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Kvarnkullen
Öppet alla dagar 8-22

Med reservation för ev. 
slutförsäljning och  

tryckfel. Priserna gäller 
endast vecka 13.

Prisbomb!

Från  
frigående 

höns 
inomhus

Lösviktsgodis
Smått & Gott 
Max 3 kg/hushåll/vecka 13

5:-/st
Lammstek
Smak av Gottland, Sverige, färsk, i bit, ca 1 kg.
Max 2 köp/hushåll/vecka 13

149:-
 

/kg

Färsk laxfilé
Falkenberg, Salmo salar, odlad Norge, helsida, ca 
1,5 kg. Max 1 köp/hushåll/vecka 13

Jordgubbar
Land se förp., klass 1, i ask 400 g.  
Jfr--pris 74,88/kg.

Ägg 15-pack
Garant, från frigående höns  
inomhus, stl M, jfr-pris 1,00/st.  
Max 2 köp/hushåll/vecka 13

2995
 

/st

3995

för Bonuskunder
/kg

99:-
för Bonuskunder

/kg

15:-
för Bonuskunder

/st

Sill
Garant, flera sorter, 220/100 g. 

jfr-pris 45,45-47,17/kg 
Max 5 köp/hushåll/vecka 13.

Räkor
Inkommer torsdag förmiddag

  
ÖPPETTIDER  

PÅSK 
Skärtorsdag 7-18
Långfredag STÄNGT
Påskafton 9-14
Påskdagen STÄNGT
Annandag påsk STÄNGT

Vi önskar er alla 
en riktigt glad påsk

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

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

Caroline Anderberg bjöd på flera finstämda låtar, bland annat ”Evighet” i Tomas Andersson Wij-tappning. Caroline framförde även låten ”Hope” 
som hon skrev till cancergalan i Mellerud för någon månad sedan. Foto: Susanne Emanuelsson.

I stearinljusens sken

Under en timme i lördags kväll var all gatube-
lysning i centrala Mellerud nedsläckt med an-
ledning av Earth Hour. Inne på Kulturbruket på 

Dal anordnades en stämningsfull akustisk kon-
sert till skenet av stearinljus.

– Sidan 11 –

Vilken bedrift! Melleruds HK vann division 5 första året klubben ställde 
upp. De har gått obesegrade genom 16 matcher och i lördags vann de 
serien på hemmaplan. Nu väntar division 4 nästa säsong. Foto: MHK.

Ska bygga i Sunnanå 
Bygglov är beviljat för sex fritidshus i norra ham-
nen i Sunnanå. Det är Frykvalla Förvaltnings AB 
som bygger i egen regi. Byggstart sker efter påsk.

– Sidan 5 –

Tema Bil och Motor 
Sju sidor späckade med reportage och erbjudan-
den under temat Bil och Motor. Läs om rally, 
prisbelönt crosscartkille och olika bilföretag.

– Sidorna 11 till 17 –

Skön serieseger! 

– Sidan 22 –
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ÅRSMÖTE
Kolungens FVO
Onsdag 11 april kl. 19

Plats: OK Stugan 
Dals Rostock

Välkomna!         Styrelsen

Nuntorpsskolans elevförbund
håller årsmöte lördag 7 april kl. 21.30 

på skolan i samband med sedvanligt 
5-70-års jubileum.

Vid frågor mail: nuntorpselevforbund@hotmail.com 
eller 070-694 38 31 kvällstid

Kommande film

MELLERUDS IF
Vi finns på 

centrum-
salongen

Mellerud

Grottmannen Dug (Sv.tal)
Söndag 1/4 kl. 16.00

Från 7 år. Biljettpris 80:-

1 tim 29 min

Ready Player One
Söndag 1/4 kl. 19.00 (3D)

Onsdag 4/4 kl. 19.00 (2D)

Från 11 år. Biljettpris 80:-

2 tim 19 min

Tårtgeneralen (Sv.text)
Söndag 8/4 kl. 19.00

Rampage-Big Meets 
Bigger.

