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KAMPANJ 
INNERDÖRRAR

 
 

Finns i storlek 7-10x20, 7-10x21 
Erbjudandet gäller t.o.m. 4/4

Prisvärda, stabila dörrar  
i lätt konstruktion

Slät
499:-
Rek. ca pris 784:-

3 speglar
779:-

Rek. ca pris 1.265:-

www.uteinne.se

Öppet: mån-fre 9-18 lunchöppet, lör 10-14
Torget, Mellerud Tel: 0530-130 60

Härliga vårnyheter!

399:-

Våffeljärn från Severin
Dubbel

Fina tuppar, hönor, fjädrar, 
ägg och mycket mer till 

påskpyntet!

Mellan den  
7-14/2 ger vi  

20% på alla  
doftljus  

från Yankee  
Candle & Voluspa

Perfekt Alla Hjärtans 
Dag present

Våffeldagen 25 mars

Enkel

299:-

249:-

Gör fina våffelskålar
Påsken är här!

Tre utsålda föreställningar och succé. Så kan man sammanfatta showgruppen Scenarios föreställningar på Kulturbruket den gångna helgen. Eddie 
Meduza gestaltades här av Henrik Gajewska i låten ”Ragga runt”. Bak syns Paula Oscarsson och Lena Andersson. Foto: Susanne Emanuelsson.

– Sidan 11 –

Kvarnkullen
Öppet alla dagar 8-22

Med reservation för ev. 
slutförsäljning och  

tryckfel. Priserna gäller 
endast vecka 12.

Inkommer  
torsdag förmiddag  

Havs-
kräftor
Nephrops norvegicus
trålade

Prisbomb!

Toalettpapper
Fixa, 6-pack, jfr-pris 22,06/kg.

Våffelmix
Ekströms, 210 g, jfr-pris 23,81/kg.  
Max 10 köp/hushåll/vecka 12.

5:-/st
Torskfilé
Falkenberg Gadus morhua, Nordostatlanten, 
färsk, skinn- & benfri, i tråg, 400 g, jfr-pris 
124,88/kg

Svensk blandfärs
Garant, Sverige, färsk, fetthalt max 20%, ca 1-2,2 kg.
Max 2 köp/hushåll/vecka 12

Majonnäs
Kavli, 270 g, jfr-pris 36,36/kg.
Max 2 köp/hushåll/vecka 12

4995

för Bonuskunder
/st

129:-
 

/kgSmör
Valio, gäller normalsaltat, osaltat, 500 g, 
jfr-pris 58,00/kg.  
Max 2 köp/hushåll/vecka 12

4995
 

/kg

10:-
för Bonuskunder

/st

29:-
för Bonuskunder

/st

15:-
för Bonuskunder

/st

FRAMTIDENS  
TEAM SPORTIA

Se annons på sidan 5

Strålande av Scenario Bygger bostadsrätter 
Det ska byggas bostadsrätter på Källeberg i Brå-
landa, om allt går enligt planerna. Nu vill fast-
ighetsägaren Håkan Ström undersöka hur stort 
intresset är vid en informationsträff. 

– Sidan 10 –

Älskar extremåkning
Ellen Forsberg från Köpmannebro ägnar sig åt 
extremåkning med snowboard. Hon tävlar i slo-
pestyle, big air och freeride. Vintertid bor hon i 
Schweiz där förutsättningarna är perfekta.

– Sidan 18 –
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Socialdemokraterna
FRAMTIDSPARTIET

ÅRSMÖTE
Skålleruds socialdemokratiska 

förening kallar alla  
medlemmar till årsmöte

Onsdag 21/3 kl. 1830 
i Föreningshuset

Styrelsen

Grane IK håller 

Årsmöte
Söndag 25/3 kl. 15.00

på Lilla Bräcke

VÄLKOMNA!   Styrelsen

Dalslands Konstmuseums Vänner
Förvernissage fredag 23 mars kl. 18.00

Årsmöte söndag 8 april kl. 16.00

Välkomna!

VÅREN ÄR HÄR! 
Tre nya utställningar
Vernissage 24 mars kl 14
ÖVRE UTSTÄLLNINGSHALLEN:  
Dorinel Marc

NEDRE UTSTÄLLNINGSHALLEN:  
Ditte Johansson

GALLERIET:  
Oscar Gard Montan

Öppet: 
ons–sön kl 11–17

Upperud, Åsensbruk
Tel: 0530-300 98   

www.dalslandskonstmuseum.se
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Nybakat och hemlagat med 
utsikt över Dalslands kanal.

Café Älvan, 
Mellerud

P.D. Lundgrensgatan 10, Mellerud

Idé-gruppen Älvan i 
samarbete med

Vuxenskolan och  
Café Älvan

Torsdag 22/3 kl. 14.00
Påsktraditioner seder & 

bruk, ta gärna med gamla 
påskbrev, påskkort m.m

 

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

    Mellerud/Holm/Järn 22 mars Tingshuset

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

Kommunen         runt
av bostadsrätter i Brålanda

Vi inbjuder till information och intressekväll 
inför vårt planerade byggprojekt 

Bostadsrättsförening - Källeberg

Torsdag 5 april kl. 19.00
Håkans Bar & Festvåning,  
Storgatan, Brålanda

Vi presenterar
• Skisser, bilder och ritningar
• Hur går försäljningsprocessen till
• Tidsplan 
•  Beskrivning av ägandeformen, 
 bostadsrättsförening
•  Fastighetsmäklare Börje Larsson, 
 Fastighetsbyrån medverkar 

Håkans Invest AB
Box 76, 464 06 Brålanda, 0521-312 25

Nybyggnation 

VÄLKOMNA!
Tel.0530-36200

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

Adress: Kapellgatan 6
Postadress: Box 94, 46422 Mellerud

21 mars – 29 mars 2018
Palmsöndagen
”Vägen till korset”
Reservation för ändringar se vår hemsida: 
www.svenskakyrkan.se/mellerud

BOLSTADS FÖRSAMLING
Ons 14.30  Eftermiddagskaffe i Grinstads församlingshem, 
  Erica Staaf
Ons 18-19 Andrum i Klöveskogs kyrka, Kerstin Öqvist
Sön 15.00 Gudstjänst i Grinstads kyrka, Margareta 
  Olsson. Våffelfika efter gudstjänsten.
Skärtorsdag 19.00 Skärtorsdagsmässa i Erikstads kyrka, 
  Margareta Olsson

 HOLMS FÖRSAMLING
Ons 12.00  Andakt i Kyrkans Hus, därefter lunch, anmälan 
  senast tisdag kl.11.00  tel.0530-362 00. 
Tor 10.00  Morgonmässa i Kyrkans Hus och Kafé Kom in
Tor 18.30 Aftonsång i Kyrkans hus, Margareta Olsson. 
  En ensemble ur Järns sångkör medverkar.
Sön 11.00  Högmässa i Kyrkans Hus, Daniel Westin. 
Mån 18.30  Passionsandakt i Kyrkans Hus, Pär-Åke 
  Henriksson. Järns Pigor medverkar med sång.
Tis 15.00 Melleruds kyrkliga syförening träffas i 
  Kyrkans Hus.
Tis 18.30  Passionsandakt i Kyrkans Hus, Margareta 
  Olsson. Rostocks manskör medverkar med 
  sång.
Ons 28/3 12.00  Andakt i Kyrkans Hus, därefter lunch, anmälan 
  senast tisdag kl.11.00  tel.0530-362 00. 
Ons 28/3 18.30 Passionsandakt i Kyrkans hus, Daniel Westin. 
  Johan Andersson medverkar med sång.
Skärtorsdag 10.00  Skärtorsdagsmässa i Kyrkans Hus och 
  Kafé Kom in
Skärtorsdag 17.00 Skärtorsdagsmässa i Järns kyrka, Pär-Åke 
  Henriksson. En ensemble ur Järns sångkör  
  medverkar 
Skärtorsdag 19.00 Skärtorsdagsmässa i Holms kyrka, Pär-Åke 
  Henriksson. En ensemble ur Järns sångkör  
  medverkar

SKÅLLERUDS FÖRSAMLING
Sön 11.00  Gudstjänst i kyrkan, Margareta Olsson. 
  Ungdomskören medverkar med sång.
Ons 28/3 14-16    Öppet café i Skålleruds församlingshem, 
  Kerstin Öqvist.
Skärtorsdag 16.00  Mässa på Skållerudshemmet, Margareta Olsson
Skärtorsdag 18.00 Skärtorsdagsmässa i kyrkan, Daniel Westin.

ÖRS FÖRSAMLING
Ons 12.15  Andakt på Karolinen, Kerstin Öqvist.
Sön 18.00  Gudstjänst i Dalskogs kyrka, Daniel Westin. 
Sön 17-17.45 Fika och Brödlotteri i Dalskogs kyrka innan 
  gudstjänsten.  
Skärtorsdag 15.00 Rostocks kyrkliga arbetskrets symöte på 
  Karolinen.
Skärtorsdag 19.30 Skärtorsdagsmässa i Dalskogs kyrka. Daniel 
  Westin.

PÅSKBASAR
med försäljning av hantverksprodukter m.m.

Lördag 24 mars kl. 14.00-17.00
Sockenstugan Salebol, Ånimskog

Servering av kaffe & smörgås
Västsidans i Ånimskog Intresseförening

Besök vår hemsida www.viaif.se

Skålleruds Fiberförening
Föreningsstämma   

Söndag 8 april kl. 13.00 Kulturbruket på Dal
Dagordning och information om föreningen se hemsidan.
Bli medlem, anmäl dig på Skallerudsfiberforening.se

Bolstad
Prästgård
Söndag 25 mars kl. 15.00
Bettina Wingolf, 
Svenshögen: Boken om  

tagelhantverk och  
somrarna i Grinstad.

Entré m. kaffe: 75 kr. 
Arr: Bolstads Prästgårds Vänner  

i samarb.  m. SV Väst. 

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

TOLKCENTRALEN INFORMERAR 
I morgon torsdag 16.30 i Hrf-lokalen, Nygatan 1 
Hör du dåligt och skulle behöva skrivtolk vid 

besök hos läkare, vid bröllop eller på ett möte?
Välkomna!

VI
TACKAR

besökare och alla som bidragit till genom-
förandet av årets filmfestival.

Festivalkommittén

FILM-
FESTIVAL PÅ

DAL
17–26 mars 2017

Bengtsfors, gelanda

FILM-
FESTIVAL PÅ

DAL
  9–18 mars 2018

Bengtsfors, Dals-Ed, Mellerud, Färgelanda

FILM-
FESTIVAL PÅ

DAL
17–26 mars 2017

Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda

www.be-film.se

Eva Olsson Nilsson  

Dalsland Center berättar 

om jubileumsåret 2018

  
Rotary
Mellerud

Måndag 26/3 

Café Gruzzolo kl. 18.15

IOGT-NTO Mellerud Våra GårdarNBV

IOGT-NTO MELLERUD

Välkommen till
Templargården, Postgatan 25, Mellerud

Långfredag 30 mars kl 1700

Underhållning av Tveta-trion från Säffle. Diplomutdelning 
Föreningen Fruktdrycker bjuder på alkoholfritt

Servering, lotteri m.m. Entré 50:-
Anmälan om deltagande senast måndag 26 mars till 
Ing-Britt & Ingvar 418 21 eller Inger & Evert 121 08
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Lördag 24/3  
Kl. 2100-0100

0520-973 30    www.traffenbaberg.se

& Dansbandskungen

Skärtorsdag 29/3  
Kl. 2100-0100

0520-973 30    www.traffenbaberg.se

HEMSTÄD | HANTVERK |  TRÄDGÅRD

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

PENSIONÄR? JOBBA EXTRA PÅ EGNA VILLKOR.  

NU SÖKER VI PERSONAL I MELLERUD OCH ÅMÅL!

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

PÅSK PÅ 
BALDERSNÄS HERRGÅRD!

Långfredag  påsklunch
Kallbuffé, varmrätt, kaffe och påsktårta!

Pris 285 kr. Halva priset för barn under 12 år.

Trerätters påskmiddag serveras 
Skärtorsdag - påskafton från kl 18.

Pris 495 kr förbokning.

Njut lite extra! 
Trerätters meny, övernattning och frukostbuffe 

från endast 995 kr p/p 

Favorit i repris

Information och bokning: 0531-412 13
info@baldersnas.com www.baldersnas.com

Påskägg till alla barn!

Idrottshuset, Mellerud

VSH - JACK 5.000:- – 38 rop 

Torsdag 22/3 kl 19.00

Mini Jack 4.500:- - 51 rop

RÖVARE  17.000:-   -  55 rop

BINGO

- Välkommen - 
till en bra Bingo

MELLERUDS IF

       

Lådbingo Jack ca 2.000:- 

Tomb Raider
Söndag 25/3  kl. 19.00

Onsdag 28/3 kl. 19.00

Från 11 år. Biljettpris 80:-

1 tim. 57 min

MELLERUDS IF
Vi finns på 

centrum-
salongen

Mellerud

     

Torget, Mellerud • Tisdag 16 januari

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

Torget, Mellerud • Tisdag 13 februari

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

Torget, Mellerud • Tisdag 30 januari

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

Torget, Mellerud • Tisdag 27 februari

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

Torget, Mellerud • Tisdag 27 mars

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

Torget, Mellerud • Tisdag 13 mars

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

Melleruds inomhusmarknad
Öppet lördagar och söndagar 

10-15
Lördag 24 och söndag 25 mars och  
lördag 31 mars och söndag 1 april

Stor utförsäljning 
på en nerlagd närbutik

www.mellerudsmarknad.se
Idungatan 4 (Följ skyltning Ö. Industriområdet)

0555-130 15, www.grums.nu

Aktuellt!
Hollands blommor 
med blomstertåget
16/4, 7 dgr (fåtal) ......... 8.390:-
Kiel 3 dgr, 27/4 ........... 1.390:-
Kroatien Novigrad
8/5, 12 dgr .................... 9.250:-
Tjeckien med Prag
19/5, 8 dgr .................... 8.250:-
Läs mer & boka på hemsidan!

Påsktraditioner 
seder och bruk

I morgon, torsdag, är Café 
Älvans gäster välkomna att 
dela med sig av sina egna 
berättelser om påsktraditio-
ner, både hur påsken firas 
nuförtiden och kanske fram-
förallt hur den firades i barn-
domen. 

Det ser säkerligen olika ut 
beroende på var i landet vi 
växt upp. Det vore trevligt att 
få se äldre påskkort, påsk-
brev och kanske foton på 

trevliga påskkäringar och 
påskgubbar. Kanske finns 
det påskpynt med en intres-
sant historia som plockas 
fram varje år. 

Idégruppen Älvan hälsar 
välkommen till en trivsam 
stund runt kaffeborden med 
påsktema. Och vem vet, det 
kanske till och med kan 
komma någon påskkäring på 
besök på väg till Blåkulla?

Göran Blues Band 
på scen igen

Efter en period av vila är 
Göran Blues igång igen 
med musiken, och som 
publiken har längtat! På 
långfredag spelar bandet 
på Upperud 9:9.
Bandet består av Jimmy Öst-
lund på gitarr, Albin Östlund 
på trummor och Tomas An-
dersson på bas. 

– Det var faktiskt Tomas 
som fick igång mig igen, 
säger Göran. Han hoppade in 
en gång när vi selade uppe på 
Baldersnäs, och tyckte det 
var såpass skoj att han ville 
hitta på något tillsammans. 
Hur låter då nya Göran 
Blues Band? 

– Ja det är lite som vanligt 
skattar Göran. Det är blues 
och country som gäller. Och 
snabbt fylls kalendern för det 
är många som vill höra ban-
det spela. 

– Jag jagar ju aldrig spel-
ningar, säger Göran, men det 
har ju redan blivit spelningar 
i Långed, Bluesfesten, Öd-
skölt, Kulturbruket och 
Kanalyran, så kalendern 
börjar bli full. 

På Upperud 9:9 spelar han 
igen – en av våra mesta mu-
siker.

Göran Blues Band spelar på Upperud 9:9 på långfredag. Foto: Tony Berg.

Bettina Wingolf 
visar tagelhantverk

Bettina Wingolf, Svenshö-
gen, berättar om sin nya 
bok om tagelhantverk och 
somrarna i Grinstad på 
söndag eftermiddag den 
25 mars i Bolstad Präst-
gård. 
Bettina Wingolf är slöjdlä-
rare och har nyligen skrivit 
en bok om tagelhantverk som 
hon sysslat med periodvis 
under 20 års tid. Hon har 
alltid varit intresserad av 
träslöjd, hästar och kultur-
historia. Denna kombination 
förde in henne på tagelhant-
verket och dess historia. 

Hon upptäckte snart att det 
inte fanns någon litteratur 
inom detta område, vilket 
ledde till att hon började 
samla material till en egen 

bok om tagelhantverk som 
publicerades förra året. 
Bettina har åkt runt till hem-
bygdsgårdar och museer för 
att hitta hantverk av tagel.

Numera arbetar hon bara 
deltid som slöjdlärare för att 
kunna  hinna med att ge kur-
ser i tagelhantverk och trä-
slöjd. 

Bettina Wingolf har stark 
anknytning till Grinstad och 
Skållerud. Familjen Wingolf 
hade sommarstuga i Aregår-
den under Näs i Grinstads 
socken från 1965 och 40 år 
framåt i tiden. Hennes för-
äldrar ägde Grinstads Lant-
handel under några år och 
själv drev hon Brukshandeln 
och Vandrarhemmet i Håve-
rud åren 1981 – 1987.

www.andelslamm.se 
Du äger -Vi sköter 

Aldrig har lokalproducerat lammkött smakat bättre 

Svankila Norra Ödegården 1, Köpmannebro 0768-522227 

ÖPPET HUS 
lördag 24 mars kl 11-14 

Titta på lammen 
Teckna dig på Andelslamm 
Smakprover och försäljning 

Mellerud  fredag 9 - 17
Magnus 0723-281006

4YOU
GÖTEBORG AB

BLOMMOR

Påskliljor  

& penséer

färska  

tulpaner

10-pack 45:-

Om temperaturen tillåter

Välkommen att söka medel ur
Stiftelsen Dagny o Sven-Erik Johanssons fond

För info: www.dagnyosvenerikjohanssonsfond.se
Sista ansökningsdag 2018-04-30
Ev. frågor till stiftelsens ordf.  
Carl-Ewert Berg 070-491 08 20
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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

      

P
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Vecka 13 Måndag 26/3: Fläskköttgryta smaksatt med 
äpple, potatis och skivade morötter. 
Dessert: Konserverade päron. 
Tisdag 27/3: Kålpudding med brunsås, 
potatis, broccoli och lingonsylt. 
Dessert: Fruktsoppa.

Onsdag 28/3: Fiskbullar i dillsås, potatis 
och gröna ärtor.  
Dessert: Aprikoskräm.

Torsdag 29/3: Vårsoppa.   
Dessert: Pannkakor med sylt.

Fredag 30/3: Påskbuffé. 
Dessert: Mandeltårta med vispad grädde.

Lördag 31/3: Varmrökt lax från Håfveruds 
rökeri med romsås, potatis och gröna ärtor. 
Dessert: Chokladmuffins med vispad grädde 
och påskkyckling.

