Ditt självklara val 

av mattläggare

Allt inom golv 

och mattor

Stort sortiment 

av golvmattor

Skrotbilar 
köpes

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

ljusterapi i solig 
tropisk varm miljö

Trött på kylan?

Tel. 0530-414 10 • www.sunlike.se
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Onsdag Torsdag Fredag Onsdag

Torsdag

Lördag

Fredag

Lördag

05.15 Go'kväll
06.00 Morgonstudion
09.10 Paralympics
10.20 Alpint: Världscupen
11.25 Ögonblicket
11.30 En dansk chefskock i New 
 York
11.50 Alpint: Världscupen
12.55 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 Uppdrag granskning
21.00 Kulturfrågan Kontrapunkt
22.00 Svenska hijabis
23.00 Rapport
23.05 Melodifestivalen 2018: 
 Finalen
01.05 Sändningsuppehåll
04.45 Sverige idag

09.00 Forum
12.00 Rapport
12.03 Forum
16.00 Rapport
16.05 Forum
16.15 Vetenskapens värld
17.15 Nyheter på lätt svenska
17.20 Nyhetstecken
17.30 Oddasat
17.45 Uutiset
18.00 Världens bästa veterinär
18.50 Hemliga norska rum
19.00 Vem vet mest?
19.30 Förväxlingen
20.00 När livet vänder
20.30 Seriestart: Sveriges fetaste 
 hundar
21.00 Aktuellt
21.39 Kulturnyheterna
21.46 Lokala nyheter
21.55 Nyhetssammanfattning
22.00 Sportnytt
22.10 Paralympics: Magasin
22.40 True Blood
23.35 Gomorra
00.30 Sverige idag
01.00 Nyhetstecken
01.15 Sportnytt
01.25 Paralympics

14.00 UR Samtiden
17.00 Marina mysterier
17.15 Islands rikedom
17.45 Självlysande djur
18.35 Omöjlig ingenjörskonst
19.20 Världens broar
20.10 Kanaler, båtar och kärlek
21.00 Enastående människor
22.00 Vegan vs jägare
23.00 Björnfamiljen

21.00 Gift vid första ögonkastet
21.45 Uti bögda
22.00 Antikrundan
23.00 Bates Motel
23.45 Skavlan
00.45 En dansk chefskock i New 
 York
01.05 Villes kök
01.35 Babel

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 Law & order: Special 
 victims unit
00.55 Nattsändningar

05.20 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
16.55 Seinfeld
18.00 How I met your mother
19.00 Brooklyn nine nine
19.30 2 1/2 män
20.00 Simpsons
21.00 Abduction
23.10 Seinfeld
00.10 Family guy
01.10 American dad
01.40 Face off
02.35 Scrubs
03.20 My name is Earl
03.40 Family guy
04.25 Nattsändningar

05.15 Go'kväll
06.00 Morgonstudion
09.10 Paralympics
10.20 Alpint: Världscupen
11.25 Ögonblicket
11.30 Duvhöken - skogens rov-
 fågel
11.50 Alpint: Världscupen
12.55 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 Antikrundan
21.00 Domstolen
22.00 Opinion live
22.45 Rapport
22.50 Louis Theroux: USA:s mest 
 hatade familj
23.50 Gränsland
00.35 Sändningsuppehåll
04.45 Sverige idag

09.00 Forum
12.00 Rapport
12.03 Forum
14.00 Forum: Riksdagens 
 frågestund
15.15 Forum
16.00 Rapport
16.05 Forum
16.15 Kulturveckan
17.15 Nyheter på lätt svenska
17.20 Nyhetstecken
17.30 Oddasat
17.45 Uutiset
18.00 Världens bästa veterinär
18.50 Klipp ur Strömsö
19.00 Vem vet mest?
19.30 Förväxlingen
20.00 Blåbärsmålaren
20.30 Vi bara lyder
21.00 Aktuellt
21.39 Kulturnyheterna
21.46 Lokala nyheter
21.55 Nyhetssammanfattning
22.00 Sportnytt
22.10 Paralympics: Magasin
22.40 Sjöjungfrun i Shanghai
00.00 Babel
01.00 Nyhetstecken
01.15 Sportnytt
01.25 Paralympics