Söndag 15/4 kl. 19.00 (3D)

Onsdag 18/4 kl. 19.00 (2D)

     

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 

Kommunen börjar 
sopa v.14

Sopa gärna ut sanden på din garageinfart 
eller trottoar på körbanan, så tar 

sopmaskinen hand om den.
Sopningen ska vara klar i 
hela kommunen sista maj.

För mer information
Melleruds kommun
www.mellerud.se

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Melleruds kommun informerar

VÄLKOMNA!
Tel.0530-36200

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

Adress: Kapellgatan 6
Postadress: Box 94, 46422 Mellerud

28 mars – 4 april 2018
Påsken
Reservation för ändringar se vår hemsida:  
www.svenskakyrkan.se/mellerud

BOLSTADS FÖRSAMLING
Skärtorsdag 19.00 Skärtorsdagsmässa i Erikstads kyrka, Margareta Olsson
Långfredag 11.00  Långfredagsgudstjänst i Erikstads kyrka, Kerstin Öqvist. 
  Sång: Josefine Dahlqvist.
Påskdagen 15.00 Gudstjänst med små och stora i Klöveskogs kyrka, Pär-Åke Henriksson. 
  Bolstads församlings barnkör.
Annandag Påsk 9.30 Gudstjänst i Bolstads kyrka, Kerstin Öqvist.
Ons 4/4 14.30 Eftermiddagskaffe i Grinstads församlingshem, Kerstin Öqvist.

 HOLMS FÖRSAMLING
Ons 12.00 Andakt i Kyrkans Hus, därefter lunch, anmälan senast tisdag kl.11.00 
  tel.0530-362 00. 
Ons 18.30 Passionsandakt i Kyrkans hus, Daniel Westin. Sång: Johan Andersson
Skärtorsdag 10.00  Skärtorsdagsmässa i Kyrkans Hus och Kafé Kom in. Pär-Åke Henriksson.
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.
Långfredag 9.30 Korsvägsandakt i Kyrkans Hus, Pär-Åke Henriksson.
Långfredag 17.00 Konsert i Holms kyrka med Järns sångkör. Andakt: Kerstin Öqvist.
Påskdagen 11.00 Gudstjänst i Kyrkans Hus, Pär-Åke Henriksson. En ensemble ur Järns 
  sångkör och Peter Söderlund flöjt.
Annandag Påsk 15.00 Gudstjänst i Järns kyrka, Kerstin Öqvist. Sång: Ronja Gardtman .
Tis 3/4 11.30 Mässa på Fagerlid, Pär-Åke Henriksson.
Tis 3/4 14.30 Mässa på Bergs, Pär-Åke Henriksson.
Ons 4/4 10.30 Förmiddagskaffe i Kyrkans Hus. ”Vatten, andlig symbol och nödvändigt 
  livsmedel” Göran Härnulv pensionerad livsmedels kemist.

SKÅLLERUDS FÖRSAMLING
Ons 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.
Långfredag 11.00  Långfredagsgudstjänst i kyrkan, Pär-Åke Henriksson.
Påskdagen 11.00  Påskgudstjänst i kyrkan, Daniel Westin. Skålleruds församlingskör och 
  barnkör. Claes Hellberg och Bengt Dagström spelar trumpet.
Annandag Påsk 18.00 Emmausmässa i kyrkan, Margareta Olsson. 19.00 Fika i Kyrkstugan.

ÖRS FÖRSAMLING
Skärtorsdag 15.00 Rostocks kyrkliga arbetskrets symöte på Karolinen.
Skärtorsdag 19.30 Skärtorsdagsmässa i Dalskogs kyrka. Daniel Westin.
Långfredag 15.00 Långfredagsgudstjänst i Dalskogs kyrka, Kerstin Öqvist. 
  Sång: Jonna Ydenius.
Påskafton 23.00 Påsknattsgudstjänst i Dalskogs kyrka, Daniel Westin. 
  Sång: Katarina Kjörling.
Påskdagen 18.00 Gudstjänst i Örs kyrka, Daniel Westin. Örs församlings kyrkokör.
Annandag Påsk 12.00  Gudstjänst på Karolinen, Margareta Olsson. Sång: Helén Eriksson.
Tis 3/4 15.00 Prat och Kakkafé i Stakelund.