Söndag 1/4: Hovmästarbiff med champin-
jonsås, potatis och klostergrönsaker.
Dessert: Ananaspaj med vispad grädde.
Hemtjänstens alternativ v. 13
Mån-tis, tors, sön: Fisk Bordelaise med  
potatismos och grönsaker.  
Ons, lör: Ugnspannkaka med stekt fläsk och 
grönsaker.

Senior

Glamourmässa 
på fredag

Mona Christiansson, företagare och ordförande i köpmannaföreningen 
och Malin Larsson, Parfymeri Alexandra, står bakom fredagens Glamour-
mässa i Mellerud.

Våren närmar sig och då 
även baler, skolavslut-
ningar, fester och bröllop. 
Vad passar då bättre än 
en glamourmässa för att 
få inspiration?
Detta sker på fredag i Mel-
lerud. Ett tiotal modeller blir 
sminkade på eftermiddagen 
hos Parfymeri Alexandra, 
allmänheten är välkomna in 
för att få inspiration. Framåt 
kvällskvisten drar mässan 
igång med mingel i Tingshu-
set, följt av en spännande 
modevisning där flera av 
Melleruds klädbutiker visar 
vårens heta mode. Allt avslu-
tas med ett knippe vackra 
brud- och balklänningar 
samt stiliga kostymer för 
männen.

Olika teman
Det blir tre olika teman under 
modevisningen; vardagsklä-
der i vår, partykläder och 
fest- samt glamourkläder.

– Jag har köpt in en massa 
balklänningar och brudklän-

ningar som jag både säljer 
och hyr ut. Detta är ett perfekt 
tillfälle att nå ut till allmän-
heten med detta. Så i samar-
bete med Parfymeri Alexan-
dra drog vi igång 
glamourmässan, säger Mona 
Christiansson, som driver 
flera företag i centrum, bland 
annat klädbutiken Mocca-
Fin.

Olika lokala butiker finns 
på plats för att ställa ut och 
sälja vårnyheter. Medver-
kande företag är Parfymeri 
Alexandra, MoccaFin, Fri-
syrateljén, Mode For You, 
Modehuset, Nyströms Skor, 
Handarbetsboden, Lind-
ströms Blommor och Jessi-
cas Delikatesser.

– Vi hoppas att detta blir ett 
årligt återkommande arrang-
emang, tillägger Mona.

Att besöka mässan kostar 
ingenting, men vill man ha 
mingeltallrik är det anmälan 
som gäller.

Susanne Emanuelsson  
susanne@mellerudsnyheter.se

Ökat intresse för andelslamm
På gården Svanängen i 
Köpmannebro är det öp-
pet hus på lördag. Marie 
och David Naraine visar 
sin ekologiska KRAV-
certifierade fårbesättning 
och berättar om Andels-
lamm, en växande rörelse 
där konsumenten köper 
andelar i det som gården 
producerar. 
Vintern hänger i och verkar 
inte vilja ge med sig, men 
vårtecknen finns där ändå. 
Solen värmer mot väggen i lä 
och i fårhuset på Svanängen 
hörs späda bräkanden. 

Lammen och tackorna 
njuter av solen eller vilar tätt 
tillsammans i halmen. 70 
tackor finns här på gården, 
cirka 50 lamm är födda de 
senaste veckorna. Nyfikna, 
fina små grå, vita och svarta 
lamm kommer fram och vill 
hälsa. En ren ”sötchock”.

– Vi vill bevara de gamla 
lantraserna och att erbjuda 
Andelslamm är ett sätt att 
värna om dessa raser, om 
småjordbruk och lokalt pro-
ducerad mat, säger David 
Naraine.

Fårrasen här på Svanängen 
är gotlandsfår, en urgammal 
ras av pälsfår som klarar sig 
på magra skogsbeten och står 
bakom den vackra naturen 
kring gården. Djuren har på 
några år förvandlat ett för-
buskat landskap till öppna 
betesmarker med magnifika 
ekar som tidigare inte syntes. 

Dalsland i framkant
Andelsjordbruk är fortfa-
rande en ny rörelse i Sverige. 
Nu sprider sig konceptet som 
bygger på att konsumenten 
och producenten skriver ett 

David och Marie Naraine, på gården Svanängen i Köpmannebro, bjuder in till öppet hus på lördag och hoppas 
på fler andelsägare till lammen.

Två pigga syskon tar en paus tillsammans i fårhuset på Svanängen.

avtal där konsumenten köper 
andelar i den kommande 
skörden eller som i detta fal-
let, kött från gårdens djur. 

Man köper en andel i 
lammbesättningen på våren, 
för många räcker det med ett 
lamm, och får sin andel i kött 
och eventuellt päls på hösten 
när lammen slaktats. 

Man delar därmed på ris-
ker som en eventuellt dålig 
sommar kan ställa till med, 
eller så får man bonus på att 
sommaren var optimal och 
djuren växte över förväntan. 
Köttet är ditt medan bonden 
sköter lammet åt dig. 

– Vi var faktiskt först i 
Sverige med Andelslamm så 
man kan säga att Dalsland 
ligger i framkant när det gäl-
ler andelsjordbruk. Nu har vi 
bildat en plattform så att fler 
gårdar kan ansluta sig. Just 
nu har vi två gårdar i Dals-
land eftersom Sarah Svens-

rade vid kilopris, därför för-
svinner naturbetesdjur som 
kan hålla marker öppna och 
öka den biologiska mångfal-
den. Matindustrin bestäm-
mer hur köttet ska se ut och 
därför kommer sådant här 
kött aldrig ut till konsumen-
ten. Man får avdrag på priset 
om köttet inte är norm-enligt, 
det får inte vara några varia-
tioner i storlek på till exem-
pel kotletterna. Därför är 
svenskt lammkött från lant-
rasdjur sällsynt i butikerna, 
säger Marie.

Det har visat sig att många 
är intresserade av ren mat 
och är villiga att betala i för-
väg för något de får till hös-
ten. Det är andra året gården 
erbjuder Andelslamm och 
första året var en succé. Att 
veta var maten kommer ifrån 
känns angeläget för allt fler. 
Ytterligare ett plus är att kött 
från naturbetesdjur, enligt 
David och Marie Naraine, 
innehåller mer omega 3 och 
3-6 gånger mer E vitamin än 
annat kött från djur uppfödda 
på kraftfoder. 

Kunderna finns i ett om-
råde från Göteborg i söder till 
Åmål i norr och ut mot kus-
ten. Nu hoppas man på ännu 
fler och på lördag kan lamm 
och tackor beskådas av alla 
som är intresserade. Det 
bjuds dessutom på smakpro-
ver och det blir försäljning av 
skinn och kött.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

son, som driver Dalslands 
Struts har anslutit sig till 
Andelslamm med sin fårbe-
sättning bestående av syda-
frikanska Dorper, berättar 
David. 

Stort intresse
– Vi konsumenter är så fixe-
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Veteraner, mat 
och sponsorer

Österrådaplan fylls som vanligt av gamla läckra veteranbilar, eventuellt också veteranmopeder. Arkivbild 
från 2017.

Just nu händer det mycket 
runt Kanalyran. I stort sett 
varje dag blir något nytt 
klart. Här är ett axplock 
av vad som hänt senaste 
veckan.
Jimsons spelade på den allra 
första Kanalyran 1968. Där-
för känns det mycket roligt 
att låta dem avsluta jubi-
leumsyran 2018. Det känns 
som vi på så sätt sluter cir-
keln.

Jimsons är en gammal 
klassisk skållerudsgrupp 
som var populära i Dalsland 
under senare delen av 
1960-talet och framåt. Under 
många år har de framträtt 
som duo eller trio men inför 
Kanalyran 2016 plockade 
sångaren Lars Stam ihop ett 
antal av originalmedlemmar. 
Tillsammans med ett par nya 
bildade de en sextett som 
sedan dess har spelat då och 
då i bygden. Räkna med ett 
knippe 1960-talsklassiker 
och några sköna danslåtar.

Veteraner även 
på bilfronten
Som vanligt blir det bilut-

ställning på Österrådaplan på 
lördagen. Veteran Classics 
medlemmar kommer och 
visar upp sina åk. Trafikver-
ket anser att en bil som är 
minst 30 år är att anse som 
veteranbil, med många inom 
Veteran Classic har bilar som 
är betydligt äldre än så.

Förhoppningsvis kommer 
vi även att få se en del gamla 
klassiska mopeder.

Mat på två ställen
Inbjudningar till det restau-
rangområde vi kommer att 
skapa på Torget har under 
förra veckan spridits till krö-
garna i Melleruds kommun. 
Vårt mål är att vi under fre-
dagen och lördagen ska ha 
minst fem restauranger med 
olika profil i området. 

Det ska finnas något för 
alla, och även om man inom 
en familj eller en kompis-
krets har olika preferenser 
när det gäller det ätbara ska 
man kunna sitta tillsammans 
och äta.

På parkeringen vid Närhäl-
san blir det under lördagen en 
smakfest. Där ger vi lokala 

mat- och dryckesproducen-
ter chansen att visa upp sina 
produkter, låta folk prov-
smaka och kanske också 
köpa. Inbjudan till matpro-
ducenterna kommer att gå ut 
under de närmsta dagarna.

Restaurangområdesinbju-
dan ligger givetvis också på 
Kanalyrans hemsida och där 
lägger vi också ut inbjudan 
till matproducenterna.

Sponsorsläget
När detta skrivs, torsdag 15 
mars, har vi på hemsidan 
listat 28 företag som kommer 
att sponsra Kanalyran. Vi har 
ytterligare några där vi dis-
kuterar formen för deras 
sponsring. Men vi har plats 
för fler. 

Förra året slog vi rekord 
med 65 sponsorer och med 
tanke på att det i år är jubi-
leum hoppas vi givetvis att 
det rekordet inte ska överleva 
sommaren.

 För Kanalyrekommittén 
Lars Nilsson

Jimsons spelade på den allra första Kanalyran 1968, nu står de åter på scenen när det är jubiléumsår. Arkivbild.

749:
(1499:-) 
ASICS GT-2000 5 
Löparsko från Asics som passar dig som pronerar.  
Stötdämpande mellansula i två olika densiteter.  
Dam- och herrstorlekar.

1499:
(2899:-) 
GARMIN VIVOACTIVE HR REGULAR
Stilren och slimmad smartwatch med GPS och pulsmätning 
vid handleden. Vivoactive HR är en superpraktisk smartwatch 
konstruerad med GPS och ”Garmin Elevate” som mäter din puls 
vid handleden.

699:
(1399:-)

MERRELL MOAB GTX 
Vattentät walkingsko med både stabilitet och komfort 

som passar dig som gillar att vara i rörelse. Slitstark Vi-
bram sula, bred läst och Gore Tex membran med andas 

funktion. Herr- och damstorlekar.

HALVA
PRISET! 

HALVA
PRISET! 

HALVA
PRISET! 

I STOLT SAMARBETE MED:

YOUR GOALS

FRAMTIDENS  
TEAM SPORTIA

Massor av 

fina 

erbjudanden 

i butiken!

Att träna är bra, att träna ute är bättre!!!
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Vår käre

Ragnar
Melin

* 31 oktober 1924

har i dag stilla insomnat 
och lämnat oss

i sorg och saknad.

Brålanda
6 mars 2018

ANNA
Kent-Ove och Karin

Bengt och Helena
Barnbarn med familjer

Broder  John
Övrig släkt och vänner

När Dina steg har tystnat,
finns ändå ekot kvar.

När Dina ögon slocknat,
vi alla minnen har.

Vi spar dem i våra hjärtan,
tar fram dem då och då
så kommer Du för alltid,

att vara här ändå.

Begravningsgudstjänsten
äger rum i familjekretsen.

Blixt Begravningsbyrå
tel. 0521-71 11 63.

DÖDSFALL

DÖDSFALL

SORGTACK

Uppvaktning undanbedes
Jag fyller år. 
Glöm det  – det gör jag!  

Jan Ericsson

UPPVAKTNING

All ev. uppvaktning
undanbedes.  

Margit Gustavsson 
Åsensbruk

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Dalskogs kyrka för 
Mildred Andersson. Som 
inledning på akten spelade 
kyrkomusiker Maria Anders-
son ”The Rose” av A. Mc-
Broom varefter man lyssnade 
på ”Tro” med Marie Fredriks-
son. Akten förrättades av 
Margareta Olsson och man 
sjöng tillsammans psalmerna 
248, 231 samt 249. Man fick 
lyssna på ”När du går över 
floden” med Christer Sjögren 
och som avslutningsmusik 
spelades ”Candle in the wind” 
av E. John. Vid kistan togs 
avskedet av döttrar med famil-
jer, släkt och vänner till to-
nerna av ”I din himmel” med 
Sonja Aldén. Till minnet av 
Mildred var koret vackert de-
korerat med blommor. Efter 
akten ägde gravsättning rum 
på Örs kyrkogård.

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Holms kyrka för 
Lars Elfström. Som inled-
ning på akten spelade kyrko-
musiker Anders Fredriksson 
”Air” av J. S. Bach varefter 
han sjöng ”Säterjäntans sön-
dag” av O. Bull. Akten förrät-
tades av Daniel Westin och 
man sjöng tillsammans psal-
merna 188 och 190. Anders 
sjöng ”Dagen är nära” av G. F. 
Händel samt ”Étude op. No 3” 
av F. Chopin och som avslut-
ningsmusik spelades ”Våren” 
av E. Grieg. Vid urnan togs 
avskedet av släkt och vänner. 

Till minnet av Lars var koret 
vackert dekorerat med blom-
mor. Gravsättning kommer att 
äga rum på Holms kyrkogård.

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Gunnarsnäs kyrka 
för Birgit Oscarsson. Som 
inledning på akten sjöng barn-
barnet Paula ”Andra sidan” av 
S. Karlsson. Akten förrättades 
av Margareta Olsson och till-
sammans sjöng man psal-
merna 201, 231 och 285. Vid 
kistan togs avskedet av sö-
nerna med familjer, släkt och 
många vänner. Efter avskedet 
framförde kyrkomusiker och 
solist Elisabette Emanuelsson 
”Du är alltid en del utav mig ” 
av L. Berghagen. Som avslut-
ningsmusik spelades ”Tears in 
heaven” av E. Clapton. Till 
minnet av Birgit var koret 
vackert dekorerat med blom-
mor. Gravsättning kommer att 
äga rum på Gunnarsnäs kyr-
kogård.

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Skålleruds kyrka för 
Sonja Andersson. Som inled-
ning på akten framförde kyr-
komusiker Elisabette Emanu-
elsson ”Gammal fäbodpsalm” 
av O. Lindberg. Akten förrät-
tades av Daniel Westin och 
tillsammans sjöng man psal-
merna 297 och 261. Vid kistan 
togs avskedet av de närmaste. 
Efter avskedet framförde Eli-
sabette ”Där rosor aldrig dör ” 
av J. Osborn / J. C. Miller. Som 

JORDFÄSTNINGAR

JORDFÄSTNINGAR

Välkommen älskade Idun!
Den 15 februari fick Ted en lillasyster. Hon vägde 4638 gram och var 
52 cm lång. Stolta föräldrar är Sarah och Anders Brandin.

FÖDDA

MELLERUD
Smyrna: Onsd 18 Bibel-
klass. Torsd 17 Språkcafé. 
Fred 18.30 Tonår i Smyrna. 
Sönd 11 Gudstj. predikan 
Tommy Pettersson m.fl. Tisd 
14.30 Andakter Bergs sjuk-
hem och Fagerlidshemmet.
Equmeniakyrkan-
Missionskyrkan: Torsd 
18.30 Stickcafé. Fred 18 
Tonår i Smyrna. Sönd 17 
Gudstj. Emanuel Georgsson. 
Kvällsfika. Offer för Pastors- 
& Diakonutbildning. Tisd 
10-12 Tisdagskaffe & Rast-
plats. 

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

Smyrna: Onsd 11 Bön. Lörd 
19 Ungdomsmöte GPS i 
Equmeniakyrkan. Sönd 16 
Ekumenisk gudstj. i Equme-
niakyrkan, Thomas H., Sig-
ward K. m.fl. Kyrkkaffe. 
Tisd 17.30 Trä & Plugg på 
Sörgården.
Equmeniakyrkan: Torsd 

15 Kongogruppen. Torsd 19 
Mötesplats. Lörd 19 GPS-
kväll. Sönd 16 Equmenisk 
gudstj. Equmeniakyrkan, 
präster och pastorer medv. 
Kyrkans barnkör, servering.
Brålanda: Fred 15 Gudstj. 
på Servicehuset, Anette Jar-
sved Carlson. Sönd 16 Eku-
menisk gudstj. i Equmenia 
kyrkan, David Celinder, Sig-
ward Karlsson och Thomas 
Holmström. Ssk. Servering. 
Månd 11 Måndagsprogram 
i fsh. Hemlig gäst. 12 Mid-
dagsbön i fsh. 12.15-13.30 
Lunch. 15.30 Kyrkliga syför-

Veckans 
ros...

...till all personal på Skålle-
rudshemmet. som med stor 
kunskap och mycket empati 
tagit hand om vår mor Eva 
på Alen

Barnen med familjer

...till Hans-Olof och Britt-
Marie Lind som ordnade en 
trevlig resa till Göteborg med 
mat & show.

Chaufförerna med respektive

Grattis Leon på 3-årsdagen 
den 24 mars.
Önskar Noel, mamma, pappa, 

mormor, morfar, farmor och 
farfar

Hipp Hipp 

HURRA!

PREDIKOTURER Ida praoade på 
redaktionen

15-åriga Ida Flodin Uggla har varit 
praoelev under en vecka på Melle-
ruds Nyheter. Foto: Karin Åström.

Ida Flodin Uggla, 15, har 
praoat en vecka på Melle-
ruds Nyheter. Här berät-
tar hon om sig själv.
Jag har alltid varit intresserad 
av att läsa, skriva, fotogra-
fera och måla, det mesta 
kreativa har fallit mig i sma-
ken. 

Det har också hänt att jag 
fått för mig att skriva en no-
vell när jag känt mig extra 
inspirerad. Ofta handlar det 
om en stark kvinna eller 
flicka på en resa för att hitta 
sig själv i centrum (detta sker 
då ofta omedvetet men i ef-
terhand inser jag att det är så), 
för att jag tycker att det speg-
lar vad jag vill bli samt vad 
jag vill att kommande gene-
rationers flickor ska bli – 
kraftfulla och starka kvinnor 
som vill förändra världen 
lika mycket som jag gör.

Att vara femton år och 
behöva utstå skällsord och 
kränkningar för att jag står 
för det jag tror på är inte rätt. 
Jag tycker att alla ska få ut-
trycka sig fritt. Jag vill att de 
ska kunna vara den de vill 
och kunna säga det de vill; så 
länge det inte skadar eller 
kränker en annan.

Jag ville praoa på Melle-
ruds Nyheter för att jag ville 
se om man som journalist 

eningen i fsh. 17-19 Kultur-
café, Brålanda fsh.
Sundals-Ryr: Onsd 19-
21 Kvinnokväll i fsh. Tema 
Kort.
Gestad: Onsd 15 Norra 
sykretsen hos Gun Frend-
berg. Sönd 11 Gudstj. Tho-
mas Holmström. Sång 
Christina Svensson. Kyrkbil 
321 18. 