14.00 UR Samtiden
17.00 Världens broar
17.50 Ryssland och 
 hästarna
18.40 Genom USA med Billy 
 Connolly
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 Vegan vs jägare

21.00 Villes kök
21.30 Veckans brott
22.30 Shetland
23.30 Husdrömmar
00.30 När livet vänder
01.00 Mästarnas mästare
  - jubileumssäsongen 
 - teckenspråkstolkat
02.00 Uti bögda

05.10 Halv åtta hos mig
05.45 Nyhetsmorgon
10.00 Malou efter tio
11.55 Skidskytte
13.25 Doktorn kan komma
14.30 Skidskytte
16.00 En plats i solen: Vintersol
16.55 Fixer upper
17.55 Veterinärerna
18.50 Keno
19.00 Nyheterna
19.15 Sporten
19.20 Väder
19.30 Farmen
20.00 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 Elementary
02.55 CSI
03.55	 Hawaii	five-0

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 Lethal weapon
21.00 X-men: Days of future past
23.45 Seinfeld
00.50 Family guy
01.50 American dad
02.20 Face off
03.10 Scrubs
03.55 Nattsändningar

05.15 Go'kväll
06.00 Morgonstudion
09.10 Paralympics
12.05 Längdskidor: Världscupen
14.05 Paralympics
15.50 Alpint: Världscupen
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 Bäst i test
21.00 Skavlan
22.00 Svenska nyheter
22.30 The Sinner
23.15 Rapport
23.20 Sverige idag
23.35 Suits
00.20 Veckans brott
01.25 Paralympics

09.00 Forum
12.00 Rapport
12.03 Forum
16.00 Rapport
16.05 Forum
16.15 Blåbärsmålaren
16.45 Vi bara lyder
17.15 Nyheter på lätt svenska
17.20 Nyhetstecken
17.30 Oddasat
17.45 Uutiset
18.00 Alpint: Världscupen
18.30 Sveriges fetaste hundar
19.00 Vem vet mest?
19.30 Förväxlingen
20.00 Theodor Kallifatides – ett 
 nytt land utanför mitt 
 fönster
21.00 Aktuellt
21.18 Kulturnyheterna
21.23 Väder
21.25 Lokala nyheter
21.30 Sportnytt
21.40 Paralympics: Magasin
22.10 Yarden
23.25 Kjerstin Dellert
00.25 Vetenskapens värld
01.45 Sportnytt
01.55 Nyhetstecken
02.05 Nattsändningar

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

21.00 Bäst i test - syntolkat
22.00 Sveriges fetaste hundar
22.30 Blåbärsmålaren
23.00 Kulturveckan
00.00 Uppdrag granskning
01.00 Domstolen
02.00 Bonusfamijen - syntolkat

05.10 Halv åtta hos mig
05.45 Nyhetsmorgon
10.00 Malou efter tio
12.00 Hem till gården
13.00 Doktorn kan komma
14.00 Antiques roadshow
14.55 Husjägarna
15.55 En plats i solen: Vintersol
16.55 Fixer upper
17.50 V75-klubben
17.55 Veterinärerna
18.50 Keno
19.00 Nyheterna
19.15 Sporten
19.20 Väder
19.30 Postkodmiljonären
20.00 Talang
22.00 Nyheterna och Sporten
22.05 Väder
22.10 Fool's gold
00.30 The internship
02.55 Gremlins

05.05 American dad
05.30 Våra värsta år
06.00 Jims värld
06.25 Community
06.45 Stargate SG-1
07.35 Våra värsta år
08.30 Scrubs
09.30 My name is Earl
10.00 Brooklyn nine nine
10.30 Last man on earth
11.00 Face off
12.00 Stargate SG-1
13.00 How I met your mother
14.00 2 1/2 män
14.30 Last man on earth
15.00 Simpsons
16.00 NCIS: Los Angeles
17.00 Seinfeld
18.00 How I met your mother
19.00 Brooklyn nine nine
19.30 2 1/2 män
20.00 Simpsons
21.00 Prison break
22.00 Death race: Inferno
00.05 Seinfeld
01.05 Nattsändningar