Välkomna att träffa oss
på torget i Mellerud

Första lördagen varje månad mellan kl. 12 - 13

Långfredag 30/3 
kl 15.00, 16.00 och 18.00

Fri entré – fika finns att köpa efter
Arr:  Melleruds Kristna Center

Påskdrama
på Mejeriet

TACK
till Frisyrateljén för fri-
syrerna samt Martina, 
Ellen, Amelia, Kajsa-
Stina som ställde upp 
på Glamourmässan för 
MBW Moccafin och 
Parfymeri Alexandra. 
Tack även till alla ut-
ställare och besökare.

Mona & Malin

VÅRFÖRSÄLJNING 
Stakelunds församlingshem 

Torsdag 5 april kl. 18.30
Auktionist: Anders Ljungkvist, åror, kaffe. 

Gåvor mottages tacksamt.
Välkomna! 
Örs kyrkliga syförening 

Påskgudstjänst
Långfredag kl 18.00

Kören Korsdraget
Välkomna!

www.mellerudsnyheter.se
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RÄCKER TIDEN INTE TILL? 
HEMMET | HANTVERK |  TRÄDGÅRD

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

PENSIONÄR? JOBBA EXTRA PÅ EGNA VILLKOR.  

NU SÖKER VI PERSONAL I MELLERUD OCH ÅMÅL!

.se 

• Valp     • Allmänlydnad Nybörjare/fortsättning

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

Boka er på vårens hundkurser 

073-970 71 95

Kurserna startar 
v. 14 o 15

Sväng av från E45 (strax norr 
om Mellerud) mot Håverud. 
Efter ca 8 km ligger Annas 
Design på vänster sida

ANNA´S 
  Design

Välkommen till en härlig & inspirerande

PÅSKMARKNAD

Blomsterbutiken på landet

0530-300 51

hos

20% 

95:-

Kaffe- 
servering 
på loftet

Härlig påskmarknad inne 
på logen & Brukets Goda
säljer bröd

Påskerbjudande 
Fredag 10-15 
Härliga buketter

(Not Quite)

Tid & datum

LÅNGFREDAG 30/3
kl. 1000-1500

NYHET
Cementprodukter

ord. pris 149:-

rabatt på 
allt i butiken

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 6.000:- – 39 rop 

Torsdag 29/3 kl 19.00

Mini Jack 5.600:- - 52 rop

RÖVARE  18.000:-   -  56 rop

BINGO

- Välkommen - 
till en bra Bingo

MELLERUDS IF

       

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

Mellerud  långfredag 9-17
Magnus 0723-281006

4YOU
GÖTEBORG AB

BLOMMOR

Påskliljor  

& penséer

Färska  

tulpaner

10-pack 45:-

Öppettider: 14/4 - 17/6 alla dagar 10-16 • 18/6 - 31/8 alla dagar 10-19 I september lör-sön 10-16  
070-996 91 49 • www.dalslandsglashytta.se • dalslandsglashytta@telia.com     

Vi bjuder på  
kaffe + kaka

OBS! Vi söker personal till i sommar, ring eller maila för personligt besök 

Dalsland Center – Håverud

Vi har öppet 11-15 
alla dagar under påsken!

Många 
nyheter!

VÄLKOMNA!

FISKBILEN

Havets 
delikatesser

hittar du hos oss!
Välkomna!

Johan – 070-315 97 51

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

Vi har alla havets 

delikatesser för 

påskbordet

Egengjorda patéer, varmrökt 
lax, egna sillinläggningar, 
rökt ål och en massa annat 

gott för en lyckad påsk.

Färsk lax till högsta kvalité

Glad Påsk!

Öppettider påsk
långfred – annandag 10-16 

Öppet helger i april
Från och med 1 maj

öppet dagligen 10-16

Tel. 0530-511 73
www.hamrane.se

PÅSKPREMIÄR!