FRÄNDEFORS
Equmeniakyrkan: Torsd 19 
Musikskolans konsert. Lörd 
10 Påskbasar, lotterier, kaffe 
och våffla. Sönd 11 Gudstj. 
Sigward K. Kyrkkaffe. 
Frändefors: Sönd 11 Fa-
miljegudstj. Jubilatekören m 
musiker. Ralph Liljegren. Ut-
delning av dopgåvor. Kyrk-
fika i fsh. Kaffe och våfflor. 
Offergång. Kyrktaxi. Torsd 
14 Gemenskapsträff på Ring-
hem. Leif Larsson keybord 
och sång. Allsång.

kan vara med och påverka i 
framtiden, och det kan man.

Engagerad ungdom
Jag är engagerad inom kom-
munen i form av ungdomsrå-
dets sekreterare och en av 
flera uppstartare av Mellerud 
Pride. Mellerud Pride är ett 
pågående arbete och är inne 
på sitt tredje år 2018. 

Jag gillar att vara social 
och gillar att prata med och 
träffa nya människor. Jag 
tycker själv att jag jobbar bra 
ensam men också att jag är 
ganska bra på att engagera 
personer i en grupp i ett ar-
bete. Jag tar gärna ansvaret 
och en ledande roll, ofta un-
dermedvetet.

Ida Flodin Uggla

avslutningsmusik spelades 
”Amazing grace” – skotsk 
folkmelodi. Gravsättning 
kommer att äga rum på Skål-
leruds kyrkogård.

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Bolstad kyrka för 
Henrik Andersson. Som in-
ledning på akten framförde 
kyrkomusiker Maria Anders-
son ”Tröstevisa” av B. An-
dersson vartefter solist Maria 
Bartens sjöng ”Jag ska gå ge-
nom tysta skyar” av G. Jo-
hansson. Akten förrättades av 
Margareta Olsson och tillsam-
mans sjöng man psalmerna 
248, 285 och 249. Vid kistan 
togs avskedet av de närmaste. 
Efter avskedet sjöng solisten 
”Där rosor aldrig dör” av J. 
Osborn / J. C. Miller. Som 
avslutningsmusik spelades 
”Amazing grace” – skotsk 
folkmelodi. Till minnet av 

Henrik var koret vackert de-
korerat med blommor. Grav-
sättning kommer att äga rum 
på Bolstads kyrkogård.

Avskedsceremoni har ägt 
rum i Tingshusstallet i Mel-
lerud för Birgit Doverhäll. 
Akten inleddes med att Anders 
Grimheden, borgerlig begrav-
ningsofficiant,  hälsade väl-
kommen varefter man lyss-
nade på ”Du är för alltid en del 
av mig” med Lasse Bergha-
gen. Inför minnestalet spela-
des ”Sailing” med Rod Ste-
wart medan gruppen 
Pentatonix fick avsluta med 
sången ”Hallelujah”. Efter att 
avsked tagits vid urnan fick 
man lyssna på Lasse Bergha-
gen med sången ”Sträck ut din 
hand”. När ceremonin var 
över gravsatte familjen urnan 
på Holms kyrkogård.
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MEDLEMSPRIS

Pelargon ’Mårbacka’ 
Ord. pris 7990

Penséer, 6-pack
Finns i flera färger. 
Ord. pris 3990

2990

Gula krukväxter 
Välj bland: Jordviva, våreld och  
krysantemum. Ord. pris 2990

2 FÖR 50:-

Påsktazett ’Tête-à-tête’. Ord. pris 1990

995

4990

Lev livet lite grönare
Vänersborg   Brogatan 1. Tel 0521-72 41 10. Öppet: vard 10-19, lörd 10-16, sönd 11-16 

Långfredagen 10-16 Påskafton 10-16 Påskdagen 11-16 och Annandag påsk 10-16
www.blomsterlandet.se

Storgatan 17, Mellerud 
0530-135 20

Gäller fred 23/3 
och lörd 24/3

25% 
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Handarbets
Boden

Lilla Gränd

Handla för minst 

500:- 
så får du  

25% 
rabatt

Gäller 22/3-24/3 

Tony slutar

Tony Johansson, Miljöpar-
tiet de Gröna,  har på grund 
av personliga skäl beslutat 
sig för att omgående avsäga 
sig uppdraget i miljöpartiets 
kommun- och landstings-
kommitté. Det framkom i ett 

pressmeddelande den 14 
mars.

Han vill passa på att fram-
föra ett varmt tack för en 
mycket givande och inspire-
rande tid.

Roger Granat slutar 
efter knappt ett år

Roger Granat slutar som social-
chef i Melleruds kommun efter 
knappt ett år. Arkivbild.

Roger Granat slutar som 
socialchef i Melleruds 
kommun. Han har arbetat 
knappt ett år som social-
chef och går nu vidare till 
Uddevalla kommun som 
utvecklingschef inom so-
cialförvaltningen.
– Jag har trivts väldigt bra 
med att arbeta i Melleruds 
kommun, men det här var ett 
erbjudande jag inte ville 
tacka nej till. Mitt nya upp-
drag innebär att bland annat 
få arbeta med digitala inno-
vationer som bidrar till ökad 
service och minskade kost-
nader för kommunala verk-
samhet. Det här är något som 
jag idag brinner för, säger 
Roger.

Socialnämndens ordfö-
rande Michael Melby säger 
att Roger under sin korta tid 
har gjort ett mycket viktigt 
arbete för Melleruds kom-
mun genom sin förmåga att 
rekrytera och skapat stabili-
tet i förvaltningen. Det har 
bidragit till bättre arbetsmiljö 
för personalen och minskade 
kostnader.

– Vi blev lite tagna på 
sängen, detta var inte vad vi 
förväntat oss. Men vi har haft 
bra samtal och Roger får nu 
jobba med frågor han brinner 
för. Roger slutar inte på 
grund av att han inte trivs här 
eller att han haft övermäktiga 
uppgifter. Istället har han hit-
tat en egen nisch som han vill 
utveckla, så jag förstår ho-
nom. Roger har varit kanon-
bra och jag hade hoppats få 
jobba med honom längre, 
säger kommunchef Sophia 
Vikström.

Slutar i början av maj
Roger Granat har en månads 
uppsägningstid och han slu-
tar officiellt i Mellerud i 
början av maj. Men har kom-
mer att vara kvar ett tag för 
att få en bra överlämning av 
arbetsuppgifterna till den 
som blir tillförordnad social-
chef.

– Jag hoppas få en tillfällig 
lösning snabbt. Men får jag 
en ny socialchef i september 
är jag jättenöjd, konstaterar 
Sophia Vikström.

Robinson–deltagare från Mellerud

Mellerudsbördige  Henrik Norgren är en av deltagarna i Expedition Robin-
son som just nu sänds i TV4. Är det han som ska gå vinnande ur spelet?

Expedition Robinson är 
tillbaka i TV4. Första pro-
grammet i vårens serie 
visades i söndags. En av 
deltagarna är melleruds-
bördige Henrik Norgren.
Henrik Norgren är 37 år och 
uppväxt i Mellerud. Han är 
polis och bor sedan fem år 
tillbaka med sin familj i 
Strömstad. Han såg Robin-
sonäventyret som en utma-
ning. 

Inspelningen på ögruppen 
Fiji i Stilla Havet pågick 
under åtta veckor i augusti 
till september förra året. Här 
gäller det att kämpa för sin 
egen överlevnad fram tills 
årets segrare i Robinson är 
korad. Blir det Henrik? 

Hur det slutligen går får 
han naturligtvis inte säga 
något om. Redan i söndagens 
första program hettade det 
dock till rejält. Det gäller att 
ha grundläggande kunskaper 
i överlevnad, en stark kamp-
vilja, och att vara slug för att 
klara sig sägs det. 

– Jag är en tävlingsmän-
niska, säger Henrik och 
fortsätter: 

– Men jag har en stark 
moral och värderingar. Jag 
vill vinna på ett ärligt och 
snyggt sätt, jag vill inte spela 
fulspel. Ska jag förlora så får 
det vara mot någon som är 
bättre och jag vill inte vinna 
genom att paxa och luras. 
Men visst, jag har spelat spe-
let, men inte lika extremt som 
vissa andra.  

Fem frågor till Henrik
Hur var det att se det 

första avsnittet?  

– Jo, det var ju lite ovant. 
Även om jag vet vad som 
hänt så vet jag ju inte hur det 
är klippt och framställs, sva-
rar han. Vi satt bänkade 
framför TV:n hela familjen 
och för barnen var det ju 
viktigt att pappa inte gjorde 
bort sig alldeles.    

Du tog med dig ett fiske-
nät som personlig sak. 
Varför? 

– Jag tänkte att vi kommer 
att svälta, jag ville öka chan-
serna att överleva. 

Fick du användning av 
det? 

– Hahaha, det kan jag inte 
avslöja riktigt. 

Vad var jobbigast? 
– Flera skulle nog svarat att 

det var avsaknaden av mat. 
Första dygnet fick vi inget 
alls, vilket några var förvå-
nade över, men jag var be-

redd på det. Det sociala spelet 
var nog värre. Den som inte 
är tillräckligt stark fysiskt, 
måste ta till fulspel för att ha 
en chans. Det var jobbigt.

Hur känns det nu såhär 
efteråt? 

– Jag kom hem och kunde 
se mig själv i spegeln, det 
känns bra. Jag har spelat 
spelet, men kanske inte lika 
extremt som vissa andra. 
Men, att vara ärlig kan också 
ge ovänner.

Hur det hela slutade vet vi 
längre fram i vår, men visst 
hoppas vi att denne före 
detta mellerudsbo var den 
som gick segrande ur leken. 

Ing-Marie Norrman

Rekrytering av socialchef 
påbörjades omgående i tors-
dags, samma dag som press-
meddelandet skickades ut.

På hemsidan önskar Mel-
leruds kommun Roger Gra-
nat lycka till i sitt nya upp-
drag och tackar honom för 
det betydelsefulla arbete han 
har gjort i kommunen. 
 Susanne Emanuelsson 

susanne@mellerudsnyheter.se
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HAPPY HOBBY 
  WEEKEND

Den 24–25 mars kickar vi 
igång årets campingsäsong 
med en härlig vårfest!

VÄLKOMMEN PÅ

TÄVLA OCH VINN! 

Under helgen har du chans att vinna 
fantastiska priser i vårt Hobby-quiz. 
Du fyller i dina svar på hobbycaravan.se/quiz

VÅRFEST
24–25
MARS

WALKER FÖRTÄLT

I PRISPOTTEN

Värde:

16 500 kr

Värde:
5 000 kr

Värde:

1 600 kr

EN FIN GRILLDessutom 

tävlar vi ut 

10 värdecheckar 

á 500 kronor 

på Shell!

CAMPINGBORD MED STOLAR

Förtältet på bilden är ur Walkers sortiment. Vindskydd ingår ej.

Öppettider:
Lör 10-14
Sön 10-14

Björnebol 45 A, 464 92 Mellerudwww.sghusvagnar.se

Sillröra på E45:an

Den norsregistrerade lastbilen var fullastad med 100-200 silltunnor. 
När lasten kom i gungning öppnade sig sidodörren och ett stort antal 
tunnor föll ut. En mötande personbil kör in i dem och får tre-fyra av 
tunnorna under sig. 

Vid 14-tiden förra onsda-
gen tappade en lastbil de-
lar av sin last, som bestod 
av silltunnor, på E45 norr 
om Mellerud, vid infarten 
till Holms kyrka. En per-
sonbil körde in i tunnorna, 
men lyckligtvis klarade sig 
alla utan fysiska skador.
Det var en norskregistrerad 
lastbil med släp som körde 
söderut på E45. Godset kom 
i gungning och sidodörren 
öppnade sig, cirka 50-70 
75-kilostunnor fulla med in-
lagd sill föll ut över vägen 
och ner i dikena. En mötande 
personbil kolliderar med tun-
norna och hamnar tvärs över 
vägen med fronten uppe på 
tre-fyra tunnor. En efterföl-
jande lastbil bromsar in och 
touchar då bakre kofångaren 
på personbilen.

När räddningstjänsten från 
Mellerud anlände till platsen 
var vägen full av utspridd 
inlagd sill, eftersom många 
av tunnorna gått sönder vid 
olyckan. Lukten av fisk var 
överväldigande.

Det låg sillbitar, sillspad och tun-
nor över hela vägen, till och med 
på personbilens bakruta. Mellan 
60-70 tunnor föll ut på och intill 
vägen. Lukten av sill spred sig över 
området...

Forcerade bullerplank två gånger

Den demolerade bilen blev stående tvärs över E45 efter singelolyckan i fredags kväll.

I fredags kväll strax efter 
klockan 20 kom larmet om 
en singelolycka på E45 i 
backen ner mot norra ron-
dellen. En bil som fram-
förts i mycket hög fart 
norrut kolliderade med en 
lyktstolpe och forcerade 
bullerplanket på vänster 
sida, snurrade ut på vägen 
och körde åter igenom 
planket innan bilen ham-
nade tvärs över E45.
Enligt vittnen kördes bilen, 
en Saab, i mycket hög fart 
norrut genom södra rondel-
len. Bilen fortsatte norrut, 
men i backen ner mot norra 
rondellen fick föraren sladd 
och körde ner en lyktstolpe 
på vänster sida. Bilen 

kraschade genom det höga 
bullerplanket, snurrade till-
baka ut på vägen och därefter 
fortsatte färden in i planket 
en andra gång. Bilen blev 
sedan stående tvärs över 
E45. Räddningstjänsten från 
Mellerud anlände snabbt till 
platsen.

Det var en kraftig smäll, 
som de boende i huset innan-
för bullerplanket uppmärk-
sammade. De sprang ut för 
att hjälpa till och få ut perso-
nerna. Trädgården var fylld 
av träplankor efter bilens 
framfart.

I bilen fanns två personer, 
som båda snabbt avvek från 
platsen. Dock dök föraren, en 
man i 30-årsåldern, upp gan-
ska snart igen och erkände att 

han kört bilen. Han är miss-
tänkt för rattfylleri och fri-
hetsberövades klockan 
21.37.

Den andre mannen, strax 
under 30 år gammal, kunde 
genom eftersöksarbete med 
polis och hundpatrull, om-
händertas vid 01-tiden på 
natten. På grund av berus-
ning kördes han tillsammans 
med sin hund till polisstatio-
nen i Åmål för tillnyktring.

I bilen påträffades bland 
annat en cirka 30 centimeter 
lång machete, knivar och 
andra tillhyggen plus diverse 
barntillbehör.

E45 var avstängd för trafik 
i cirka en timme.
 Susanne Emanuelsson 

susanne@mellerudsnyheter.se

Bara plockepinn... Det hade flugit plankor ända in till entrén vid huset innanför bullerplanket.

Brandmännen började ar-
betet med att sanera vägba-
nan och rulla ner tunnorna i 
dikena. Trafikverket fortsatte 
med att sopa, spola och salta 
vägbanan, som blev mycket 
hal av den mosade sillen och 
sillspadet.

– Vi släppte på trafiken 
efter cirka två timmar. Bär-
garen tog hand om godset, 
lastbilen och personbilen. 
Detta var ett larm som kunde  
blivit riktigt allvarligt, men 
lyckligtvis blev ju ingen ska-

dad, säger Patrik Tellander, 
stationsbefäl på räddnings-
tjänsten i Mellerud.

Saneringearbetet återupp-
togs på kvällen, men då 
kunde trafiken flyta på under 
arbetet.

 – Detta rubriceras som 
underlåtenhet att ha lasten 
fastgjord, konstaterar Moni-
ca Lindberg, på melleruds-
polisen.
 Susanne Emanuelsson 

susanne@mellerudsnyheter.se

Grinden stals igen
Mellan 12-13/3 stals grinden 
till hundrastgården i Melle-
rud, för andra gången. Poli-

sen efterlyser information 
om någon satt upp nya grin-
dar hemma,
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Karlslundsgatan 8  •  Vänersborg
 

FISKEMÄSSA Du får träffa våra leverantörer och snacka fiske och uteliv.
Bland de 13 utställarna finns flugbindare, gäddfiskare, 

trollare, havsöringsfiskare, representanter från
vildmarken i form av Aclima.

På plats finns  Shimanos rulldoktor som ser till att 
serva din rulle!

Bra priser och god stämnig så missa inte chansen 
att ställa frågor, skryta eller klaga . LÖRDAG 24  MARS KL 9-15

19% RABATT I HELA BUTIKEN!
Gäller ej röda prislappar och hundmat

Inlämningstid!

Storgatan 20, 464 30, Mellerud 
Tel 0530-125 40  

www.mellerudsnyheter.se

Till tidningen som kommer 4 april
manusstopp onsdag 28 mars

Alla annonser ska vara färdiga  
på torsdag 29 mars

Lokal film en publikmagnet
En lyckad filmfestival 
avslutades i söndags. En 
av publiksuccéerna var 
filmen ”I villande skog av 
Hjalmar Åberg”.  Drygt 
200 personer, som hop-
pades återse en känd men 
svunnen tid och bekanta 
ansikten, fyllde alla plat-
ser och lite till Centrum-
salongen.
Jan G Andersson som digita-
liserat filmen berättade innan 
visningen att han visat den på 
Karolinen i Dals Rostock två 
gånger och därigenom fått 
flera namn och livsberättel-
ser om de människor som 
figurerar  i filmen. Filmen har 
genom det blivit ett mycket 
mer levande dokument än 
den ursprungligen var. 

En annan viktig händelse 
var att Bertil Wennberg, son 
till den i filmen förekom-
mande mejerichefen Wenn-
berg, kunde leverera namnen 
på alla de som arbetade i 

Centrumsalongen var fylld till sista plats när filmen ”I villande skog visades”.

Hjalmar Åberg, Dals Rostock, gjorde filmen om människor, småjordbruk 
och mjölken väg till mejeriet i Mellerud 1966.

Filmfestivalen 
avslutad

Filmfestivalen på Dal 
avslutades i helgen. Bio-
graferna i Ed, Bengtsfors, 
Högsäter, Dals Långed 
och Mellerud har visat 
film i en dryg vecka. Även 
Paviljongen i Nössemark 
har visat film, Dalslands-
filmen.
– Årets upplaga av filmfesti-
valen hade en bred repertoar. 
Det känns trots det som ett 
mellanår. Melodifestivalen 
och snöväder bidrog kanske 
till att festivalen inte drog det 
vi hade väntat oss, men anta-
let sålda filmkort ökade mar-
kant, säger Gunnar Lande-
gren, medarrangör i 
Filmfestival på Dal. 

Det som drar mycket är 
dokumentärer och filmer 
byggda på verklighet. Det är 
även stort intresse för 
svenskproducerade filmer.

I november börjar arbetet 

med nästa års festival. Ar-
rangörerna kollar ett stort 
antal filmer, diskuterar upp-
lägg med mera.

– Vi får se över hur vår 
filmfestival ska se ut i fram-
tiden. Ska den läggas på en 
annan vecka, ska den kanske 
bantas ner till onsdag-sön-
dag? Många från andra delar 
av landet tar en semester-
vecka i Dalsland för att se 
film, säger Gunnar Lande-
gren.

Filmfestival på Dal enga-
gerar cirka 150 frivilliga 
medarbetare. Cirka 5 300 
personer, däribland 1 500 
skolbarn, besökte festivalens 
biografer för att se film. 