09.30 Vinterstudion
09.45 Alpint: Världscupen
10.30 Vinterstudion
10.45 Alpint: Världscupen
11.15 Vinterstudion
11.30 Längdskidor: Världscupen
12.00 Vinterstudion
12.30 Alpint: Världscupen
13.15 Vinterstudion
13.30 Alpint: Världscupen
14.15 Vinterstudion
14.30 Längdskidor: Världscupen
15.05 Vinterstudion
15.45	 Bandy:	SM-final
17.50 Helgmålsringning
17.55 Sportnytt
18.00 Rapport
18.15 Go'kväll
19.00 Sverige!
19.30 Rapport
19.45 Sportnytt
20.00 Seriestart: Smartare än en 
 femteklassare
21.00 Seriestart: Tror du jag 
 ljuger?
21.30 Shetland
22.30 Uti bögda
22.45 Rapport
22.50 Lördagsbio
00.45 Nattsändningar

08.30 Vintermagasin
09.30 Världens bästa veterinär
10.20 Sverige idag
10.40 Norska mästare i timber-
 sports
10.45	 Bandy:	SM-final
13.20 Skicross: Världscupen
15.00 Paralympics
16.00 Rapport
16.05 Paralympics
17.50	 Bandy:	SM-final
18.30 Villes kök
19.00 Kulturstudion
19.02 Birgit-almanackan
19.05 Kulturstudion
19.10 Eldfesten - Chahars-
 hanbeh Soori
20.10 Kulturstudion
20.15 Marianne Faithfull
21.15 Kulturstudion
21.20 Hallå! Magnus Uggla show
22.55 Kulturstudion
23.00 Gomorra
23.55 True Blood
00.50 Sveriges fetaste hundar
01.20 Sändningsuppehåll
01.45 Sportnytt
02.00 Bates Motel

09.00 UR Samtiden
15.00 Genialt eller 
 galet
15.20 Omöjlig ingenjörskonst
16.05 Världens broar
16.55 Forntida Egypten: 
 Konungarnas dal
17.55 Kanaler, båtar och kärlek
18.45 Antikmagasinet
19.15 Enastående människor
20.15 Genom USA med Billy 
 Connolly
21.00 Klippdassarnas liv
21.50 Historiens kvinnliga krigare
22.45 Dokument utifrån
23.40 90-talets USA

21.00 Bonusfamiljen
21.45 Svenska nyheter
22.15 Idag om ett år
23.15 The Sinner
23.55 Homeland
00.55 Kulturfrågan Kontrapunkt
01.55 Villes kök

05.00 Att bygga sitt drömhus
06.00 Veterinärerna
07.00 Bygglov
07.55 Nyhetsmorgon
11.30 Bygglov
12.30 Skidskytte
13.55 Stockholmspolisen
15.00 Skidskytte
15.55 Talang
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 Stjärnornas stjärna
22.00 Nyheterna
22.05 Väder
22.10 Kommissarie Maigret
00.10 Den siste scouten
02.25 Beerfest

05.05 Våra värsta år
06.00 Anger manage-
 ment
06.45 Grimm
07.25 Frasier
08.15 Amazing race
09.10 Jims värld
10.10 2 1/2 män
11.05 The Goldbergs
12.05 Almost genius
13.05 Son of Zorn
13.30 NCIS: Los Angeles
16.15 Lethal weapon
17.15 Friday night lights
19.30 Chevaleresk
20.00 Superstore
21.00 Benknäckargänget – krossa 
 dem
23.20 Smokin' aces
01.25 Machete
03.20 4.3.2.1

Bil 
onsdag 28 mars 2018

& m     tor

Christina eller Maggan

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

MNYHETER
ELLERUDS

 LOKALTIDNINGEN FÖR MELLERUD

Manusstopp:
Torsdag 22 mars

Boka nu!

Storgatan 5, Mellerud
0530-101 92, 101 93
Mobil: 070-265 10 70 

www.mellerudsmaklarna.se

Mellerud – Idungatan 6
Industrilokal inkl. kontor, 212 kvm och tomtarea 
6.412 kvm. 
Pris: 1.000.000:-

Mellerud – Idungatan 4
Industrilokal på 641 kvm. Kontor, byggt 1986 
och nu totalrenoverat på 92 kvm. Lager 609 
kvm. Luftvärmepump, larm, övervakningssys-
tem, brandlarm och fiber.  