Biodling för nybörjare
Start söndag 8 april kl. 14.00
Anmälan till Stig Granath 0530-230 26

Kurs i Biodling

Pris: 1000:- + 180:- / kursbok
Plats: Åsnebyn 
Arr: Melleruds Biodlare

Melleruds Biodlarförening

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)

Välkommen till 

  
Rotary
Mellerud

Måndag 2/4 

Annandag påsk

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

Gospeldag

Huggenäs Gospel från Värmlandsnäs gästar Mellerud den 21 april. Foto: 
Privat.
Lördagen den 21 april blir 
det repris på fjolårets 
uppskattade Gospeldag i 
Missionskyrkan-Equme-
niakyrkan, Mellerud. 

Alla som tycker om att sjunga 
gospel eller vill pröva på har 
då möjlighet att sjunga till-
sammans med Huggenäs 
Gospel från Värmlandsnäs.

Dagen kommer att bestå av 
sångövningar med avbrott 
för fika, lunch och promenad 
och avslutas med en offentlig 
gospelkonsert på kvällen. 
Under konserten kan besö-
karna få höra vad deltagarna 
övat in under dagen samt 
lyssna till församlingens 
pastor Thomas Segergren 
som håller en andakt. 

0530-126 64 • GRUZZOLO.SE

30 mars 
kl. 22.00-02.00

Brinkenstjärna
18 år

Långfred
ag
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Veckans lunch
Thaibuffé

inkl. sushi

Helgbuffé
135:-

Tel. 0530-124 00

À la carte
Mat för avhämtning

90:-
Vardagar kl. 11-14.30

MATSEDEL
Skolan

      

Vecka 14 Måndag 2/4: Biff Stroganoff med potatis 
och blomkål. 
Dessert: Glass Sandwich. 
Tisdag 3/4: Ugnstekt falukorv med stuvade 
makaroner och broccoli. 
Dessert: Äppelkräm.

Onsdag 4/4: Köttfärs- och grönsakssoppa. 
Mjukt bröd med köttpålägg.  
Dessert: Ostkaka med sylt.

Torsdag 5/4: Seglartorsk med stuvad 
spenat, potatis och rårivna morötter.   
Dessert: Hallonsoppa.

Fredag 6/4: Kokt kyckling med currysås, 
potatis och gröna ärtor. 
Dessert: Fruktsallad.

Lördag 7/4: Fiskpudding med smörsås, 
potatis och grönsaksblandning. 
Dessert: Körsbärskräm.

Söndag 8/4: Ugnstekt kotlettrad, gräddsås, 
potatis, bukettgrönsaker och äppelmos.
Dessert: Chokladmousse med vispad grädde.
Hemtjänstens alternativ v. 14
Mån-tis, tors-sön: Pannbiff, potatismos och 
grönsaker. Ons: Potatisbullar med bacon,  
lingonsylt och grönsaker.

Senior
Måndag Annandag påsk
Tisdag Stekt falukorv*, makaroner 
och kokt broccoli.
Alt: Vegetarisk korv.
Onsdag Köttfärs- och grönsaks-
soppa*. Mjukt bröd med ostpålägg.
Alt: Grönsakssoppa med linser.

Torsdag Seglartorsk** med stuvad 
spenat, kokt potatis och rårivna 
morötter.
Alt: Rödbetsbiff.

Fredag Kokt kyckling med cur-
rysås, ris och gröna ärtor. 
Alt: Quornfilé.

Varje dag serveras: 
 Sallads-/råkostbuffé med dressingar 

samt hårt och mjukt bröd.
* Ursprungsland Sverige.

**Miljömärkt.

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

Konsert på långfredag

Järns Sångkör bjuder på Långfredagskonsert i Holms kyrka.  Järns Sångkör sjunger om dramat som utspelar 
sig just på långfredagen. Det framförs ”Jesu sju ord på korset” och flera andra tonsättningar på samma tema 
– från finstämt till höga rop. Arkivbild.

Gamla bekanta och 
biljettinformation

Drillflickorna var återförenade när de gick med i lördagens kortege förra året. Foto: Elin Niklasson.

Vi har den stora glädjen 
att presentera två repriser 
från förra året, en grupp 
och en aktivitet.
Inför förra årets Kanalyra 
anordnade Drillflickorna en 
återförening. Det blev så 
lyckat att de i år ordnar det 
igen. 