Flest besök hade Centrum-
salongen i Mellerud med 950 
biobesökare på 18 filmer.

– Vi ser fram mot 2019 års 
festival, säger Gunnar Lan-
degren.

Skådespelaren Jesper Hall från Stockholm spelar i skräckfilmen ”Sargad” 
som visades på festivalen. Jesper diskuterade filmen med de ungdomar 
som kommit för att se den. Här med Gunnar Landegren på Centrum-
salongen i Mellerud.

mejeriet i Mellerud och som 
fångats av Hjalmar Åbergs 
kamera 1966. Denna infor-
mation hade Jan G Anders-
son infogat i filmen.

Filmen försvunnen i åratal
Som förfilm visades Anders-
sons egen film, ett samtal 
med Birger Karlsson, för 
många känd som charkute-
rist på Hemköp en gång i ti-
den. Birger berättade om hur 
filmen en gång köptes för 
5  000 kronor. Hur den sedan 
var försvunnen under många 
år, för att slutligen komma till 
rätta igen.

Kor och människor
Små jordbruk i Sundals Ryr, 
där gårdens enda ko mjölka-
des, Ester i butiken i Dals 
Rostock, med en liten berät-
telse om hennes beundrare 
därtill, Erik på Rud som 
mjölkade kon på ängen med 

hjälp av bilens kraft, Karl W 
Karlsson i Källhult iförd 
skjorta och slips då mjölk-
ningen i ladugården skulle 
fångas på film. 

Ränslidens blomsterängar 
och många andra platser fi-
gurerade. 

Till mejeriet
Mjölken från korna hamnade 
i flaskor som hämtades från 
mjölkborden av Gustav 
Berglund med söner. Männ-
iskor och landskap passerade 
förbi. 

Lastbilen gick fullastad 
med mjölkflaskor till meje-
riet i Mellerud där hela pro-
cessen från leverans till för-
säljning i mjölkaffären 
visades. 

Även här dök många kända 
ansikten upp till publikens 
stora glädje.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

Lördagen den 10 mars hade 
Bolstads Prästgårds vän-
ner sitt årsmöte i Prästgår-
den. Gudrun Rydberg om-
valdes som ordförande, 
Britt-Marie ”Kickan” Björk 
som kassör och Kjell Åberg 
som sekreterare. Övriga le-
damöter: Sonja Petterson 
(vice ordförande), Bertil 

Landegren, Sonja Berg, Len-
nart Hjalmarsson, Annica 
Berg och Yvonne Palm. 
Suppleant: Sture Hagsgård. 
Efter årsmötet visade Gösta 
Eriksson bilder och berättade 
om bytet av taket på prästgår-
den. Gösta hade avsagt sig 
omval och avtackades av 
ordföranden som även över-

lämnade en blomma till ho-
nom. Föreningen har haft ett 
år med många föredrag och 
några utställningar vilket 
man kan se på föreningens 
hemsida www.bpv.se, där 
också årsberättelsen finns 
och också årets program.

Kjell Åberg,  
årsmötessekreterare

ÅRSMÖTE

Dalslands Spelmansför-
bund höll årsmöte i Kultur-
bruket på Dal, Mellerud 
torsdag 1 mars. Förbundet 
kunde se tillbaka på ett 
mycket aktivt 2017 när man 
genomfört ett stort antal kon-
stellationer med förbundets 
spelmansorkester och min-
dre ensembler. Totalt hade 
man spelat för 2 600 perso-
ner. Man har också tillsam-
mans med riksspelman Einar 

Hansander gett ut del 1 av en 
stor samling Dalslandslåtar.

Hela styrelsen omvaldes 
med Bengt Berling som ord-
förande och Ralph Liljegren 
som kassör. Övriga styrelse-
ledamöter: Caroline Darn-
fors, Ingela Hammarström 
Fredriksson, Björn Her-
mansson, Alban Faust och 
Lars Nilsson.

Under 2018 beslöt förbun-
det att genomföra en rad 

konserter runt om i Dalsland 
för att lansera Einar Hansan-
der samling, där del 2 beräk-
nas komma inför hösten. 
Man ska också genomföra en 
spelmansstämma i Håverud 
25 augusti och fortsätta de 
populära spelträffarna.

För och efter årsmötet spe-
lade man gemensamt låtar ur 
Einar Hansanders samling.

ÅRSMÖTE
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Nybyggnation av bostadsrätter i Brålanda

I höstas köpte Håkans Invest 
AB fastigheten Källeberg 
1:205 med flera. Tanken var 
redan då lägenheter. De 
gamla byggnaderna på fast-
igheten har rivits, både bo-
stadshuset och ladugården, 
sånär som på det gamla fähu-
set. När nu allt är borta och 
marken färdigställd har resan 
inletts mot byggande av lä-
genheter i bostadsrättsform. 

Man har också ansökt om 
att köpa till ytterligare lite 
mark som gränsar alldeles 
intill och ägs av Vänersborgs 
kommun. Tanken är att här 
färdigställa tomter för enfa-
miljshus.

– Vi har lämnat in en ansö-
kan till kommunen om änd-
ring av detaljplanen, säger 
Håkan Ström, VD i Håkan-
koncernen, och fortsätter. 

– Ärendegången är fyra 
månader, så vi borde få be-
sked nu i vår. Detaljplanen 
för området kan då vara klar 
till nästa sommar, tror Hå-
kan. Både från byggnadsför-
valtningen och stadsarkitekt-
kontoret har vi fått positiva 
reaktioner på våra planer och 
vi har anlitat en arkitekt som 

har börjat att rita på olika 
förslag. Jag tänker mig ett 
herrgårdsliknande hus i två 
plan, men vi får se var vi 
hamnar, klart är dock att det 
blir ett stort hus med cirka 15 
lägenheter. 

Fähuset bevaras  
och sätter sin prägel
Håkan berättar vidare att 
tomten är väldigt väl anpas-
sad för bostadsbyggnation 
och huset kommer att hamna 
i exakt rätt väderstreck. Han 
menar att produktionskost-
naderna är lika stora var man 
än bygger i området, varför 
man väljer att inte bygga med 
någon exklusiv standard utan 
lite enklare, mer normal. 

Här har dock den eventu-
ellt blivande ägaren till en 
bostadsrätt möjlighet att på-
verka. Vill man byta ut något, 
så löser man det genom att 
stå för kostnaden själv. 

Planen är också att det 
gamla fähuset, som sparades 
vid rivningen, ska bli till en 
samlingslokal för bostads-
rättsföreningen. Viss del av 
inredet är kvar och kommer 
att sätta sin prägel på bygg-

Håkan invid det gamla fähuset på den före detta gården i Källeberg. Fä-
huset är tänkt att bli samlingslokal för kommande bostadsrättsförening.

Så här såg det ut vid rivningsarbetet på tomten i januari. Foto: Privat.

Håkan Ström visar på platsen där man planerar för att bygga bostadsrätter i Brålanda.

naden. Här ska också finnas 
en övernattningslägenhet till 
gagn för de boendes gäster 
samt en friggebod för even-
tuella olika intressen och 
göromål. 

Man kommer att anlägga 
en parkliknande trädgård 
runtom med plats för olika 
aktiviteter, såsom boule och 
tennis. Givetvis kommer det 
att finnas parkeringsplatser 
och garage invid. 

– Men vi binder inte upp 
oss i storleken på lägenhe-
terna. Här får intresset styra 
hur många rum etcetera det 
blir i slutändan, påpekar Hå-
kan.  

Informationskväll i april
Hur stort intresset är kommer 
man att stämma av vid en 
informationskväll på Håkans 
Bar & Festvåning, torsdagen 
den 5 april. Medverkar då 
gör även Börje Larsson från 
Fastighetsbyrån och arkitek-
ten Maria Ahlman på Con-
tecton. Här kommer man att 
presentera skisser och rit-
ningar och hur tidsplanen ser 

ut. Man kommer också att 
berätta om hur själva försälj-
ningsprocessen går till och 
förklara hur ägandeformen 
bostadsrättsförening funge-
rar. 

– Just att det här blir bo-
stadsrätter beror ju mycket 
på att det innebär mer insyn 
för de boende samt också 
ansvar och att folk kan enga-
gera sig. Föreningen sätter ju 

stadgarna och var och en är 
med och beslutar, säger Hå-
kan. 

– För oss är det viktigt att 
blivande lägenhetsägare ska 
kunna vara med i processen, 
avslutar han.

Att den 9 000 kvadratmeter 
stora tomten rensats upp, ses 
för övrigt mycket positivt av 
ortsborna och man väntar på 
fortsättningen. Även företa-

garna ser stora fördelar, det 
har ibland varit svårt att re-
krytera rätt arbetskraft när 
det saknats bostäder i områ-
det. 

Och får man sedan ett tåg-
stopp till Brålanda om några 
år, så kan man se ytterligare 
flera fördelar i och kring 
denna byggnation. 

Ing-Marie Norrman

Minister på besök i Mellerud
på SunLike, i sällskap med 
socialnämndens ordförande 
Michael Melby och Marian-
ne Sand Wallin ordförande i 
Melleruds Socialdemokra-
tiska Arbetarekommun.

– Vi pratade om förenings-
livets betydelse och hur vik-
tigt det är att lyfta fram det. 
Vi pratade också om de 
pengar vi fått för integratio-
nen och om den oro vi kan 
känna inför att dessa pengar 
tar slut och vad som händer 
då, sade Marianne Sand Wal-
lin.

Hon skickade även med 
ministern ett brev till reger-
ingen angående vägsituatio-
nen (E45) i Melleruds kom-
mun, som borde förbättras.

Ellen Schneider, FysioFo-
kus, hade synpunkter på att 
språkkunskaper för legitime-
rad vårdpersonal är över-
drivna.

– Kraven, som är väldigt 
Annika Strandhäll och samhällsbyggnadschef Magnus Olsson kopplade av en kort stund på stranden hos 
SunLike.

Marianne Sand Wallin skickade med ministern ett brev till regeringen 
angående vägsituationen med E45.

På Källeberg i Brålanda kan det om två till tre år vara 
aktuellt med inflyttning i nybyggda bostadsrätter, om 
allt går enligt plan. Fastigheten har ett mycket trevligt 
läge och nu vill fastighetsägaren både undersöka och 
fånga intresset.   

Social- och idrottsminis-
terminister Annika Strand-
häll besökte Mellerud i en 
timma i måndags. Tillsam-
mans med företrädare för 
socialdemokraterna och 

socialnämnden i Mellerud 
tittade hon på och fick 
information om verksam-
heterna i Rådahallen.

Ministern fick en rundvand-

ring i både simhall, sporthall 
och de övriga verksamhe-
terna i Rådahallen. Hon träf-
fade Tony Elofsson i gymet, 
Ellen Schneider hos Fysio-
Fokus och Gunnel Johansson 

höga, gör det svårt att rekry-
tera. Det är bättre att ha en 
läkare som kan nästan per-
fekt svenska än ingen läkare 
alls, menade hon. En åsikt 
som Annika Strandhäll hört 
från fler.

Rådahallen i sin helhet 
gjorde ett mycket positivt 
intryck på ministern.

– Härligt att få till en verk-
samhet som denna med flera 
verksamheter under ett tak 
och som blivit en så central 
punkt för medborgarna. En 

anläggning från 1970-talet 
som underhållits och fått en 
ökad betydelse, medan de på 
andra håll fått förfalla, sade 
Annika Strandhäll. 

Hon skyndade vidare för 
att närmast besöka Bröstcen-
trum på Uddevalla sjukhus, 
en vårdcentral i Vänersborg 
och ett musikprojekt där barn 
och äldre sjunger tillsam-
mans, även det i Vänersborg.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se



MELLERUDS NYHETER 11ONSDAG 21 MARS 2018

Vilket härligt och strålande scenario!

Roger Richardsson och Lena Andersson rockar loss i ”Dead Ringer for 
Love” av Meat Loaf.

Lena Andersson, Paula Os-
carsson, Roger Richardsson, 
Henrik Sandberg, Anders 
Karlsson, Lars Mellberg och 
Henrik Gajewska bjöd publi-
ken på en musikalisk resa 
genom olika tidsåldrar och 
musikstilar. Sången och mu-
siken varvades med ett un-
derhållande och underfun-
digt småprat. 

Det utlovades hög igen-

känningsfaktor inför före-
ställningarna och när man 
inleder med Eagles gamla låt 
Heartache Tonight, tolkad 
med sång av Lena, Paula och 
Roger är ribban satt. Flower 
Power-temat som följer, med 
låtar som Björn Skifs ”Kra-
ma dig”, ”Me and Bobby Mc 
Gee” och Dan Hylanders 
”Skuggor i skymningen”, 
efterföljs av ett 80-talsmed-

Henrik Sandberg, Roger Richardsson och Lars Mellberg i en stilstudie.

Läderklädd Paula Oscarsson som visade var skåpet ska stå med sin ton-
säkra sång.

Lena Andersson i Flower Power-temat med 
tidsenlig outfit. 

Scenario bjöd på en lysande version av Adolphson & Falk’s ”Blinkar blå” med Paula, Lena och Roger på sång. En perfekt ljussättning gjorde inte 
upplevelsen sämre.

Roger Richardsson, skicklig sångare och mu-
siker i Scenario.

Lars Mellberg iförd helt rätt mundering när de 
körde countrytema.

Anders Karlsson, glimrande på klaviatur och snitsig mellanaktspratare.

ley. Här uppträder man na-
turligtvis i kläder i glada 
färger med breda axlar, stora 
slag och knappar.

Scenarios höloft och  
stående ovationer
Jills veranda blir ett höloft, 
dock utan hö, presentationen 
var klockren och det bjöds på 
några Country & Westernlå-
tar. Eddie Meduza hyllades 
med sång av Henrik Ga-
jewska i sann raggarstil med 
jeansväst och uppknäppt 
skjorta. Naturligtvis kunde 
inte heller Elvis Presley mis-
sas i det här sammanhanget. 

När publiken återkommer 
efter paus, möts de av en 
ensemble i snygga vita klä-
der. Lugna, stämningsfulla 
låtar och akustisk gitarr bjuds 
det på innan motsatsen tar 
vid med svarta kläder, nitar 
och läder. Kvällens föreställ-
ning avslutas med hårdrock 
till publikens applåder och 
stående ovationer.

Blir det en nästa gång?
När Lena under kvällen 
gjorde ett solo med Abbas 
”The winner takes it all” var 
det nog många i publiken 
som tänkte tillbaka till en av 

Scenarios tidigare succéer. 
Året var 2006 och Scenario 
gjorde en ABBA-föreställ-
ning på Kulturbruket. Sedan  
dess har gänget gjort en jul-
konsert 2010, så det är såle-
des cirka sju år sedan det 
begav sig sist. 

De kallar sig glada amatö-
rer, kärnan i Scenario har i 
stort sett varit densamma 
sedan 2002, men frågan är, 
dröjer det lika länge till nästa 
gång?  

– Troligtvis återkommer 
vi, men vi lovar inget be-
stämt. Nu var vi lite sugna 
och tyckte det passade bra, 

säger Roger Richardsson och 
Henrik Sandberg.  

– Att få mötas av en härlig 
publik är roligt och det känns 
väldigt ärofyllt att så många 
vill komma och lyssna på 
oss, vi är väldigt tacksamma, 
tillägger Lena.  

Allt överskott från de tre 
föreställningarna kommer 
oavkortat att gå till Majblom-
meföreningarna i Melleruds 
kommun, till förmån för barn 
och ungdomars musikutö-
vande.

Text: Ing-Marie Norrman 
Foto: Susanne Emanuelsson

Tre kvällar och tre utsålda föreställningar. Melleruds-
gruppen Scenario gjorde återigen succé när de fram-
trädde på Kulturbruket på Dal under helgen. 
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Gallring temat 
på skogsdag

Moelven arrangerade 
skogsdag med gallring 
som tema i fredags. Det 
var virkesköparen Anders 
Johanssons egen skog, 
belägen mellan Grinstad 
och Erikstad, som fick vara 
arena för aktiviteterna.
En skördare, en liten som är 
en ren gallringsmaskin,  
plockade träden ett efter ett. 
Den fällde, kvistade, kapade 
och spottade ut stammen till 
höger eller till vänster om 
sig. I mitten blev de avska-
lade grenarna kvar som en 
matta att köra på.

Skogsintresserade herrar 
såg på och diskuterade. I 
skördaren satt en av de tre 
bröderna Svensson, från 
Svenssons Skog i Dalsland.

En brasa brann och värmde 
de frusna och där serverades 
också varm korv och fika 
som passade fint till skogs-
pratet.

Simon Karlsson från Axi-
ma i Erikstad var på plats och 
visade en skogsutrustad trak-
tor med grenavvisare, buk-
plåt, vändbar förarplats och 
griplastarkärra. 

Både skördaren och trak-

torn är perfekta vid gallring, 
en åtgärd som lönar sig för 
varje skogsägare. Den som 
sköter gallringen får ut fler 
kubikmeter sågtimmer ur sin 
skog, intygar Moelvens re-
presentanter.

Enligt Anders Johansson 
och Stefan Lindell, båda 
virkesköpare på Moelven, är 
det stor efterfrågan på alla 
sorters virke nu. Både såg-
verk och massaindustri har 
brist och vill ha mer.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

Bröderna Svenssons Skog I Dalsland stod för demonstration av röjning under Moelvens skogsdag i Grinstad.

Anders Johansson, virkesköpare på Moelven, framhöll att skogen ger så 
mycket mer om man sköter den rätt.

En värmande eld och varmt kaffe. 
Fr.v: David Häger, virkesköpare 
, Moelven  i Ed, Erling Larsson, 
skogsintresserad från Högsäter, 
Anders Karlsson, lantbrukare i Bo-
dane, Bolstad och Stefan Lindell, 
virkesköpare hos Moelven.

Simon Karlsson, Axima i Erikstad, visade en skogsanpassad traktor och 
pratade med kunder i telefon.

Informerade om deklaration och skatteregler
Hadi Al Maani från Syrien, 
boende i Mellerud, infor-
merade om deklaration 
och skatter i Tingshuset 
förra veckan.
Hadi har studerat adminis-
tration på universitet i Da-
maskus, tog en mastersexa-
men i ekonomi i Jordanien 
och har arbetat för flera af-
färsföretag och banker. Innan 

flykten till Sverige bomba-
des hans arbetsplats i Syrien.

I Sverige och Mellerud har 
han bott i tre och ett halvt år,  
pluggat svenska, haft en ex-
tratjänst på gatuenheten i 
Melleruds kommun och 
praktiserat bokföring hos 
Mona Christiansson som 
driver tre butiker på Storga-
tan. 

Hadi har märkt av en stor 
efterfrågan på ekonomiska 
råd hos andra nyanlända. 

– Det är jättesvårt för 
många att förstå. Jag har 
hjälpt till med att begripa och 
fylla i blanketter åt många i 
Mellerud, berättar Hadi.

Detta medförde att Hadi 
tog initiativet till att arrang-
era föreläsningar i ämnet. 

Föreläsaren Hadi Al Maani och Kerstin Carlsson, ”Steget före” ett inte-
grationsprojekt inom organisationen Framtidsbygder Dalsland Årjäng 
Munkedal.Många ville lära sig om deklaration och skatter i Sverige.