Pris: 3.000.000:-

Mellerud – Järnvägsgatan 16
Bryggeribyggnad + garagebyggnader och tomtmark. Samtliga byggnader kommer att vara tomma vid 
övertagandet. Tomtmark 2.278 kvm. 

Pris: 2. 400.000:-

Mellerud – Odengatan 56
Industri-tomtmark 10.991 kvm. 
Pris: 500.000:-
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Söndag

Måndag

Tisdag

Söndag Måndag Tisdag
09.30 Vinterstudion
09.45 Alpint: Världscupen
10.30 Vinterstudion
10.45 Alpint: Världscupen
11.30 Längdskidor: Världscupen
12.05 Vinterstudion
12.30 Alpint: Världscupen
13.15 Vinterstudion
13.30 Alpint: Världscupen
14.15 Längdskidor: Världscupen
15.00 Vinterstudion
16.00 Paralympics
17.55 Sportnytt
18.00 Rapport
18.10 Lokala nyheter
18.15 Landet runt
19.00 Sportspegeln
19.30 Rapport
19.55 Lokala nyheter
20.00 Mästarnas mästare - jubileums-
 säsongen
21.00 Gränsland
21.45 Gift vid första ögonkastet
22.30 Akuten
23.20 Rapport
23.25 Idag om ett år

07.10 Sverige idag
07.30 Förväxlingen
10.00 Gudstjänst
10.45 Babel
11.45 Theodor Kallifatides – ett nytt 
 land utanför mitt fönster
12.45 Eldfesten - Chaharshanbeh Soori
13.45 Marianne Faithfull
14.50 Hallå! Magnus Uggla show
16.25 Rapport
16.30 Sverige idag
16.50 Byggnadsvårdarna
17.00	 Kortfilmsklubben	-	franska
18.00 Samernas tid - nordsamiska
19.00 Världens natur: Blue Planet II
19.50 Så träffades vi
20.00 Babel
21.00 Aktuellt
21.15 Agenda
22.00	 Dokument	utifrån:	Dödliga	fiender
  – kampen inom islam
22.55 Gudstjänst
23.40 Blåbärsmålaren
00.10 Vi bara lyder
00.40 Situation USA

09.00 UR Samtiden
15.00 Smartast i naturen
15.50 Guld på godset
16.50 Kanaler, båtar och kärlek
17.40	 Dox:	En	främling	flyttar	in
19.20 Omöjlig ingenjörskonst
20.10 Björnfamiljen
21.00 Ryssland och hästarna
21.55 Genom USA med Billy Connolly
22.40 Vegan vs jägare
23.40 Cityliv på taken

20.00 Mästarnas mästare - jubileums-
 säsongen - syntolkat
21.00 Sverige!
21.30 Louis Theroux: USA:s mest hatade 
 familj
22.30 Gift första ögonkastet - syntolkat
23.15 True Blood
00.05 Duvhöken - skogens rovfågel
00.25 Smartare än en femteklassare
01.25 Bäst i test - syntolkat

05.00 Att bygga sitt drömhus
06.00 Veterinärerna
07.00 Tina i fjällen
07.55 Nyhetsmorgon
11.30 Vad blir det för mat
12.00 Skidskytte
12.40 Stjärnornas stjärna
14.30 Skidskytte
16.25 Anders knackar på
17.25 Brynolf & Ljung – Street magic
17.55 Keno
18.00 Bingolotto
19.00 Nyheterna
19.10 Sporten
19.25 Väder
19.30 Bingolotto, forts
20.00 Farmen
21.00 Robinson
22.00 Nyheterna
22.05 Väder
22.10 Unknown
00.30 Modus
01.30 Riviera
02.30 Like minds
04.45 Köket

05.10 Legit
05.35 Frasier
06.00 Anger management
06.45 Grimm
07.30 The Goldbergs
08.20 Jims värld
09.45 Son of Zorn
10.10 Superstore
11.05 Kevin can wait
11.35 Friday night lights
14.00 NCIS: Los Angeles
15.55 Percy Jackson: Monsterhavet
18.00 Amazing race
19.00 Ink master
20.00 Kevin can wait
20.30 Fresh off the boat
21.00 2 1/2 män
22.00 Swedish dicks
23.00 Prison break
00.00 X-men: Days of future past
02.45 Those who kill
04.20 Amazing race