Drillflickorna startades 
1969 av musikläraren Len-
nart Magnusson. Det blev en 
populär verksamhet och re-
dan 1973 fanns det 31 
stycken, som uppträdde i 
snygga rödvita uniformer, 
som kontrasterade mot mu-
sikkårens blå.

Musikkåren och drillflick-
orna fick uppdrag långt utan-
för Dalsland. De framträdde 
på Nya Ullevi och fick även 
äran att spela på Råsunda i 
samband med en landskamp 

Besökare vid förra årets friluftsgudstjänst vid Dalslands konstmuseum 
i Upperud. Foto: Elin Niklasson.

Författarbesök på biblioteket
Torsdag 12 april kommer 
etnologen, författaren och 
journalisten Malin Haawind 
till biblioteket. Haawind de-
buterade 2016 med boken 

”Dra åt helvete: en bok om 
gräl”. 2017 kom uppföljaren 
”Sluta skrik för fan: en bok 
om att leva med barn”. Hon 
är också medförfattare till 

boken ”Skärgårdens fält-
handbok”, och senare i år 
kommer hennes tredje egna 
bok, ”Ät din jävel”.

Andreas Jonsson & 
The Pink Cadillac Band

Lördag 7 april gästar Andreas Jonsson och The Pink Cadillac Band Kul-
turbruket på Dal i Mellerud.

Bandet som vet hur äkta 
Rock’n roll från 50-talet 
ska spelas bjuder på en 
helkväll med oförglömliga 
låtar av bland annat Jerry 
Lee Lewis, Ray Charles, El-

vis Presley, Chucken samt 
eget material.

Andreas Jonsson & The Pink 
Cadillac Band tar Kulturbru-
ket på Dals scen i besittning  
på lördag 7 april och bjuder 

lördagen, också göra ett kort 
framträdande på Torgscenen.

Gudstjänst som vanligt
Det har blivit tradition med 
en friluftsgudstjänst vid 
Dalslands konstmuseum på 
Kanalyresöndagens förmid-
dag, så även i år. Kl 11.00 
bjuder Melleruds Pastorat in 
till detta.

I år kommer gudstjänsten 
att förgyllas av Anna Forse-
bos vackra stämma.

Biljettinformation
Biljetterna till lördagskväl-
len med Wiktoria, Night of 
Queen och Haaks kommer 
att släppas onsdag 25 april. 
Det kommer att finnas två 
prisnivåer, vuxna och ungdo-
mar under 18 år. Målet är att 
en familj med två vuxna och 
två barn/ungdomar ska be-
tala maximalt 500 kronor 
förutsatt att de köper i för-
köp. Det kan till och med bli 
ännu billigare om man köper 
sina biljetter före 31 maj.

Biljettförsäljningen kom-
mer troligen att ske via Tick-
etmaster, samma leverantör 
som Kulturbruket på Dal 
använder. Maximalt kommer 
vi att sälja 2 500 biljetter, så 
vi rekommenderar de som 
vill uppleva denna lördags-
kväll att köpa i förköp.

Mer information kommer 
på Kanalyrans hemsida 
minst en vecka innan biljet-
terna släpps.

 För Kanalyrekommittén 
Lars Nilsson

mellan Sverige och Brasi-
lien.

Verksamheten upphörde 
för snart 20 år sedan, men på 
Kanalyran ses de igen. Den 
här gången kommer de, för-
utom att gå i kortegen på 

publiken på en två timmar 
lång resa bakåt i tiden. 

De avslutar därmed sin 
bejublade vårturné som 
bland annat gästat Scalatea-
tern i Karlstad där bandets 
senaste skiva släpptes. Den 
har de givetvis med sig även 
till Kulturbruket på Dal, både 
som vinyl och CD.

Medverkar gör Andreas 
Jonsson, sång/gitarr, Lars 
Nilsson, gitarr, Christian 
Jernbro, trummor, Peter 
Wanngren, bas/sång samt 
Mikael Ogenvall, piano/or-
gel.