Eman Taifour och Rasha Al Mayri lyssnade på Hadi Al Maanis information.

Han kontaktade Kerstin 
Carlsson, projektledare för 
Framtidsbygder Steget Före, 
som hjälpt till att boka loka-
ler. Föreläsningarna har an-
nonserats i Restad Gårds 
”Support Group Network”, 
en facebookgrupp som vän-
der sig till  nya invånare i 
Sverige.

Många intresserade bän-
kade sig i Tingshuset i Mel-
lerud i torsdags kväll när det 
var dags för informationen.

Hadi informerade om hur  
och när man deklarerar, rät-
tigheter och skyldigheter 
man har som skattebetalare, 
nya skattelagar som träder i 
kraft 2018 och hur man und-
viker böter.

– Jag tycker det varit gan-
ska enkelt att lära sig reg-
lerna i Sverige. Jag har läst 
böcker och frågat på Skatte-
verket, berättar Hadi Al 
Maani.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se
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Uppskattad och välbesökt vårvisning

Thilde Hjelte 1,5 år och Olivia Karlsson, 2,5 år är kusiner och hade skoj med leksaksmaskinerna i sandlådan 
inomhus.

Värm-Dal & Traktorser-
vice i Mellerud anordnade 
uppskattad vårvisning 
både fredag och lördag. 
Ett tiotal leverantörer 
fanns på plats för att visa 
sina produkter och infor-
mera kunder.
Säljaren Magnus Isaksson 
var nöjd med första dagen.

– Det har gått jättebra,vi 
har haft mycket folk hela 
dagen. Vi visar upp vårens 
nyheter och har ett tiotal le-
verantörer på plats idag, be-
rättar Magnus.

– Jag har kollat på en hug-
garvagn och leksaker till 
dottern. Hon har fått en liten 
bil. Vi är ofta här, eftersom vi 
kör John Deere hemma på 
gården där vi bedriver ett litet 
jordbruk, berättar Christer 
Karlsson från Lilla Brunns-
hult utanför Mellerud. Han 
har med sig dottern Olivia 
Karlsson, 2,5 år gammal, 
som bokstavligen fastnat vid 
sandlådan fylld med små 
leksaksmaskiner.

Olivia får snart sällskap av 
kusinen Thilde Hjelte, 1,5 år, 
som även hon har pappa med 
sig.

– Vi har kollat på lite av 
varje, jag hade ett ärende till 
verkstaden idag, förklarar 
pappa Roine Hjelte.

Pär och Bengt Olensson 
från Brålanda blir serverade 
korv och bröd av Anders 
Andersson, som börjar ar-
beta som säljare den 1 april.

– Det finns mycket intres-
sant att se här, menar både 
Pär och Bengt.

Anders bor i Högsäter och 
är själv lantbrukare med 60-
70 dikor. Han har arbetat 
inom lantbruket under hela 
sitt liv och kommer att i för-
sta hand att bli ansvarig för 
Bohuslän.

– Jag ska utgå från Dingle-
kontoret, men kommer att 
vara en del i Mellerud också. 
Speciellt i början eftersom 
det är väldigt mycket att 
sätta sig in i, konstaterar han.

Bonde söker fru
Anders kanske känns igen av 
er som tittar på TV-program-
met ”Bonde söker fru”. 2013 
deltog Anders i programmet 
och träffade också sin hustru 
där.

– Vi var gifta innan pro-

grammet började sändas. Jag 
fick breven i maj och vi gifte 
oss på min födelsedag i au-
gusti 2013. Den första dejten 
tog 23,5 timme så det var 
kärlek vid första ögonkastet, 
berättar Anders leende.

Senast har han arbetat för 
det mobila slakteriet Häl-
singestintan från Jämtland.

– De drog ner på personal 
och när jag fick erbjudandet 
att börja jobba här kunde jag 
inte säga nej. Jag får god 
hjälp av de andra killarna att 
komma in i jobbet, under-
stryker Anders.

Joakim Larsson från Nos-
sebro demonstrerade en 
vedmaskin och visade olika 
vagnar. Han arbetar för ett 
företag som tillverkar ved-
maskiner, vagnar, för bal-
hantering, adaptrar, vedkly-
var, djurkärror och balvagnar.

– Det har varit mycket folk 
här idag (fredag). Vi jobbar 
ju enbart med återförsäljare 
så mitt mål här är att nå ut 
med vad vi har till slutkun-
der, berättar Joakim.

Kört från Ystad
En annan som var nöjd med 

Lite snack och skratt. Fr.v: Sebastian Norr, reservdelsansvarig, i samspråk med Pär Olensson och Bengt 
Olensson, båda från Brålanda. 

Fr.v: Anders Andersson från Högsäter börjar som säljare på Värm-Dal den 1 april. Han ska utgå från Dingle-
kontoret, men kommer även att vistas en del i Mellerud. Här i samtal med  Joakim Larsson från Nossebro 
som företrädde ett företag som tillverkar allt från vedmaskiner och djurkärror till balvagnar och vedklyvar.

visningen var Fredrik Lid-
berg som kört upp ända från 
Ystad. Med sig hade han 
gödselspridare, sopmaskin, 
gräsharv, vägskrapa och 
stolpklippare.

– Intresset har varit bra 
idag, vi har haft folk här hela 

dagen. Det är alltid roligt. 
Det är dessutom roligt att se 
att Värm-Dal satsar, fram-
håller Fredrik och syftar 
bland annat på utbyggnaden 
som ska stå klar 1 maj.

Här fanns också möjlighe-
ten att få information om 

Lillerudsgymnasiet som er-
bjuder utbildningar inom 
naturbruk.

– Vi har en hel del elever 
härifrån som går i trean nu, 
berättar Hans-Erik Blidstam.
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se

Bidrar till fler trygga hem

Christian Johansson, franchisetagare på Fastighetsbyrån i Mellerud.

Många barn och vuxna 
i Sverige och runt om i 
världen lever i hemlöshet 
eller otrygghet. Därför 
har Fastighetsbyrån inlett 
ett samarbete med orga-
nisationer som på olika 
sätt bidrar till att fler får 
ett tryggt hem att gå till. 
Företagets kunder får, 
efter såld bostad, välja 
om bidraget ska riktas till 
SOS Barnbyar, BRIS eller 
Sveriges Stadsmissioner.
Fastighetsbyrån i Mellerud 
förmedlar årligen cirka 100 
bostäder. Nu har företaget 
börjat att hjälpa de som inte 
har förmånen att ha ett hem 
eller känner sig utsatta i den 
egna bostaden. 

För varje bostadsförsälj-
ning, från och med 1 januari 
2018, ges ett bidrag på 100 
kronor till SOS Barnbyar, 
BRIS eller Sveriges Stads-

missioner. På ett år innebär 
det cirka 10 000 kronor från 
Fastighetsbyrån i Mellerud. 
Tillsammans med företagets 
övriga kontor runt om i lan-
det blir det cirka 4,5 miljoner 
kronor.

– Att flytta förknippas ofta 
med glädje och framtidstro 
och vi arbetar varje dag med 
personer som har möjlighet 
att äga sitt boende. Samtidigt 
är det många i världen som 
inte har ett eget tak över hu-
vudet. Och våld i hemmet 
kan göra den egna bostaden 
till en otrygg plats. Det vill 
vi vara med att förändra och 
har därför börjat samarbeta 
med organisationer som gör 
verklig skillnad för utsatta 
barn och vuxna, säger Chris-
tian Johansson, franchiseta-
gare på Fastighetsbyrån i 
Mellerud.

Kunderna involveras
Fastighetsbyrån låter alla 
bostadssäljare, efter försälj-
ningen är slutförd, välja till 
vilken av organisationerna 
stödet ska riktas. Både säl-
jare och köpare ges även 
möjlighet att själva ge ett 
bidrag.

– Vi vill gärna involvera 
våra kunder i detta. Vi hop-
pas bland annat kunna bidra 
till ökad medvetenhet kring 
de utmaningar som finns i 
samhället. Om vi även kan 
inspirera fler till att ge sitt 
stöd så att fler får ett tryggt 
hem att gå till så är det en 
bonus, säger Johan Eng-
ström, VD på Fastighetsby-
rån.

Fastighetsbyråns  
bidrag går till:
SOS Barnbyar: Fastighets-
byråns bidrag går direkt till 

barnbyn i regionen Atakpa-
mé i Togo i västra Afrika. 
Drygt hälften av Togos be-
folkning är under 15 år och 
tusentals barn har förlorat 
sina föräldrar eller riskerar 
att överges. Målet är att möj-
liggöra driften av minst tre 
hus i barnbyn och förändra 
livet för de barn som bor 
där. Stödet ger barnen ett 
tryggt hem och en familj 
samt utbildning, mat, kläder 
och sjukvård.

BRIS: Bris ger stöd, råd 
och information till barn och 
unga som kontaktar organi-
sationen genom mejl, chatt 
eller telefon. Hur barn mår i 
sin hemmamiljö är ett av 
organisationens fokusområ-
den. Fastighetsbyråns bidrag 
går till Bris stödverksamhet 
och målet är att finansiera 
minst två kuratorer som 
varje år hjälper och stöttar 

mer än 3 000 barn och unga.
Sveriges Stadsmissioner: 

Fastighetsbyråns bidrag rik-
tas direkt till Sveriges Stads-
missioners verksamheter för 
hemlösa runt om i landet. 

Bland annat kommer peng-
arna att gå till mötesplatser 
för människor i hemlöshet, 
där basbehoven tillgodoses 
och personalen vägleder ut ur 
den utsatta situationen.
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S har 30 namn på listan

På bilden syns från vänster: Anwar Rasul, Anders Andersson, Christine Andersson, Thomas Hagman, Kent Bolin, 
Michael Melby, Tommy W Johansson, Olof Sand, Marianne Sand Wallin  och Lars Nilsson. Foto: Kerstin Lindberg.

Socialdemokraterna i Mel-
lerud har 30 namn på sin 
vallista till kommunfullmäk-
tige inför valet 2018. Ett 
välbesökt årsmöte beslutade 
den 13 mars att utse:
1. Tommy W Johansson, 
Mellerud.
2. Marianne Sand Wallin, 
Assarebyn.
3. Thomas Hagman, Melle-
rud.
4. Christine Andersson, Mel-
lerud.
5. Michael Melby, Ör.
6. Florence Jonasson, Åsens-
bruk.
7. Lars Nilsson, Mellerud.
8. Eva Larsson, Mellerud.

9. Kent Bolin, Köpmanne-
bro.
10. Olof Sand, Assarebyn.
11. Anders Andersson, Mel-
lerud.
12. Naim Berisha, Mellerud.
13. Annika Briving, Dal-
skog.
14. Johnny Stücken, Melle-
rud.
15. Anwar Rasul, Mellerud.
16. Gittan Andersson, Bol-
stad.
17. Anton Briving, Dalskog.
18. Christer Andersson, Bol-
stad.
19. Hussein Khalaf, Melle-
rud.
20. Ahmed Farah, Mellerud.

21. Inger Råberg, Åsens-
bruk.
22. Ola Johansson, Melle-
rud.
23. Reine Dahlman, Åsens-
bruk.
24. Asbjörn Andersson, Hå-
verud.
25. Kerstin Nordström, Väst-
anväga.
26. Sölvie Linder, Mellerud.
27. Per-Olof Larsson, Mel-
lerud.
28. Katarina Norgren, Öste-
byn.
29. John-Olov Fridh, Kor-
sängen.
30. Alexander Kröger, Mel-
lerud.

”Det gäller att jobba med rätt saker”

Arbetet i stanspressen sker med robot. Här tas själva kärnan i dörren 
fram.

Jan Olsson, till vänster, är ny tillförordnad platschef på Daloc sedan mitten av januari. Här tillsammans med Mikael Porath, som arbetar vid en 
individuell arbetsbänk. 

Lasse Olsson (bilden) jobbar tillsammans med Sonny Dagerfjäll i måle-
riet. Här förbereds en av dörrarna innan den ska in för målning.

Sten Eriksson provhänger 
dörrar och monterar på lås 

och bleck med mera.

Niklas Salomonsson svetsar karmar och gångjärn.

Daloc tillverkar och säljer klas-
sade stål- och trädörrar som 
skyddar människor och egen-
dom mot brand, ljud, inbrott 
med mera. Företaget grundades 
1943 och hjärtat i koncernen 
finns sedan 1956 i Töreboda. 
Företaget har fyra produktions-
enheter; Mellerud, Orresta och 
två i Töreboda. Daloc etablerade 
sig i Mellerud vid årsskiftet 1988  
1989 och har idag 30 anställda. 
Koncernchef är Fredrik Silver-
strand, Töreboda och vd är Peter 
Wassberg, Töreboda.

FAKTA

Sedan mitten av januari arbetar 47-årige Jan Olsson från 
Mellerud som tillförordnad platschef på det familjeägda 
dörrföretaget Daloc. Hans styrka är att jobba med rätt 
saker och ta bort slöseri.
Jan Olsson har tidigare varit 
anställd på Arctic Paper som 
terminalchef i Uddevalla när 
företaget byggde upp ny lo-
gistikterminal 2007 – 2014. 
Sedan arbetade han med lo-
gistik för DFDS Logistics i 
Göteborg, som new business 
manager. 

– Mitt ansvar var att ta fram 
regelverk och följa dem åren 
2014 – 2016. På skärtorsdag 
2018 är det ett år sedan jag 
började här på Daloc som 
produktionsledare och pro-
duktionschef, berättar Jan.

Vilka är dina styrkor?
–  Drivkraften är att få med 

sig personalen, det är väldigt 
viktigt. Sedan gäller det att 
jobba med rätt saker och 
hitta det som är till nytta för 
kunden. Vad är en kund be-
redd att betala för? Jag vill 
jobba för att ta bort allt slö-
seri, till exempel när det gäl- vecklingscenter där man ge-

nomför prov på lås och dörrar 
– bland annat inbrottsprov. 
Allt för att utveckla säkerhe-
ten. Här tas även nya produk-
ter fram.

– Vi jobbar med nyheter 
hela tiden, på gång är nyheter 
med våra brandportar. Mer 
kan jag inte säga idag, under-
stryker Jan.
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se

ler rörelser, dubbelarbete och 
svinn, berättar Jan.

Daloc tillverkar säkerhets-
dörrar och portar till framför 
allt entréer, i stål och glas. 
Många köpcentrum kan ståta 
med dörrar från Mellerud, 
liksom äldreboenden och 
flerbostadshus. Dörrarna le-
vereras komplett med karm.

Vår styrka
– Vi kan leverera allt, det är 
vår styrka. Mellerudsenhe-
ten tillverkar mest säkerhets-
portar, framför allt till indu-
strier. Men vi gör också 
mycket entrédörrar i stål, 
berättar Jan.

En port tar ett flertal tim-
mar att tillverka. De tyngsta 
väger cirka 500 kilo och kan 
fås med skottsäkerhet.

– Ska man komma igenom 
får man gå genom väggen, 
säger Jan och ler.

Han visar runt i fabriken. 
Själva kärnan i dörren tas 
fram med en robot, resten av 
tillverkningen är ett hant-
verk. Vi ser plåtar i stora 
stycken som sedan formas 
till dörrar, hål till gångjärn 
och lås stansas ut och dörren 
fylls med olika material, be-
roende på andvändningsom-
råde. 

– Vi har kunder i Sverige, 
Norge, Danmark och Hol-
land. Vi är starka på vår hem-
mamarknad, säger Jan.

På huvudkontoret i Töre-
boda finns ett produktsut-
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Brålanda • Frändefors

Årsmöte
Onsdag 11 april 

kl. 19.00
i Klubbstugan

Brålanda IF

Brålanda Sundals-Ryrs 
 hembygdsförening

håller årsmöte onsdag 4/4 kl. 19.00
i Brålanda församlingshem

Jan Andersson visar filmen ”Toppfrys 30 år”
Kaffe och lotterier 

Medlemmar och övriga intresserade hälsas välkomna!

Frändefors kyrka
Palmsöndagen 25 mars kl. 11
Familjegudstjänst

Jubilatekören med musiker 
Barn och unga 

Utdelning av dopminnen 
Offergång till Sv. Kyrkans 

internationella arbete 
Lovisa Husberg 

Anna-Karin Stråle Börjesson 
Ralph Liljegren 

Våffelfest i församlingshemmet 
Välkomna!

Tel. 0521-303 88 • www.rokilablomstergard.se

Vi öppnar för säsongen
Torsdag 22/3 kl. 9.00
Välkommen önskar Göran med personal

Fredagsträff med väntjänsten
 Att få äldre ensamstående 
att träffas och ha trevligt 
blev lyckat när Brålanda 
Väntjänst i fredags bjöd 
in till trivselfredag i sam-
lingsrummet Tallen på 
Källebergsområdet.
Brålanda väntjänst och 
Svenska kyrkan samarbetar 
för att de äldre ska få nära till 
en samlingspunkt för att 
kunna träffas och trivas.

– Tanken är att vi ska an-
svara för en fredag var i 
månaden. Deltagarna be-
stämmer vad vi gör, den 6 
april ska vi lära oss vika 
servetter, säger eldsjälen Eva 
Hjalmarsson.

Eva värnar om att alla 
äldre i Brålanda ska ha möj-
lighet att röra på sig, träffas 
göra något roligt och samtala 
om allt viktigt. Tillsammans 
med henne ansvarar Astrid 

Svensson, Berit Carlsson 
och Eja Kärne för trivselfre-
dagarna.

En fredag i månaden är 
kommunister Anette Jarsved 
Carlson ansvarig och då sam-
talar man om veckans bibel-
texter.

Kvinnokamp
Sjutton glada pensionärer 
sitter runt det stora bordet 
och samtalsämnen finns det 
gott om.

Eva berättar om Internatio-
nella kvinnodagen och kam-
pen för att nå den jämställd-
het vi har idag. De 
närvarande konstaterar att 
det verkar vara svårt att nå 
riktig jämställdhet, som att 
det ska vara lika lön för lika 
arbete.

Siv Andersson går en bok-
cirkel och berättar om hän-

Brålanda Väntjänsts Eva Hjalmarsson, Astrid Svensson och Berit Carls-
son hade ordnat den första trivselfredagen i Tallen.

Pigg 98-åring

Studiekamraten Ingeborg Lundgren, 93 år, och lillebror Ivan Magnusson, 
85 år, uppvaktade Tora Alfredsson, t. h. på hennes 98-årsdag.

Gestads äldsta invånare 
fyllde 98 år i torsdags. Hon 
är nummer två i en syskon-
skara på åtta där fyra finns 
kvar i livet.
Många kom för att uppvakta 
Tora Alfredsson när hon fi-
rade 98 år.  Tora arbetade i 
Göteborg som sjuksköterska 
och med missbrukare fram 
till pensioneringen. Då flyt-
tade hon till sommarhuset i 
Gestad. 

Därefter har hon på olika 
sätt brytt sig om människor 
och gärna pratat med dem 
hon mött om sin kristna tro. 
Hennes tips för att nå en hög 
ålder är:

– Man ska sköta maten och 
kroppen, ha positiv stimu-
lans och en trygghet i allt 
man gör –och den tryggheten 
finns i Gud.