05.15 Landet runt
06.00 Morgonstudion
09.10 Idag om ett år
10.10 Sverige!
10.40 Arkitekturens pärlor
10.50 Gift vid första ögonkastet
11.35 Skavlan
12.35 Smartare än en femteklassare
13.35 Bäst i test
14.30 Matiné: När syrenerna blomma
16.10 Prins Henriks liv i bilder
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 drömmarna
22.50 Rapport
22.55	 Nattfilm:	Ömheten
00.15 Sändningsuppehåll
04.45 Sverige idag

07.40 Sverige idag
08.00	 Kortfilmsklubben	-	franska
09.00 Forum
12.00 Rapport
12.03 Forum
16.00 Rapport
16.05 Forum
16.15 Gudstjänst
17.00 Mötesplatsen
17.10 Korta tv-historier
17.15 Nyheter på lätt svenska
17.20 Nyhetstecken
17.30 Oddasat
17.45 Uutiset
18.00 Världens bästa veterinär
18.45 Hundraårig järnvägsbro
19.00 Vem vet mest?
19.30 Förväxlingen
20.00 Vetenskapens värld
21.00 Aktuellt
21.39 Kulturnyheterna
21.46 Lokala nyheter
21.55 Nyhetssammanfattning
22.00 Sportnytt
22.15 Seriestart: Bastubaletten
22.45 Hitlers Hollywood
23.40 Agenda
00.25 Världens bästa veterinär
01.45 Natttsändningar

14.00 UR Samtiden
17.00 Marina mysterier
17.15 Smartast i naturen
18.05 Enastående människor
19.05 Forntida Egypten: Konungarnas 
 dal
20.05 Cityliv på taken
21.00 Världens natur: Blue Planet II
21.50 Islands rikedom
22.20 Ryssland och hästarna
23.10 Historiens kvinnliga krigare

21.00 Bonusfamijen - syntolkat
21.45 Mästarnas mästare - jubileums-
 säsongen
22.45 Agenda
23.30 Sportspegeln - teckenspråkstolkat
00.00 Gomorra
00.55 Skavlan
01.55 Blåbärsmålaren
02.25 När livet vänder

05.10 Vad blir det för mat
05.45 Nyhetsmorgon
10.00 Malou efter tio
12.00 Hem till gården
13.00 Doktorn kan komma
14.00 Antiques roadshow
14.55 Husjägarna
15.55 En plats i solen: Vintersol
16.55 Fixer upper
17.55 Veterinärerna
18.50 Keno
19.00 Nyheterna
19.15 Sporten
19.20 Väder
19.30 Robinson
20.00 Farmen VIP
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

05.05 Sirens
05.30 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
01.30 American dad
01.55 Nattsändningar

05.15 Fråga doktorn
06.00 Morgonstudion
09.10 Fråga doktorn
09.55	 Ögonblicket
10.00 Bonusfamiljen
10.45 Tror du jag ljuger?
11.15 Svenska nyheter
11.45 Arkitekturens pärlor
11.55 Svenska hijabis
12.55 Mästarnas mästare - jubileums-
 säsongen
13.55 Husdrömmar
14.55 Matiné: Jag älskar dig, Karlsson!
16.30 Skattjägarna
17.00 Vem vet mest?
17.30 Sverige idag
18.00 Rapport
18.13 Kulturnyheterna
18.25 Sportnytt
18.30 Lokala nyheter
18.45 Go'kväll
19.30 Rapport
19.55 Lokala nyheter
20.00 Idag om ett år
21.00 Seriestart: Storuman forever
22.00 Dox: Punk voyage
23.00 Rapport
23.05 Nattsändningar