Arrangör är Kulturbruket 
på Dal.
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Medverkande företag och organisationer:
Anders Johansson Skogsentreprenad, Häggmans Skogs-  
avverkningar, Jonas Löfqvist Röjservice, Skogsstyrelsen,  
VMF Qbera, Olle Pettersson med skogshäst, HDK Steneby- 
skolan, Traktorklubben Dotorp, Fritzéns Mellerud, Kroppefjälls 
vandrare, Kroppefjälls hembygdsförening, Peter Bärgare.

Drop in mellan kl 10.00–14.00, parkering vid
OK stugan, och därifrån promenad på ca 700 m.

Finns även möjlighet till traktortaxi!

Skogsdag  
i Rostock 7 april

Vi bjuder in skogsägare och andra 
skogsintresserade för att bekanta er 
med oss på Vida och prata skogsbruk. 
Det kommer också finnas saker att titta 
på och göra för de familjedeltagare som 
är mindre intresserade av just trädfällning 
och timmer! Vi bjuder på mat och kaffe. 
Alla som lämnar in svar på tipspromena-
den får en biljett till Rådahallens badhus 
 

i Mellerud. Varmt välkomna hälsar  
Vida Skog.

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

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

Olof Sylvén, 070-580 06 55 
olof.sylven@vida.se

Det är vi som hjälper dig 
när du ska resa 

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

 info@vanersborgsresebyra.se

Linda Olsson      Helene Hjoberg DÀria  Pernilla Torstensson

Frykvalla Förvaltnings AB har beviljats bygglov för sex stycken fritidshus med åretruntstandard i Sunnanå hamn. Tanken är att byggstart sker direkt efter påskhelgen. Tre hus ska vara monterade innan sommaren.

Här syns de sex tomterna i norra hamnen, Sunnanå som det kommer att byggas fritidshus på.

Fritidshusen blir på cirka 140 kvadratmeter med vit träfasad. På ne-
dre plan blir det allrum och kök med tre sovrum och allrum på andra 
våningen.

Bygglov beviljat för sex fritidshus i Sunnanå

Förra veckan bevil-
jade byggnadsnämnden 
bygglov för sex stycken 
fritidshus på fastighe-
terna Kanoten 1, 3, 4, 5, 
6 och 7, som är belägna 
i Sunnanå hamn. Bakom 
satsningen står Frykvalla 
Förvaltnings AB.
Det handlar om tvåvånings-
hus  med entréplan på cirka 
70 kvadratmeter som inrym-
mer hall, allrum/kök, WC/
dusch och förråd/tvättrum. 
Den övre våningen med boa-
rea på 70 kvadratmeter in-
rymmer tre sovrum, allrum 
och WC/dusch. Fastigheter-
na blir anslutna till kommu-
nalt vatten och avlopp och 
uppvärmningen sker med 
luft/vatten.

 – Tanken är att vi kör igång 
med markarebetet efter påsk. 
Tre av husen ska monteras 
innan sommaren och reste-
rande tre hus efter semestern. 

Ett av dem har vi tänkt att ha 
som visningshus i sommar, 
berättar Fredrik Orvelin, 
Frykvalla Förvaltnings AB. 

För cirka tre miljoner kro-

nor får du ett nyckelfärdigt 
och målat hus i två plan på 
140 kvadratmeter,

– Det är fantastiskt roligt! 
Nu börjar det hända saker i 
Sunnanå. Dessutom bygger 
Frykvalla i egen regi och det 
ser vi mycket positivt på. All 
kvartersmark i Sunnanå ägs 
av Frykvalla och nio tomter 
styckades av i första skedet. 
En är såld och bebyggd, 
medan två är sålda fast obe-
byggda, säger Jonas Söder-
qvist, kart- och GIS-ingenjör 
på Melleruds kommun.

Han hoppas att satsningen 
kan medföra att de två obe-
byggda tomterna  också be-
byggs inom en snar framtid.