Studiekamraten på sköter-
skeskolan i Stockholm, 
1944-49, Ingegerd Lund-
gren, Vessingebro Saltorp, 
instämmer. Ingegerd arbeta-
de också som sjuksköterska 
till pensioneringen.

Ivan Magnusson, Uppsala, 
lillebror till Tora, har kvar 
föräldrahemmet i jämtländ-
ska Rätan. Han har arbetat 
med administration inom 
socialtjänsten. Efter pensio-
nering har han tillsammans 
med sin fru Agneta tills nyli-
gen arbetat med utvecklings-
arbete till stöd för handikap-
pade barn i Palestina, Syrien 
och Burma på uppdrag av 
Diakonia och Sida. Ivan bi-
drog till att Palestina fick sitt 
första landslag i rullstolsbas-
ket.

 Marianne Karlsson

delserna i ”Drottningen av 
Bredfjället”, i Ljungskile-
trakten. Händelsen är från 
1700-talet och kvinnan som 
fick ett barn utanför äkten-
skapet vägrade att döda bar-

net utan bosatte sig i skogen. 
Hon klarade sig och barnet. 
Barnets far friköptes av släk-
ten och levde ett annat liv.   

 Marianne Karlsson

Paula ser möjligheterna
På Internationella kvinno-
dagen uppmärksammade 
centerrörelsen företa-
gare.
Paula Hallsten, Frändefors, 
är delaktig i flera företag, 
Enskild firma, Vänersborgs 
Farmartjänst, Torpa Skog 
och Trädgård, Hallstens 
Transport och Möbelexpres-
sen.

Hon och maken Rolf slu-
tade med mjölkproduktion 
1984 och engagerade sig i 
Vänersborgs Farmartjänst. 
De hyrde en lokal i Väners-
borg som de sedan köpte. De 
köpte senare ytterligare en 
fastighet där de nu har för-
säljning, service och repara-
tion av gräsklippare och 
skogsredskap. Därefter blev 

Mats Andersson, centerpartiet, uppmärksammar entreprenören Paula 
Hallsten, tillsammans med Ann-Britth Fröjd, Gestad Centerkvinnor och 
Bo Carlsson (C), kommunalråd.

Paula fick ett diplom och 
en tårta från ett av stadens 
konditori som uppskattning.

– Det var lättare att an-
ställa unga när det var lägre 

arbetsgivaravgift för dem, 
upplyser Paula Hallsten.

 Marianne Karlsson
 

Bilföretag till Frändefors
Han har 38 års erfarenhet av 
bilhandel. Nu flyttar Sten 
Åke Lundgren sitt bilförsälj-
ningsföretag från Väners-
borg, närmare hemmet, och 
Frändefors får efter påsk ett 
företag till.

– Vi kommer ju att ligga 
strategiskt utmed E45 vid 
norra infarten till Frändefors, 
säger Sten Åke som nu har 
bråda dagar att iordningställa 

Hembygdsförening med framtidstro
Frändefors hembygdsför-
ening satsar på fler tillfäl-
len att träffas, umgås och 
bevara till eftervärlden.

Hembygdsföreningen i 
Frändefors startades 1949 
och har en hembygdsgård, 
Rönnöstugan, där det finns 

gamla ting, kläder med mera 
att se.

På våren samlas man till en 
brasafton. Sommartid blir 
det friluftsgudstjänst i juli.

Nytt för i år är sommarfes-
ten i augusti med utställ-
ningar av gamla bonader och 
hantverk samt mannekäng-

uppvisning av gamla kläder. 
Den omtyckta klengåsen 
kommer att serveras.

Sång och musik av Frände-
forsbor blir det vid alla till-
fällena. 

– Om man tycker det är 
positivt med en aktiv fören-
ing som satsar i hembygden 

så ska man vara med och 
hjälpas åt, ju fler vi är som 
vill samma sak ju trevligare 
blir det, säger Kjell Odal-
gård, ordförande Frändefors 
hembygdsförening.

 Marianne Karlsson

de erbjudna att ta över ett 
åkeri och senare ytterligare 
ett.

– Våra fyra söner var in-
tresserade att jobba inom 
dessa områden så då blev det 
så. Dessa tillfälligheter har 
skapat jobb för 60-talet per-
soner inom familjeföretagen 
och ett 80-tal i Farmartjänst, 
säger Paula Hallsten.

– Det är roligt med männ-
iskor som ser möjligheter, 
vågar satsa och ger männ-
iskor arbete. Det ger även 
skattebetalare i Vänersborgs 
kommun. Det är värt att upp-
märksammas, säger Bo 
Carlsson (C) Vänersborg, 
Ann-Britth Fröjd, Gestad 
Centerkvinnor och Mats An-
dersson (C) Vänersborg.

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

Besök gärna vår hemsida:
bralandavantjanst.dinstudio.se

Torsdag 22/3 15.00
Lilla Antikrundan med
Sten o Patrik
Fredag 23/3 11.00
Äldredag 80+ träff
Se annons förra veckan
Lördag 24/3 15.00
Kaffe o mys på Prästkragen

den före detta närbutiken till 
bilhall. 

Marianne Karlsson

Staket har uppförts 
och skylten kommit 

på plats.
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Ledig 
annonsplats

Vill du att ditt företag ska synas

Ring
0530-125 40

för info och pris

Bygg & ElTeknik

0530-127 27      LEgruppen.se

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

ElmontageElmontage
på

Dal

Bygger fiber 
i Mellerud

Anmäl dig på
fibertillalla.se

0530-75 98 90
info@dalbonet.se

till fast pris

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

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

FÖNSTER 
monterat och klart

Stort sortiment & 
snabb service

• Däckhotell

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

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

RS Däck & Recond
Alltid lågpris på däck

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

Tel. 070-310 32 84Däckpris
fr. 515:-

ALLT INOM BYGG
Utför även höga lyft

Stig-Åke Lantz
Mob. 0733-54 47 84 

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

 Lokala företag till er tjänst!

Din bilverkstad i Mellerud

Landsvägsgatan 80     Tel. 0530-471 50

Vi utför bland annat...

• Service och reparationer på alla personbilar och 
lätta släp

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

• Hjulinställning – en av våra specialiteter

KVALITET • SÄKERHET • SERVICE

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

Vi arrangerar bussresor efter era önskemål

DAHL
ANDERSEN BYGG

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

Bygger absolut allt 
och vad du vill!

Bilverkstad Buss

Elinstallation

Fiber Fönster

 Bygg

Däck

Bygg

Byggteknik/elteknik

Ledig plats
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till fast pris

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

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

FÖNSTER 
monterat och klart

STÄDNING
Veris kan hjälpa dig med HEMSTÄD, FLYTTSTÄD

och andra hushållsnära tjänster (RUT-avdrag)

Vi utför även KONTORSSTÄD
Allt med kvalitetsgaranti!

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

Tel. 070-330 37 50 • 
mats@paintab.se

Vi utför:
Måleriarbete och 

tapetsering
Ansluten till  

branschgaranti

Lantbruksavtal
för bekämpning av  

råttor och möss  
fr. 2.000:-  + moms

0521-693 51
Patrick Eriksson

-

Njut av solen - när du vill!

 

 . 

Visas på 
Ute och Inne 

Komplett solskydd både inom- och utomhus

blends

2 nyanser

1 nyans

gradient1

gradient2

www.dprorservice.se

Vi säljer och installerar Nibe värmepumpar 

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

& skogsbruksmaskiner m.m.

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

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

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

Allt inom golv 
och mattor

Marcus Johansson 
 Tel. 073-599 52 24

kontakt@dalslandsvvs.se                   www.dalslandsvvs.se

Vi säljer och 
installerar  

CTC-värmepumpar

Naturligtvis 
hjälper 

vi dig med 
ROT-avdraget

Ledig 
annonsplats

Vill du att ditt  
företag ska synas

Ring
0530-125 40

för info och pris

 Lokala företag till er tjänst!

Fönster

Golv Gräv

Måleri

Städ VVS

VVS

Solskydd

SkadedjursbekämpningByggteknik/elteknik Ledig plats

Ledig plats

Reparation/service

VILL DU SYNAS HÄR

Maggan Lindholm 
0530-125 40

Christina Svensson Callh 
0530-125 40

Kontakta någon av våra säljare

Ledig plats

Ledig 
annonsplats

Vill du att ditt företag ska synas

Ring

0530-125 40
för info och pris
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Laddar inför 
sista matchen

P 05/06 efter en väl genomförd match i Alingsås. Foto: Privat.

HANDBOLL 
Det närmar sig serieav-
slutning för P 05/06, nu 
återstår bara en enda 
match.
I lördags var killarna i 
Alingsås och mötte ett myck-
et bra lag som inte förlorat en 

enda match under säsongen. 
Det blev förlust men det 
fanns en del glädjeämnen att 
ta med sig i ryggsäcken.

Nu ser killarna fram emot 
att få spela sista matchen på 
hemmaplan mot Önnereds 
HK från Göteborg.

Petra Gull

Mellerud körde över Brålanda
FOTBOLL 
I lördags spelade Melle-
ruds IF på bortaplan mot 
Brålanda IF i Dalslands 
Sparbanks Cup. Trots en 
fin start av division 5 laget 
på Sörbyvallen kunde MIF 
till slut vinna med hela 7-0.
Mellerud hade inte vunnit en 
match under försäsongen. 
Men när den första tävlings-
matchen gick av stapeln, 
kom vinnartakterna fram.

Brålanda var pigga och 
hotade gång på gång första 
15 minuterna, innan Albin 
Broberg spräckte nollan för 
gästerna.

– Vi hade det svårt inled-
ningsvis i första halvlek, 
deras anfallare Erik Arons-
son hade vi problem med. 

Men Albin Broberg satte det 
första målet och då flöt det på 
sedan, sade Melleruds assis-
terande tränare, Claes-Göran 
Emanuelsson efter matchen.

”Vinna andra halvlek”
Med ett 3-0 underläge i paus 
sade Brålanda i paus att man 
skulle gå ut och se till att 
vinna den andra halvleken, 
men det blev inte riktigt som 
laget tänkt.

– I paus sade vi att vi ska 
gå ut och vinna andra halv-
lek. Men då tar det bara en 
minut innan ett hemåtpass 
lyfts över målvakten Dahl-
berg och går in i eget mål. 

– Några minuter senare 
kommer ett långskott som 
målvakten tog i brösten men 
tappade in i mål. Så efter två 

självmål tappade vi luften. 
Sedan var Mellerud bra, det 
är inte frågan om något an-
nat, men det är några mål för 
mycket, sade Brålandas 
coach Ronny Fredriksson.

Mellerud kunde, med hjälp 
av Brålandaspelarna, gå upp 
till en 5-0 ledning. Avslut-
ningsvis ökade Sebastian 
Hedlund på segersiffrorna 
genom att göra två mål i slu-
tet av matchen.

– Vi spelade bra i 25 minu-
ter då vi borde lett med ett 
eller två mål. Målen kom 
sedan på grund av misstag 
hos oss. Nu kom Mellerud 
med helt ordinarie lag så det 
var roligt för oss, sade Fre-
driksson.

Idag onsdag väntar Håfre-
ströms IF för Melleruds IF i 

SLUTRESULTAT
Brålanda IF –
Melleruds IF
0-7 (0-3)

Dalslands Sparbanks 
Cup, Grupp A

Målskyttar:
18’ 0-1 Albin Broberg
30’ 0-2 Joel Lundgren
35’ 0-3 Albin Broberg
51’ 0-4 Självmål
55’ 0-5 Rasmus Hedlund
75’ 0-6 Sebastian Hedlund
89’ 0-7 Sebastian Hedlund

Dalslands Sparbanks andra 
omgång, en spännande 
drabbning med mycket der-
bykänslor i.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

SPORT
Extremåkning med snowboard är Ellens passion

Det är nu sjätte vintern som 
Ellen åker snowboard och 
samtidigt jobbar, framför allt 
som bartender men även som 
guide och med skiduthyr-
ning. Intresset för vintersport 
började tidigt.

– Ja, det blev längdskidor 
på Kroppefjäll och i Åsens-
bruk och slalom i Högheden. 
Snowboard började jag med 
som nio-tioåring. Fast jag 
började åka mer efter studen-
ten, berättar Ellen, som är 
hemma i Köpmannebro och 
hälsar på under en vecka.

Efter studenten bodde El-
len ett år i franska Chamonix, 
sedan följde en vinter i Ka-
nada och en vinter i Japan 
kombinerat med Hemavan, 
Tärnaby.

– Jag bodde 1,5 år i Hema-
van och gick på snowboard-
högskola där. Efter det flyt-
tade jag till Laax, en by i 

Häftig bild på Ellen i norska i Folgefonna,  i mitten av juli. Foto: Daniel Forsberg.

Schweiz, där har jag gjort två 
vintrar nu, säger Ellen.

Vintern 2015-2016 börja-
de Ellen tävla i snowboard-
touren i Sverige, innan dess 
handlade det mest om off 
pist-åkning.

Tävlar i tre grenar
Idag tävlar hon i slopestyle, 
big air och freeride (off pist). 
Slopestyle består av ett antal 
hopp och rails i en bana, där 
åkaren ska vara så kreativ 
som möjligt genom hopp och 
snurrningar.

Big air handlar om ett enda 
stort hopp där man snurrar i 
luften.

– Jag är nog bäst på ”540”, 
då snurrar jag 1,5 varv i luf-
ten. Man ska göra grabs på 
brädan, alltså hålla i den och 
allt ska göras snyggt och med 
stil, förklarar hon.

Vid freeride tar man sig 
uppför ett berg, lavinutrust-
ning är ett måste. Sedan åker 
man offpist utför berget, som 
oftast består av branta väggar 
och klipputsprång.

– Du väljer en egen linje 
nerför, ofta är det väldigt 
brant, konstaterar Ellen.

Tävlade i Libanon
Tidigare i vinter deltog Ellen 
i en häftig offpist-tävling i 
Libanon som ingår i touren 
Freeride World Qualifier.

– Jag såg den på Facebook 
och mailade några kompisar, 
så vi drog dit. Det var fett att 

SNOWBOARD 
24-åriga Ellen Forsberg från Köpmannebro spenderar 
vinterhalvåret i byn Laax, Schweiz. Där kombinerar hon 
jobb som bartender med sitt stora intresse – snowboard. 
Hon tävlar i slopestyle, big air och freeride. Nyligen var 
hon i Libanon och vann damklassen i tävlingen Freeride 
World Qualifier.

se Libanon. Vi flög till Beirut 
och åkte sedan bil i en timme 
till Mzaar Ski Resort, där vi 
bodde. Jag är helt såld på 
Libanon och ska definitivt dit 
2019. Så många trevliga 
människor, god mat – ett 
grymt ställe att vara på, un-
derstryker Ellen.

Ellen och hennes kompisar 
bodde där i en vecka och 
hann alltså åka en hel del 
innan det var tävlingsdags. 
En timme bort i Beirut var det 
20 grader varmt och Ellen 
hade tänkt åka dit och surfa, 
men en snöstorm satte stopp 
för detta.

På tävlingsdagen åkte del-
tagarna (från hela världen) 
upp i liften, resten tog man 
sig fram till fots. Ellen star-
tade först i damklassen i sin 
premiär i denna världsomfat-
tande tour. Det hade regnat 
dagen innan och sedan frusit 
på, så berget var isigt minst 
sagt.

Gick inte att bromsa
– Det gällde bara att stå på 

benen. Det gick ju inte att 
bromsa, det gick för fort för 
det eftersom det var såpass 
isigt. Jag valde en brant linje 
och allt gick bra och jag 
vann! säger Ellen leende.

Segern innebar poäng i 
touren och att det blir lättare 
att anmäla till högre kvalifi-
cerande tävlingar. Hon vann 
även en snowboard.

För ett par veckor sedan 
blev Ellen tvåa i en big air-
tävling i Surselva, en timme 
från Laax.

– Det har varit ganska då-
ligt väder i vinter och en del 
tävlingar har ställts in. Men 
det anordnas många täv-
lingar på våren, eventuellt 
ska jag köra några freeride-
tävlingar i Sverige, förklarar 
Ellen.

I början av april anordnar 
Svenska Snowboardförbun-
det Girls Camp i Svanstein 
vid finska gränsen. Där ska 
Ellen träna och få coachning.

– Det vore roligt att komma 
med i World Tour en vacker 
dag, men det är bara elitå-

Ellen Forsberg, 24 år, på hemmap-
lan i Laax, Schweiz. Foto: Louise 
Nordström.

kare och väldigt svår åkning.
Att fortsätta med snow-

board är en självklarhet för 
henne.

– Snowboardvärlden är 

som en enda familj, en egen 
värld. Vi har så kul tillsam-
mans! konstaterar Ellen.
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se

Full fart på railet ”hemma” i Laax, Schweiz. Foto: Mariell Vikkisk.
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73 personer gick tipsprome-
naden denna söndag. Svar 
vuxenfrågor: 1) X När man 
ska behandla infektioner. 2) 
1 Mike Pence. 3) 1 Pyongy-
ang. 4) X Ingvar Kamprad 
Elmtaryd Agunnaryd. 5) 2 
AIK. 6) X 52 av 65. 7) X 
Volvo. 8) X Järv. 9) 2 33,8 F. 
10) 1 Blom. 11) 1 Lykke Li. 
12) 1 Dalskog. Svar barn-
frågor: 1) 2 31 dagar. 2) 2 
Finger Spinner. 3) X 10 st. 4) 
2 Tåg. 5) 1 Blixten Mc 
Queen. 6) X 1 st. 7) 2 Ett foto. 
8) 1 Pjäxor. 9) 2 England. 10) 

1 En semla. 11) 1 Xylofon. 
12) 1 1 km. Utslagsfråga: 
Gissa den sammanlagda 
summan i centimeter av trä-
panelen i taket? Svar: 683 
200 cm². Vinnare:1:a pris: 
Matilda Johansson, Mld.12 
rätt 678 500 cm². 2:a pris: 
Tommy Rosti, Mld. 12 rätt 
699 600 cm². 3:e pris: Mari-
ann Gustafsson, Mld. 12 rätt 
699 676 cm². Extravinster: 
Veronica Pedersen, Mld, 
Roger Claesson, Mld. Barn-
vinnare: Mona Fransson, 
Mld, Elif Yilmaz, D-R.

OK KROPPEFJÄLLS TIPSPROMENAD 18/3

Lyckliga 
handbollstjejer

F 07/08 efter vinst mot Lysekils HK hemma i Rådahallen. Foto: Privat.

HANDBOLL 
Flickorna i 07/08 laget vis-
ste inte till sig av glädje 
efter lördagens vinst mot 
Lysekils HK hemma i Rå-
dahallen. 
Detta var en välförtjänt seger 
i säsongens sista match och 

hela laget kämpade sig till 
vinsten. 

Lika glad var Peter Hart-
wig (ledare) som firade fö-
delsedag genom att coacha 
tjejerna.

Petra Gull

Medaljregn 
över Pauline

Tävlingsdansaren Pauline Strandberg från Brålanda firar stora fram-
gångar. Foto: Privat.

TÄVLINGSDANS 
I helgens rikstävling i 
Västerås fanns Pauline 
Strandberg, Brålanda, på 
plats.
Lite sliten efter EM-resan 
tidigare i veckan, men hon 
lyckades plocka fram kraf-
terna igen och slog till med 
guld i Salsa och Cha cha, 
silver i Vals, Bachata och 
Merengue samt brons i Wie-
nervals. 