09.00 Forum
12.00 Rapport
12.03 Forum
16.00 Rapport
16.05 Forum
16.15 Agenda
17.00 Byggnadsvårdarna
17.10 Korta tv-historier
17.15 Nyheter på lätt svenska
17.20 Nyhetstecken
17.30 Oddasat
17.45 Uutiset
18.00 Seriestart: Hitlers folk
18.50	 Timmerflottning
19.00 Vem vet mest?
19.30 Förväxlingen
20.00 Säsongsstart: Korrespondenterna
20.30 Säsongsstart: Plus
21.00 Aktuellt
21.39 Kulturnyheterna
21.46 Lokala nyheter
21.55 Nyhetssammanfattning
22.00 Sportnytt
22.15 Seriestart: Girls
22.40 Seriestart: Folktro
22.55 Theodor Kallifatides – ett nytt 
 land utanför mitt fönster
23.55 När livet vänder
00.25 Nattsändningar

14.00 UR Samtiden
17.00 Ryssland och hästarna
17.50 Historiens kvinnliga 
 krigare
18.40 Islands rikedom
19.10 Vårt vilda liv - familjeäventyr i 
 Kenya
19.40 Antikmagasinet
20.10 Klippdassarnas liv
21.00	 Dokument	utifrån:	Dödliga	fiender	
 – kampen inom islam
22.00 Världens broar
22.50 Smartast i naturen
23.40	 90-talets	USA

21.00 Storuman forever
22.00 Gift första ögonkastet - syntolkat
22.45 Husdrömmar
23.45 Suits
00.30 Kroppsgranskarna - syntolkat
01.00 Mästarnas mästare - jubileums-
 säsongen - syntolkat
02.00 Bäst i test - syntolkat

05.10 Halv åtta hos mig
05.45 Nyhetsmorgon
10.00 Malou efter tio
12.00 Hem till gården
13.00 Doktorn kan komma
14.00 Antiques roadshow
14.55 Husjägarna
15.55 En plats i solen: Vintersol
16.55 Fixer upper
17.55 Veterinärerna
18.50 Keno
19.00 Nyheterna
19.15 Sporten
19.20 Väder
19.30 Robinson
20.00 Sveriges bästa
21.00 GW:s mord
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
09.30 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 Iron sky
22.50 Seinfeld
23.50 Simpsons
00.20 Nattsändningar

FÖLJ OSS PÅ
FACEBOOK

Tel. 0530-470 50
0730-48 42 00

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

Sälja huset? 

*)vid tecknande 
av fsguppdrag/
köpkontrakt

Erbjudande 

50% rabatt på  

energideklaration*

T.o.m. 20 mars 2018

SÅLD!

Har du  

vårkänslor?

Vill du byta bo?

BOLSTAD – Nygården Bredaberget 
Helrenoverad gästgivaregård med anor från 
1800-talet.  5 rok. Inbjudande sällskapsytor, serve-
ringsgång och bibliotek. En blomstrande trädgård. 
Altan på husets baksida, rymligt magasin. En riktig 
pärla som måste upplevas!

Pris 1.500.000:- 

DALS ROSTOCK – Bergsliden 7 
Representativ enplansvilla med garage. 6 rok. Boa 123/
Bia 93 kvm. Tomt 1090 kvm Panoramafönster vacker 
utsikt, gedigna ekgolv, bergvärme. Bekvämt  
och prisvärt boende.

Pris 1.375.000:-

SKÅLLERUD – Backen Jonsberg 
Pampig villa med vackert och ostört läge! Huset har här-
liga öppna ytor, två kakelugnar, vedspis och spröjsade 
fönster. Ytan på nästan 180 kvm fördelas på fem rok, 
två badrum och tvättstuga. Altan under tak längs gavel. 
Dubbelgarage och fristående förråd. 

Pris 950.000:-

Visning lördag 24/3 kl. 13

00

Visning lördag 24/3 kl. 11

00

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

Varför inte ringa Sveriges största mäklare?

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

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

Fr.v Lars-Gunnar Larsson, Dalslandspendeln, Göran Eriksson, kommunchef i Bengtsfors, Sara Larsson, tjäns-
teman i Bengtsfors och Annika Andersson, föreningen eDIT. Det var Dalslandspendeln och eDIT som kallat 
till möte.

I grupper togs förslag fram på hur arbetet kan gå vidare. Tommy W Johansson, kommunstyrelseordförande i Mellerud diskuterade med bland 
andra Göran Eriksson, Bengtsfors och Christer Waldemarsson, Brålanda Företagarförening.