– Bygglovet följer detalj-
planen i Sunnanå och beslu-
tet kan egentligen tas av 
tjänstemän. Men vi har som 

kutym att lyfta alla ärenden 
som handlar om Sunnanå i 
byggnadsnämnden eftersom 
det har ett såpass stort all-
mänintresse för melleruds-
borna. Vi håller tiden ändå, 
konstaterar Söderqvist.

Det var en enig byggnads-
nämnd som tog beslutet. 
Beslutet kan överklagas un-
der fyra veckor.
 Susanne Emanuelsson 

susanne@mellerudsnyheter.se

Statistik för biograferna
2017 visade Centrumsa-
longen 70 olika filmer. Efter-
som många visades flera 
gånger blev det totalt 113 
föreställningar. Biografen 

hade sammanlagt 5 259 be-
talande besökare, i genom-
snitt cirka 47 per föreställ-
ning. Centrumsalongen drivs 
av Melleruds IF.

Håfreströms Bio hade 27 
föreställningar med totalt 
lika många filmer. Totalt 673 
betalande, i genomsnitt 25 
besökare.

Motion om grön el
Daniel Jensen, Kristdemo-
kraterna Mellerud, har läm-
nat in en motion där han fö-
reslår att Melleruds kommun 
köper in grön el vid nästa 
upphandling. Han menar att 
det på flera platser i kommu-
nen ordnats med laddplatser 
för elbilar och det kan bli fler. 

Belysning görs allt mer ener-
gisnål och användningen el-
ström optimeras till ett mini-
mum i många verksamheter. 
Han ifrågasätter om det är 
rätt ur miljösynpunkt att 
kommunen använder sig av 
fossilbaserad- eller kärn-
kraftsbaserad el. Därför bör 

all elenergi som kommunen 
köper in vara grön el, det vill 
säga vara producerad på för-
nyelsebart sätt av sol, vind 
och vatten. ”Skillnaden i pris 
är obefintlig eller väldigt li-
ten och därför kan inte eko-
nomin vara ett hinder” avslu-
tar Jensen med.
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Vår kära

Gerd Nikolausson

* 7 april 1926

har idag stilla insomnat och
lämnat oss, syskon med
familjer, övrig släkt och

vänner i stor sorg 
och saknad.

Bränna 8 mars 2018

Christina och Bernt

Susanne, Anki, Caroline, 
Christian med familjer

Karin

Du friden har funnit 
från sjukdom och smärta

Men lever dock alltid 
hos oss i vårt hjärta

Begravningen äger rum
torsdagen 12/4 kl. 13.00 i
Skålleruds kyrka. Efter

avsked i kyrkan, inbjudes
till minnesstund i Kyrk-

stugan. Svar om deltagande
önskas till Ernstssons

begravningsbyrå 
tel. 0530-600 54. 

Valfri klädsel. Tänk gärna
på Barncancerfonden tel.

020-90 20 90.
www.ernstssons.se

Ett varmt TACK
till alla som hedrat 

minnet av vår älskade 
mamma 

Dagny Björnmar
Tack för blommor,  

minnesgåvor och omtanke.
Bertil 

Morgan

DÖDSFALL

DÖDSFALL

PREDIKOTURER

SORGTACK

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

Öppet: Vard 9-18 
Lunch 13-14

Lördagar 10-13

Välkommen in till oss!

Delbetala dina glasögon räntefritt

Följ oss på

Solglasögon på köpet! 

Vid köp av kompletta märkesglasögon medföljer  
receptslipade enstyrkesolglasögon.

Erbjudandet gäller under april och maj 2018
och kan ej kombineras med andra erbjudanden.

     

MELLERUD
Smyrna: Onsd 18 Bibel-
klass. Torsd 19 Getsema-
nestund, nattv. i Åsensbruk. 
Fred 18 Kören Korsdraget 
sjunger o spelar. Sönd 11 
Påskgudstj. Tis 19 Böne-
samling.
Equmeniakyrkan-
Missionskyrkan: Sönd 11 
Gudstj. Per-Erik Johansson, 
nattv. Kyrkkaffe. Tisd 10-12 
Tisdagskaffe & Rastplats. 
18 Scout. 