Pauline tävlar i Champion 
som är högsta klassen. 
Resultat:
1 Cha cha
1 Salsa
2 Merengue
2 Bachata
2 Vals
3 Wienervals

Nästa tävling blir SM i 
maj.

Håfreström vände och vann
FOTBOLL 
Frändefors ledde cupmat-
chen på Dalslands Spar-
banks Arena efter den 
första halvleken, men i 
andra halvlek dominerade 
Håfreström och kunde 
fullt rättvist vinna med 
2-1 när domaren blåste av 
matchen.
Frändefors höll jämna steg 
med Håfreström i inled-
ningen på söndagens cup-
match i Mellerud. Efter 30 
minuter kom också gästernas 

SLUTRESULTAT
Håfreströms IF
– Frändefors IF

2-1 (0-1)
Dalslands Sparbanks 

Cup, Grupp A
Målskyttar:
31’ 0-1 Hampus Boman
63’ 1-1 Victor Ljung
79’ 2-1 Mahdi Dolati

mål, som där och då var ett 
ämne för diskussion enligt 
hemmalaget.

– Vi slog en djupledsboll 
på Mattias Karlsson som var 
lite offside, men bollen 
tuschade på en Håfreström-
spelare så att offsiden häv-
des, då kom han i stort sett fri 
och passade fram till Ham-
pus Boman som gjorde må-
let, sade Frändefors spelande 
tränare Erik Öqvist.

– Vi är nöjda med vår första 
halvlek, vi ledde med 1-0. 
Håfreström var duktiga och 
satte hög press, men vi för-
sökte spela så gott vi kunde 
och ibland lyckades vi väl-
digt väl med vårt spel och 
kom till anfall, sade Öqvist.

Håfreströms assisterande 
tränare Glenn Öder var för-
vånad över underläget i paus-
vilan.

– Vi låg under i första halv-
lek konstigt nog, vi går ner 
oss sista kvarten i första 

halvlek och då tappar vi lite, 
annars hade vi mest boll och 
styrde spelet.

Dominerade andra halvlek
I andra halvlek skulle det bli 
spel mot ett mål, när Håfre-
ström tog tag i taktpinnen 
direkt och sedan trummade 
på.

– I paus sade vi att vi 
skulle spela offensivt och vi 
kände att vi kunde kliva upp 
mot dem. Då slog de bort 
mycket bollar som vi kunde 
vinna. Sedan är det för dåligt 
att bara göra två mål när de 
knappt kom över på vår plan-
halva, så det är anfallsspelet 
på sista tredjedelen vi måste 
slipa på, sade Håfreströms 
Glenn Öder.

Frändefors å sin sida kände 
att orken tröt i andra halvlek 
och det var svårt att stå upp 
mot ett snabbt bollrullande 
Håfreström.

– I andra så tog de över 

fullständigt. Då orkade vi 
inte helt enkelt, de rullade 
boll väldigt fint. Vi lyckades 
ändå freda så att de fick hålla 
sig utanför straffområdet, 
men till slut fick de in två 
bollar. Vi gjorde dem bra för 
vi orkade helt enkelt ta jobbet 
i andra halvlek. Fullt rättvist 
att de vann, sade tränaren 
Erik Öqvist.

Hett derby
Ikväll ställs Håfreström mot 
Melleruds IF i Dalslands 
Sparbanks Cups andra om-
gång i grupp A, ett hett derby. 

– Jag hoppas de kommer 
med bästa laget så vi får oss 
en genomkörare, det är bästa 
träningen och de roligaste 
matcherna som finns. Jag 
hoppas vi kan stå upp på ett 
bra sätt, säger Glenn Öder.
 Tobias Coster 

tobias@mellerudsnyheter.se

Framgångar för Melleruds BK

Elin Brorson och schäfern Cion efter avklarat MH-test.

HUNDSPORT 
Den 10 februari åkte Maria 
Ihrén med sin gentleman 
Coach, en australian 
shepherd, till Fagersta 
brukshundklubb och 
startade i fortsättnings-
klassen i rallylydnad och 
det gjorde de med bravur. 
De fick ihop 88 poäng och 
därmed tog de sitt tredje upp-
flyttningsresultat och kan nu 
starta nästa klass som är av-
ancerad klass.

12 mars fortsatte Christina 
Svensson med sin shetland 
sheepdog Malva med sina 
fina framgångar i Nosework. 
De fick sitt tredje diplom i 
eukalyptus och kan nu starta 
sök i Lagerblad som är steg 
två i Nosework. 

18 februari i Kungälv var 
det dags för MH för schäfern 
Cion med matte Elin Brorson 
i snöret. Cion såg MH-banan 
som en spännande skogspro-

menad och tog sig an mo-
menten på ett tilltalande sätt 
och fick fina lovord av test-
domare och figuranter. 

MH är en unghundsbe-
skrivning där man beskriver 
hundens reaktioner i olika 
situationer. Till exempel hur 
hunden reagerar på plötsliga 
och skrämmande överrask-
ningar, kontakt/hälsning på 
främmande personer, jakt 
och fasttagande av byte (en 
trasa som åker sicksack och 
ska föreställa kanin som 
springer), lek och kamplust, 
skottberördhet och framfö-
rallt hur fort hunden avreage-
rar sig efter att ha blivit hotad 
eller skrämd. 

MH är ett värdefullt och 
viktigt verktyg för uppföda-
rens avel, där man ser en röd 
tråd i kullens mentalitet och 
därefter kan bestämma hur 
man ska fortsätta sitt avelsar-
bete när det gäller mentalitet. 

Mellerud nära serieseger
HANDBOLL 
I söndags kväll spelade 
Mellerud seriefinalen mot 
Redbergslids IK som skulle 
avgöra serien. Ettan Mel-
lerud hade chans att av-
göra serien på bortaplan 
medan RIK hade chans att 
gå om inför sista omgång-
en och vinna serien, men 
matchen slutade 19-19.
Oavgjort i seriefinalen mot 
Redbergslid, mer spännande 
match kunde inte gå att få. 
MHK såg uträknade ut i den 
andra halvleken, men kom 
tillbaka, spikade igen och 
fixade en poäng som nu kan 
ta laget till serieseger.

Men matchen, den var 
nervigt in till sista sekund.

– Vi låg under med 12-10 i 

paus, då märkte man de sista 
minuterna att de blev trötta. 
I paus sade vi att vi kör på så 
de inte skulle orka, men vips 
så stod det 17-12 till dem i 
andra, det var inte jättekul, 
sade Melleruds tränare Johan 
Eriksson.

Två utvisningar
Som om att inte femmålsun-
derläget var nog åkte Melle-
rud på två utvisningar inom 
loppet av 30 sekunder i mit-
ten av halvleken. Då blev det 
spel sex mot fyra, men MHK 
gick segrande ur den striden 
och då tände laget till.

– Det var ruggigt bra av 
tjejerna och det blev som en 
nytändning. Vi spikade igen 
efter det och gick om till 19-
18 och hade chans att avgöra. 

Men då missade vi i anfallet 
och istället kunde de göra 
19-19. Anfallet efter missade 
vi igen och då hade de nästan 
en minut på sig att avgöra, 
men vi spikade igen. Det var 
verkligen hela laget som 
krigade in i sista sekund. Det 
var den bästa match jag nå-
gon sett tjejerna spela, ge-
nom alla år,  sade tränaren 
Eriksson, stolt över tjejernas 
insats.

Avgörande hemmamatch
På lördag spelas den avgö-
rande hemmamatchen i Rå-
dahallen, mot seriefyran Kv 
IK Sport. Endast oavgjort 
skulle räcka för serieseger, 
men Mellerud som är obe-
segrade, går för seger.

– Nu måste vi vinna till 

SLUTRESULTAT
Redbergslids IK – 

Melleruds HK
19-19 (12-10)

Div. 5 Västsvenska V
Målskyttar:
Jenny Eliasson, 5
Emma Mjörnestål, 4
Drenushe Bytyqi, 4
Therese Nolin, 2
Jessica Wänerlöv, 2
Frida Eliasson, 1
Malin Jansson, 1

helgen, då vinner vi serien. 
Önskar att Mellerud går man 
ur huse, jag hoppas vi kan 
fylla Rådahallen och bjuda 
på propagandahandboll, sä-
ger Johan Eriksson. 
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

För hundägaren som vill 
tävla i bruks (till exempel 
spår, sök, rapport och skydd) 
så krävs det att hunden har 

genomgått ett MH för att få 
lov att starta.

Text: Helén Torstensson
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KÖP ANDELSLAMM®
Du äger, vi sköter

www.andelslamm.se
0768-522227

Tovig hund?
Jag är hundfrisör

   073-970 71 95

Är hunden
ensam hemma?

Jag har hunddagis

   073-970 71 95

.se 

Hundkurser
startar v. ??

   073-970 71 95

Ont om tid?
Jag rastar din hund

   073-970 71 95

Resa bort?
Jag passar din hund

   073-970 71 95

.se 

.se 

Är hunden
.se 

.se 

Allt inom bygg
Våtrumscertifikat

073-503 84 27 • info@ak-e.se

Skadedjurskontroll
0521-693 51

Patrick Eriksson

www.granplantor.se

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

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

Tall • Hybridlärk • Sitka • Löv
Hybridasp • Ädellöv

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

Servrar, backup, 
mail

Christer Mårtensson
073-310 75 06

info@daldigital.se    www.daldigital.se

Försäljning av 
IT-produkter

Christer Mårtensson
073-310 75 06

info@daldigital.se    www.daldigital.se

Webbdesign & foto 

Christer Mårtensson
073-310 75 06

info@daldigital.se    www.daldigital.se

Datorer, skrivare
nätverk

Christer Mårtensson
073-310 75 06

info@daldigital.se    www.daldigital.se

Canal Digital, Viasat 
och Boxer

070-328 08 60, 0530-600 66

Da l s l ands

Antenn-
Service
Da l s l ands

Antenn-
Service

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

Da l s l ands

Antenn-
Service
Da l s l ands

Antenn-
Service

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

DALSLANDS
VVS AB
DALSLANDS
VVS AB

 

Marcus Johansson

Naturligtvis 
hjälper  

vi dig med  
Rot-avdraget 

Martin
073-99 21 446

Badrumsrenoveringar

MellerudsFyndet
Annonsera för bara 80:-

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

SÄLJES SKÄNKESBYTESKÖPES

Namn:                             

Adress:                                       Tel:

Postadress:                                                

Vårdval
Rehabenhet

0530-77 44 80

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

Vårdval
Rehabenhet

0530-77 44 80

Arbetsterapi - Fysioterapi
Ortopedisk Manuell Terapi

Vårdval
Rehabenhet

0530-77 44 80

Behandling, (grupp)träning,
bassängträning, hembesök

Vårdval
Rehabenhet

0530-77 44 80

Även friskvård – utfört av
leg. fysioterapeuter

Vårdval
Rehabenhet

0530-77 44 80

Hjälpmedelsförskrivning
och boendeanpassning

www.grongestaltning.se

Grön Gestaltning
Trädgårdsanläggning
Fredrik Persson
073-691 31 24

 SÖKES
Hus 
Vi är ett ungt par som söker 
hus i centrala Mellerud eller 
en bit utanför. Alla förslag 
mottages. Om du är intresse-
rad kan du lämna in ett brev 
på Melleruds Nyheters kon-
tor märkt ”Ungt par”.

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 och 

söndagar 
10-15

www.mellerudsmarknad.se
Idungatan 4 (Följ skyltning Ö. Industriområdet)

Energiborrning & bergvärme 
Vatten- & brunnsborrning

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

NYA

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

Kläder

förbättra din solbränna
hos oss!

Hem- 
inredning

Glasarbete

Inramning
Ramar

Spraytan!

Omkittningar, 
persienner

Reparerar även persienner

Smycken

GLASMÄSTERIET
NYA

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

GLASMÄSTERIET
NYA

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

GLASMÄSTERIET
NYA

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

GLASMÄSTERIET
NYA

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

olesensbygg@gmail.com

Kap & Gearsåg!

Vi kan färg!

Skruvdragare!

Inredning!

Vi kan kök!

Högtryckstvättar
& dammsugare

 ÖNSKAS HYRA
Garage 
i Dals Rostock för förvaring 
av en bil. Jan Malmetun, tel. 
070-554 97 65. 

STORGATAN 10, MELLERUD

PELLETS
Energivärde >4,9 kwh/kg

2.149:-/pall 

 45:-/säck

Flyttstäd
Veckostäd
Fönsterputs

Rullande sy 
& hemservice

070-649 32 86

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

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

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

EN MASKINHANDLARE 
ATT LITA PÅ

ljusterapi i solig 
tropisk varm miljö

Trött på kylan?

Tel. 0530-414 10 • www.sunlike.se

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

Närhälsan söker:

DISTRIKTSSKÖTERSKA/
SJUKSKÖTERSKA DIABETES
Närhälsan Mellerud vårdcentral
Referensnummer: 2018/1922
Sista ansökningsdag: 2018-04-08

Mer info och fler lediga tjänster hittar du på:
vgregion.se/jobb

MÖJLIGHETEN FINNS I NÄRHETEN
VI BRYR OSS OM DIG SOM GÖR SKILLNAD FÖR ANDRA

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

Under 130hk

Från 269 000:- + moms

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

Kampanjtraktorer 5E
5M
5R
6M
&
6R

LEDIGA PLATSER

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

KLUBBNYTT

Annonsera på
Från A till Ö

Ring eller maila Christina
0530-125 40

annons@mellerudsnyheter.se

Annonsera under vinjetten 
HANTVERK & SERVICE

Hör av dig till Christina
Ring 0530-125 40 eller

maila till christina@mellerudsnyheter.se

Nu söker vi en HR -specialist
Är du en utvecklingsorienterad person som brinner för  
modernt HR-arbete
För mer information om tjänsten gå in på
www.rekryteringshuset.se 
eller ring Petra Lindomborg, tel. 0727-16 43 81
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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

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 
från 5,99

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

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

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

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

ST BYGGSERVICE
ST

Det  mesta inom bygg
Tel. 073-582 48 26

stbyggservice79@gmail.com

Reparationer, tillverkning 
och omklädning av 

dynor och stolssitsar

IT-Specialisten

Viconia

0530-745045 
 www.viconia.se

Viconia

0530-745045 
 www.viconia.se

IT-Support

Viconia

0530-745045 
 www.viconia.se

Kassasystem

Viconia

0530-745045 
 www.viconia.se

IT-Drift

Viconia

0530-745045 
 www.viconia.se

Hård & 
mjukvara

Viconia

0530-745045 
 www.viconia.se

Nätverk
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Bil 
onsdag 28 mars 2018

& m     tor

Christina eller Maggan

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

MNYHETER
ELLERUDS

 LOKALTIDNINGEN FÖR MELLERUD

Manusstopp:
Torsdag 22 mars

Boka nu!
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Melodikrysset v. 12 – 24 mars
1 2 3

4 5 6 7

8 9

10 11

12

13

14 15 16

Melodikrysset v.12 - 24 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:...............................................................................................................................................

05.15 Go'kväll
06.00 Morgonstudion
09.10 SM-veckan
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 Best of Sweden - turnén
23.00 Rapport
23.05 Gränsland
23.50 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 Hitlers folk
18.50 Sågverket som blev 
 konsthall
19.00 Vem vet mest?
19.30 Förväxlingen
20.00 När livet vänder
20.30 Sveriges fetaste hundar
21.00 Aktuellt
21.39 Kulturnyheterna
21.46 Lokala nyheter
21.55 Nyhetssammanfattning
22.00 Sportnytt
22.20 True Blood
23.15 Gomorra
00.10 Bastubaletten
00.40 Hitlers folk
01.30 Sändningsuppehåll
01.45 Sportnytt
02.05 Nattsändningar

14.00 UR Samtiden
17.00 En stad - en historia
17.10 Antikmagasinet
17.40 Klippdassarnas liv
18.30 Omöjlig ingenjörskonst
19.20 Världens broar
20.10 Kanaler, båtar och kärlek
21.00 Enastående människor
22.00 Dödlig diskriminering
23.00 Björnfamiljen

21.00 Gift vid första ögonkastet
21.45 Uti bögda
22.00 Antikrundan
23.00 Akuten
23.50 Plus
00.20 Villes kök
00.50 Babel
01.50 Kroppsgranskarna 
 - syntolkat
02.20 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 Veterinärerna
18.25 Lotto, joker och dröm-
 vinsten
18.30 Veterinärerna
18.50 Keno
19.00 Nyheterna
19.15 Sporten
19.20 Väder
19.30 Robinson
20.00 Sveriges mästerkock
21.00 Modus
22.00 Nyheterna
22.30 Ekonominyheterna
22.40 Sporten
22.50 Väder
23.00 CSI
23.55 Nattsändningar

05.10 Våra värsta år
06.00 Jims värld
06.25 Community
06.45 Stargate SG-1
07.35 Våra värsta år
08.30 Scrubs
09.30 My name is Earl
10.00 Brooklyn nine nine
10.30 Last man on earth
11.00 Face off
12.00 Stargate SG-1
13.00 How I met your mother
14.00 2 1/2 män
14.30 Last man on earth
15.00 Simpsons
16.00 NCIS: Los Angeles
17.00 Seinfeld
18.00 How I met your mother
19.00 Brooklyn nine nine
19.30 2 1/2 män
20.00 Simpsons
21.00 This means war
23.00 Seinfeld
00.05 Family guy
01.05 American dad
01.30 Face off
02.25 Scrubs
03.10 My name is Earl
03.35 Family guy
04.25 Nattsändningar

05.15 Go'kväll
06.00 Morgonstudion
09.10 Go'kväll
09.55 Kulturfrågan Kontrapunkt
10.55 Vi är lyckliga
11.15 SM-veckan
16.30 Djuren och vi
17.00 Vem vet mest?
17.30 Sverige idag
18.00 Rapport
18.13 Kulturnyheterna
18.25 Sportnytt
18.30 Lokala nyheter
18.45 Go'kväll
19.30 Rapport
19.55 Lokala nyheter
20.00 Antikrundan
21.00 Seriestart: Länge leve 
 demokratin: Hotet inifrån
22.00 Opinion live
22.45 Rapport
22.50 Louis Theroux: Radio-
	 pedofilen	Jimmy	Savile
00.05 Storuman forever
01.05 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 Korrespondenterna
16.45 Plus
17.15 Nyheter på lätt svenska
17.20 Nyhetstecken
17.30 Oddasat
17.45 Uutiset
18.00 Dagarna som skapade 
 Hitler
18.45 Lærdalsälven
19.00 Vem vet mest?
19.30 Förväxlingen
20.00 SM-veckan
21.00 Aktuellt
21.39 Kulturnyheterna
21.46 Lokala nyheter
21.55 Nyhetssammanfattning
22.00 Sportnytt
22.20 Mimi & Grigris
00.00 Babel
01.00 Sveriges fetaste hundar
01.45 Nattsändningar