Förra veckan kallade Dalslandspendeln och föreningen 
eDIT (Ett Dalsland i tillväxt) till ett möte i Bäckegården 
i Bäckefors. Enad front genom ett nätverk som jobbar 
för förbättringar i tågtrafiken på sträckan Halden/Oslo 
och Öxnered/Göteborg är syftet.

Politiker och tjänsteman från 
dalslandskommunerna, ide-
ella initiativ, Leader, företa-
gare, med flera, mötte upp för 
att diskutera hur man med 
gemensamma krafter kan 
påverka att de fyra statio-
nerna Frändefors, Brålanda, 
Dals Rostock och Bäckefors 
blir verklighet så snart som 
möjligt.

Infrastruktur=inflyttning
Arrangörerna föreslår att 
bilda ett kommunöverskri-
dande nätverk för att med en 
röst tala för Dalslands sak. 
Idag stannar tåget mellan 
Göteborg och Oslo på järn-
vägsstationerna i Öxnered 
och Dals Ed. Med fyra nya 
stationer skulle möjligheter-
na att pendla till och från 
Dalsland öka markant, vilket 
är av stor betydelse för Dals-
lands kommuner. 

Med infrastruktur kommer 
inflyttning. Till exempel har 
Göteborg och Karlstad kom-
mit betydligt närmare Mel-
lerud sedan tågen går oftare 
och på för pendlare lämpliga 
tider. 

–1 300 personer pendlar ut 
från Mellerud varje dag, 650 
pendlar in och har gjort att 
man fått in önskad kompe-
tens till kommunen, berätta-
de Tommy W Johansson, 
kommunstyrelsens ordfö-
rande i Mellerud. 

Det poängterades hur vik-
tigt det är att skapa enighet i 

järnvägsfrågan, ta fram kon-
kreta förslag, lobba hos be-
slutsfattare och marknads-
föra pendling och tågresande. 
Framförallt framhölls hur 
viktigt det är att ”tala med en 
tunga”, även från Fyrbodals 
kommunalförbund, gente-
mot Västra Götalandsregio-
nen.

Bohuslänska hot
Som ett hot ses att Uddevalla 
kommun och flera byggföre-
tagare driver att Bohusbanan 
istället ska upprustas. 

Martin Carling, kommun-
styrelsen ordförande i Dals 
Ed och ordförande i Fyrbo-
dals kommunalförbund, sade 
att han tycker det är olyckligt 
att två alternativ ställs mot 
varandra och var kritisk mot 
Uddevalla kommuns age-
rande. Han själv förespråka-
de en mindre aggressiv, 
saklig diskussion. 

Framtida tillväxt är bero-
ende av trafikering och enig-
het gäller om man vill komma 
någonstans i infrastruktur-
frågor framhöll Carling.

Använd det som finns
Att använda det som redan 
finns och inte vänta på ett 
framtida dubbelspår mellan 
Öxnered och Halden före-
språkades starkt. Det som är 
mest angeläget just nu är 
mötesspår. Att koncentrera 
sig på att få mer trafik och 
pendlingsmöjligheter och att 

näringsliv och ideella organi-
sationer ställer sig bakom 
kommunerna är viktigt. 

I Brålanda har man redan 
kommit en bit på väg genom 
Brålanda företagarförenings 
infrastrukturgrupps arbete 
med att få ett tågstopp i Brå-
landa. Gunnar Olsson, ordfö-
rande i gruppen berättade hur 
de tillsammans med Väners-
borgs kommun jobbat med 
en fördjupad översiktsplan.

– Man behöver titta på 
trafikflöden och annat, vara 
förberedda. Det finns ingen 
anledning att vänta, sade Ols-
son.

Efter att ha arbetat i grup-
per med att ta fram förslag på 
hur arbetet ska gå vidare fö-
reslogs att använda nätverk 
som redan finns och aktivera 

de dalsländska företagen i 
frågan. Till exempel ansågs 
Dalslands Turist AB, som är 
den enda gruppering för sam-
arbete där hela Dalsland är 

med, som en möjlig samar-
betspartner.  

Representanterna för 
Dalslandspendeln och eDIT 
fick uppdraget att jobba vi-

dare med planerna på nätver-
ket.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

Ett tjugotal personer från Dalslands 
kommuner diskuterade bildandet av 
ett gemensamt nätverk för järnvägs-
frågor.