14.00 UR Samtiden
17.00 Naturen XXL
17.50 Ryssland och hästarna
18.40 Genom USA med Billy 
 Connolly
19.25 Världens natur: Blue 
 Planet II
20.15 90-talets USA
21.00 Antikmagasinet
21.30 Björnfamiljen
22.20 Cityliv på taken
23.15 Dödlig diskriminering

21.00 Tror du jag ljuger?
21.30 Girls
21.55 Shetland
22.55 Prins Henriks liv i bilder
23.40 Bastubaletten
00.10 Korrespondenterna
00.40 Husdrömmar
01.40 När livet vänder
02.10 Mästarnas mästare - 
 jubileumssäsongen 
 - teckenspråkstolkat

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 Tareq Taylors nordiska 
 matresa
14.40 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 Robinson
20.00 Tina i fjällen
21.00 Torpederna
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

05.10 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 Hitman: Agent 47
23.00 Seinfeld
00.05 Family guy
01.05 American dad
01.30 Face off
02.25 Scrubs
03.15 Nattsändningar

05.15 Go'kväll
06.00 Morgonstudion
09.10 SM-veckan
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 Tror du jag ljuger?
00.50 Sändningsuppehåll
04.30 Sverige idag
04.45 Go'kväll

09.00 Forum
12.00 Rapport
12.03 Forum
16.00 Rapport
16.05 Forum
16.15 Babel
17.15 Nyheter på lätt svenska
17.20 Nyhetstecken
17.30 Oddasat
17.45 Uutiset
18.00 SM-veckan
19.30 Vem vet mest?
20.00 Lauren Bacall
20.55 By the pool
21.00 Aktuellt
21.18 Kulturnyheterna
21.23 Väder
21.25 Lokala nyheter
21.30 Sportnytt
21.50 Äta sova dö
23.35 True Blood
00.30 Bastubaletten
01.00 Dagarna som skapade
 Hitler
01.45 Sportnytt
02.05 Nyhetstecken
02.15 Sverige idag

14.00 UR Samtiden
17.00 Där ingen längre 
 kan bo
17.15 Guld på godset
18.15 Den nya vildmarken
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
22.00 100% vaken

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 Tareq Taylors nordiska 
 matresa
14.40 Skidskytte
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 Let's dance
22.00 Nyheterna
22.05 Väder
22.10 Focus
00.25 A mighty heart
02.40 Sudden impact

05.10 Våra värsta år
06.00 Jims värld
06.25 Community
06.45 Stargate SG-1
07.35 Våra värsta år
08.30 Scrubs
09.30 My name is Earl
10.00 Brooklyn nine nine
10.30 Last man on earth
11.00 Face off
12.00 Stargate SG-1
13.00 How I met your mother
14.00 2 1/2 män
14.30 Last man on earth
15.00 Simpsons
16.00 NCIS: Los Angeles
17.00 Seinfeld
18.00 How I met your mother
19.00 Brooklyn nine nine
19.30 2 1/2 män
20.00 Simpsons
21.00 Prison break
22.00 Stretch
00.00 Seinfeld
01.00 Swedish dicks
02.05 Nattsändningar

05.30 Fråga doktorn
06.15 Uppdrag granskning
07.15 Opinion live
08.00 Mästarnas mästare 
 - jubileumssäsongen
09.00 Vintermagasin
10.00 Vinterstudion
17.50 Helgmålsringning
17.55 Sportnytt
18.00 Rapport
18.15 Go'kväll
19.00 Sverige!
19.30 Rapport
19.45 Sportnytt
20.00 Smartare än en femte-
 klassare
21.00 Tror du jag ljuger?
21.30 Shetland
22.30 Uti bögda
22.45 Rapport
22.50 Lördagsbio: Ted
00.35	 Nattfilm:	Only	God	
 forgives
03.05 Sändningsuppehåll
05.15 Go'kväll

08.50 Förväxlingen
10.50 Villes kök
11.20 Vem vet mest?
13.50 Babel
14.50 Vetenskapens värld
15.50 Sverige idag
16.15 Sågverket som blev konst-
 hall
16.25 När livet vänder
16.55 Världens natur: Blue 
 Planet II
17.50 Vinterstudion
19.00 Kulturstudion
19.02 Birgit-almanackan
19.09 Kulturstudion
19.15 Jonas Kaufmann - tenoren 
 med stort C
20.45 Kulturstudion
20.50 Det stora operahuset
22.20 Kulturstudion
22.25 Gomorra
23.20 Girls
23.45 Korrespondenterna
00.15 Plus
00.45 När livet vänder
01.15 Folktro
01.30 Sändningsuppehåll
01.45 Sportnytt

09.00 UR Samtiden
15.00 Marina mysterier
15.15 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 Strutsen - alltid på språng
21.50 Historiens kvinnliga 
 krigare
22.40 Dokument utifrån: Dödliga 
	 fiender	–	kampen	inom	
 islam
23.40 90-talets USA
00.25 Den nya vildmarken

21.00 Bonusfamiljen
21.45 Svenska nyheter
22.15 Idag om ett år
23.15 The Sinner
00.00 Homeland
01.00 Kulturfrågan Kontrapunkt

05.00 Att bygga sitt 
 drömhus
06.00 Veterinärerna
07.00 Bygglov
07.55 Nyhetsmorgon
11.30 Sveriges mästerkock
12.30 Tareq Taylors nordiska 
 matresa
13.00 Skidskytte
13.50 Köket
14.00 Ishockey
17.30 Fotboll: Studio
17.50	 Fotboll:	Sverige–Chile
18.50 Fotboll: Studio
19.00	 Fotboll:	Sverige–Chile
19.55 Lotto, joker och dröm-
 vinsten
20.00 Stjärnornas stjärna
22.00 Nyheterna
22.05 Väder
22.10 Kommissarie Maigret
00.10 Sherlock Holmes: A game 
 of shadows
03.50 Finders Keepers
05.00 Sändningsuppehåll
05.40 Köket

05.05 Våra värsta år
06.00 Anger management
06.45 Grimm
07.30 Frasier
08.15 Amazing race
09.15 Jims värld
10.40 2 1/2 män
11.35 The Goldbergs
12.30 Son of Zorn
13.00 NCIS: Los Angeles
15.45 Lethal weapon
16.45 Godzilla
19.30 Chevaleresk
20.00 Superstore
21.00 Jack and Jill
23.00 Hitman: Agent 47
01.10 Iron sky
03.55 This means war
05.20 Frasier
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FÖLJ OSS PÅ
FACEBOOK

Tel. 0530-470 50
0730-48 42 00

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

Köpa hus?
Välkommen  
på visning! 

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 Panorama-
fönster vacker utsikt, gedigna ekgolv, bergvärme. 
Bekvämt och prisvärt boende.

Pris 1.375.000:-

Visning lördag 24/3 kl. 13

00

Visning lördag 24/3 kl. 11

00

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

Pris 1.625.000:- 

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

NYTT!

NYTT!

Varför inte ringa Sveriges största mäklare?

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

Ring för visning!

Huvudvisning: Lördag 7/4 kl. 13.00-14.00

Ring för visning!

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

Mellerud / Ingribyn / Ingribyn 5
Gård med 10,4 ha mark. Ladugård, gäststuga samt hundgård.6 rok. 
Boyta: 125 kvm. Mark: 104 426 kvm. Pris: 2 200 000:-

Mellerud / Åsensbruk / Glättvägen 4
Sutterängvilla med närhet till idrottsplats, skola och akvedukte.  
4 rok. Boarea: 95 kvm. Tomtareal: 729 kvm. Pris: 675 000:-

Ring för visning!

Mellerud / Sunnanå / Ängenäs 4
1½-plans villa med ett attraktivt läge. Garage ca: 65 kvm samt gäststuga 
15 kvm. 4 rok. Boyta: 86 kvm. Tomtareal: 924 kvm. Pris: 1 495 000:-

Söndag

Måndag

Tisdag

Söndag Måndag Tisdag
06.00 Skattjägarna
06.30 Djuren och vi
07.00 Antikrundan
08.00 Kulturfrågan Kontrapunkt
09.00 Idag om ett år
10.00 Vinterstudion
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 Länge leve demokratin: Hotet 
 inifrån

09.20	 Timmerflottning
09.30 Plus
10.00 Gudstjänst
10.45 Sverige idag på romani chib
11.05 Lauren Bacall
12.00 Birgit-almanackan
12.10 Jonas Kaufmann - tenoren med 
 stort C
13.40 Det stora operahuset
15.10 Anslagstavlan
15.15 Korta tv-historier
15.20 Sveriges fetaste hundar
15.50 Sverige idag
16.15 Bastubaletten
16.45 Här är mitt museum
17.00	 Kortfilmsklubben
17.30 Los, frag!
17.40 Alors demande !
17.50 ¡Pregunta ya!
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 Nattsändningar

09.00 UR Samtiden
15.00 Marina mysterier
15.15 Islands rikedom
15.45 Smartast i naturen
16.35 Guld på godset
17.35 Kanaler, båtar och kärlek
18.25 Dox: Punk voyage
19.25 Omöjlig ingenjörskonst
20.10 Seriestart: Mississippi - den 
	 mäktiga	floden
21.00 Ryssland och hästarna
21.55 Genom USA med Billy Connolly
22.40 Dödlig diskriminering
23.40 Cityliv på taken

20.00 Mästarnas mästare - jubileums-
 säsongen - syntolkat
21.00 Sveriges fetaste hundar
21.30	 Louis	Theroux:	Radiopedofilen	
 Jimmy Savile
22.45 Gift första ögonkastet - syntolkat
23.30 True Blood
00.25 Bonusfamijen - syntolkat
01.10 Storuman forever - syntolkat
02.10 Bäst i test - syntolkat

06.20 Brynolf & Ljung – Street 
 magic
07.00 Tina i fjällen
07.55 Nyhetsmorgon
11.30 Postkodlotteriets veckovinnare
11.35 Stjärnornas stjärna
13.30 Tareq Taylors nordiska matresa
14.00 Skidskytte:
15.00 Stockholmspolisen
16.00 Skidskytte
16.55 Farmen VIP
17.55 Keno
18.00 Bingolotto
19.00 Nyheterna
19.10 Sporten
19.25 Väder
19.30 Bingolotto, forts
20.00 Solsidan
21.00 Robinson
22.00 Nyheterna
22.05 Väder
22.10 Snuten i Hollywood
00.15 Modus
01.15 GW:s mord
02.15 Sändningsuppehåll
03.15 Flags of our fathers

06.00 Anger management
06.45 Grimm
07.30 The Goldbergs
08.20 Jims värld
09.20 Son of Zorn
09.50 Kevin can wait
10.20 99 saker med Erik & Mackan
11.20 Godzilla
14.10 NCIS: Los Angeles
16.10 Jack and Jill
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
23.05 Prison break
00.05 Superstore
01.05 Those who kill
02.00 Sändningsuppehåll
03.00 Those who kill
03.35 99 saker med Erik & Mackan
03.50 Amazing race
03.35 Sändningsuppehåll
04.25 Salem

05.15 Landet runt
06.00 Morgonstudion
09.10 SM-veckan
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 Säsongsstart: Vem bor här?
21.00 Bonusfamiljen
21.45 Homeland
22.45 Bergman och recensionerna
22.50 Rapport
22.55 Sverige idag
23.10	 Nattfilm:	Tom	at	the	Farm

06.50 Sverige idag 
07.10	 Kortfilmsklubben
07.40 Los, frag!
07.50 Alors demande !
08.00 ¡Pregunta ya!
08.10 SM-veckan
09.0016.15 Forum
12.00 Rapport
16.00 Rapport
16.15 Gudstjänst
17.00 Mötesplatsen
17.10 Korta tv-historier
17.15 Nyheter på lätt svenska
17.20 Nyhetstecken
17.30 Oddasat
17.45 Uutiset
18.00 Seriestart: Gisslan hos SS
18.55 Berguvsungar
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
22.20 Bastubaletten
22.50 Nattsändningar

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 Med luftskeppen in i framtiden
21.00 Världens natur: Blue Planet II
21.55 Islands rikedom
22.25 Historiens kvinnliga krigare
23.15 Ryssland och hästarna

21.00 Bonusfamijen - syntolkat
21.45 Mästarnas mästare - jubileums-
 säsongen - teckenspråkstolkat
22.45 Vem bor här? - teckenspråkstolkat
23.45 Agenda
00.30 Sportspegeln - teckenspråkstolkat
01.00 Gomorra
01.55 Folktro
02.10 Smartare än en femteklassare

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 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

05.10 Legit
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

05.00 Sverige idag
05.15 Landet runt
06.00 Morgonstudion
09.10 Best of Sweden - turnén
10.10 Sverige!
10.40 Svenska nyheter
11.10 Bonusfamiljen
11.55 Vem bor här?
12.55 Tror du jag ljuger?
13.25 Bäst i test
14.25 Fråga doktorn
15.10 Matiné: Som folk är mest
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 Storuman forever
22.00	 Dox:	Världens	modigaste	flickor
23.00 Rapport
23.05 Homeland
04.45 Sverige idag

09.00 Forum
12.00 Rapport
12.03 Forum
16.00 Rapport
16.05 Forum
16.15 Agenda
17.00 Byggnadsvårdarna
17.10 Korta tv-historier
17.15 Nyheter på lätt svenska
17.20 Nyhetstecken
17.30 Oddasat
17.45 Uutiset
18.00 Gisslan hos SS
19.00 Vem vet mest?
19.30 Förväxlingen
20.00 Korrespondenterna
20.30 Plus
21.00 Aktuellt
21.39 Kulturnyheterna
21.46 Lokala nyheter
21.55 Nyhetssammanfattning
22.00 Sportnytt
22.15 Girls
22.40 Folktro
22.55 Lauren Bacall
23.50 När livet vänder
00.20 Gisslan hos SS
01.45 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 Strutsen - alltid på språng
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 - syntolkat
22.00 Gift första ögonkastet - syntolkat
22.45 Suits
23.30 Skavlan
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 Fotboll: Studio
20.30 Fotboll: Rumänien–Sverige
21.30 Fotboll: Studio
21.40 Fotboll: Rumänien–Sverige
22.35 Fotboll: Studio
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 Die hard
23.40 Seinfeld
00.40 Simpsons
01.10 Nattsändningar
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Öppettider
Vard. 10-19
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Tel: 0530-404 80 • www.blomsvaruhus.se • E45, 3km norr om Mellerud avfart Håverud

Följ oss på

Påskägg
12 cm 8.90 
15 cm 13.90 
18 cm 18.90

Pläd
130 x 150 cm

Påskliljor i kruka

Planteringsjord 
50 liter

100:-
4 för

5990
/st

15:-
/st

Öppettider i påsk
Skärtorsdag 10-19 
Långfredag 11-17 
Påskafton 10-17 
Annandag påsk 11-17

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

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

8.190:-

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

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

KAMPANJPRIS 

6.990:-

Hälsotema i klubblokalen på Västerråda

En mässa för kropp och 
själ hölls i lördags i motor-
klubbens lokaler på Väs-
terråda. Många besökare 
lockades av dagens utstäl-
lare och föreläsningar.
Initiativtagare till dagens 
mässa var Christina Jacobs-
son, Bäckefors och Marita 
Martinell, Brålanda. De har 
träffat varandra på andra 
mässor och tyckte nu det var 

dags för en mässa i Mellerud. 
– Vi har försökt få med 

utställare som berör olika 
delar på hälsotemat, Målet 
var att få hundratalet besö-
kare, vilket klarades gott och 
väl. Vi har haft besökare från 
hela Dalsland samt även 
Norge här idag, säger båda.

Utställare, seans  
och föreläsare
Healing, massage, djurkom-

munikation, drömfångare, 
medium, indiankläder, na-
turprodukter, zonterapi, fot-
hälsa, olika hudvårdspro-
dukter, ljus  - allt fanns 
representerat bland utstäl-
larna. Dessutom hölls två 
föreläsningar och en storse-
ans.

Bland utställarna träffar vi 
bland annat Thanut Som-
boon Lindström från Väners-
borg som snart är klar med 

Thanut som bland annat arbetar med medicinsk fotvård berättar om hur viktigt det är att stå och gå rätt.

Alla i spänd väntan på dagens storseans.Här syns fr. v Jessica Lindberg från Tidaholm, som erbjöd zonterapi för ansiktet och Marina Berglund samt 
Ann-Sofie Israelsson från Fothälsan.

Pengar till lekplats
Melleruds kommun går in 
med 600 000 kronor för 
byggandet av en lekplats  
i Håverud. Finansieringen 
sker inom ramen för årets 
investeringsbudget.
Ägarna till The Visitor i Hå-
verud tyckte att det fattades 
aktiviteter för barn och bo-
ende kring akvedukten i Hå-
verud under turistsäsongen. 
Planer på att skapa en lekplats 
på området tog form. Lek-
platsen  skulle vara utrustad 
med ett piratskepp, gungor, 
sandlåda, grävmaskin och 

grillplats med bänkar. En av 
ägarna, Lars Ihrén, lämnade 
jordelivet innan planerna 
kunde realiseras. Hans syster 
Maria Ihrén startade en min-
nesfond som ska utgöra en 
grund för lekplatsen. Sedan 
2016 har man jobbat på att 
få igång projektet.

Kommunstyrelsen beslu-
tade nu i mars att tillskjuta 
600 000 kronor till lekplatsen 
som beräknas kosta 1,8 mil-
joner kronor. 

Enligt kommunstyrelsens 
ordförande Tommy W Jo-

hansson innehöll det ur-
sprungliga förslaget en kal-
kyl där kommunen skulle stå 
för en tredjedel av kostnaden,  
vilket nu beslutats.

– Vi behöver mer pengar 
för att det ska bli som vi tänkt 
och vi söker pengar, bland 
annat från allmänna arvsfon-
den. Lekplatsen  kommer 
förhoppningsvis att bli klar i 
höst eller nästa sommar säger 
Maria Ihrén.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

sin utbildning och då blir 
certifierad massageterapeut. 
Detta är första gången hon är 
med på en mässa. Hennes 
mål är att hitta kunder som är 
lite yngre, för att kunna ar-
beta mer förebyggande. 

– Fotvård är viktigt, säger 
hon. Ofta kan olika problem 
i ryggen komma från just föt-
terna. 

Också Fothälsan i Melle-
rud finns på plats. Även för 
dem är det mässdebut. 

– Vi är nöjda, vi har fått lite 
bokningar. Vår målgrupp är 
personer från 50 år och 

uppåt och vi har idag haft 
olika erbjudanden för dem, 
säger Ann-Sofie Israelsson. 

Förstagångsbesökare
Många av dagens besökare är 
också på mässa av denna typ 
för första gången. En av dem 
är Annika Forslund, som ar-
betar inom vården och behö-
ver hjälp med en skada. Hon 
är nöjd med den kontakt hon 
fått av en av utställarna och 
som kan erbjuda bland annat 
massage. 

I väntan på dagens storse-
ans hittar vi bland flera andra 

Annica Mellander, som lik-
som övriga väntar med spän-
ning på vad som hända skall.  

Motorklubben Big Lake 
Cruisers står idag för cafete-
rian. Tage Claesson och Leif 
Attemar som har hand om 
just uthyrningarna, säger att 
lokalerna blivit mycket po-
pulära för olika typer av ar-
rangemang efter renove-
ringen. Alla inkomster från 
detta går tillbaka till huset 
och dess underhåll.

Ing-Marie Norrman  