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

Smyrna: Onsd 11 Bön. 
Torsd 19 Getsemanestund, 
nattv. lovsång och bön. 
Fred 11 Långfredagsgudstj. 
Predikan David C. Bibel-
läsning och musik. Sönd 11 
Musikgudstj. i Påsktid. Da-
vid C. m.fl. Ssk. Kyrkkaffe.
Equmeniakyrkan: Torsd 
19 Nattvardsandakt, text-
läsning. Fred 11 Gudstj. Se 
Frändefors Equmeniakyrka. 
Sönd 11 Gudstj. ”En an-
norlunda verklighet” Sig-
ward K. Kyrkkaffe. Månd 
11 Gudstj. se Frändefors 
Equmeniakyrka. .
Brålanda: Torsd. 15 Gudstj. 
m nattv. på Servicehuset. 
Thomas Holmström. Sönd 
11 Påskgudstj. Thomas 
Holmström och Pastorat-
skören. Kyrkkaffe. Kyrkbil 
308 70 eller 321 18 .
Sundals-Ryr: Fred 11 
Långfredagsgudstj. Anette 
J. Carlson. Sång Fredrik 
Johansson. Piano och orgel 
Ann-Britt Jacobsson. Kyrk-
bil 308 70 eller 321 18.

Gestad: Torsd 19 Gudstj. m 
nattv. Thomas Holmström 
och Hembygdkören. Kyrk-
bil 308 70 eller 321 18. 
Timmervik: Månd 11 Påsk-
gudstj. för stora och små. 
Anette J. Carlsson. Draget 
och Uppdraget. Kyrkkaffe. 
Kyrkbil 308 70 och 321 18. 

FRÄNDEFORS
Equmeniakyrkan: Fred 11 
Gudstj. med nattv. och text-
läsning. Sigward K. Sönd 
11 Gudstj. Se Brålanda 
Equmeniakyrka. Månd 11 
Egumenisk gudstj. Ralph 
Liljegren, Ruben Bengts-
son, Siqward K. Kyrkkaffe. 
Frändefors: Torsd 14 Ge-
menskapsträff på Ringhem, 
Leif Karlsson, keybord och 
sång. Allsång, kaffe och 
andakt. 19 Mässa Anna K. 
Larsson sång. Nattv. Ralph 
Liljegren och Lennart Staaf. 
Fred 11 Långfredagsgudstj. 
Kyrkokören, Lennart Staaf. 
Sönd 11 Gudstj. m nattv. 
Kyrkokören. Stefan Rahko-
nen, trumpet. Sanna Anders-
son, cello. Ralph Liljegren. 
Kyrktaxi. Månd 11 Gudstj. 
i Equmeniakyrkan. Sigward 
Karlsson, Ralph Liljegren. 
Tisd 13.30 Gudstj. på Ring-
hem m nattv. Ralph Lilje-
gren.

JORDFÄSTNINGAR

TACK
till personalen på Bergs, i 

Hemsjukvården och  
på Skållerudshemmet  

för god vård av  
Sonja Viola Andersson.

Ingamay och Lars  
Gert-Ove med familj

TACK

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Holms kyrka för 
Eva-Britt Eliasson. Som in-
ledning på akten spelade 
kyrkomusiker Anders Fre-
driksson ”Omkring tiggarn 
från Luossa” av G. Johansson. 
Akten förrättades av Daniel 
Westin och man sjöng tillsam-
mans psalmerna 249, 11 och 
251. Som avslutningsmusik 
spelades ”Så skimrande var 
aldrig havet” av E Taube. Vid 
kistan togs avskedet av familj, 
släkt och vänner. Till minnet 
av Eva-Britt var koret vackert 
dekorerat med blommor. 
Gravsättning kommer att äga 
rum på Holms kyrkogård.

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Skålleruds kyrka för 

Kajsa Andersson. Som in-
ledning på akten framförde 
kyrkomusiker Elisabette 
Emanuelsson ”Strövtåg i 
hembygden” av G. Norén/B. 
Dixgård vartefter man fick 
lyssna till ”Föds på nytt igen” 
med Thomas Di Leva. Akten 
förrättades av Daniel Westin 
och tillsammans sjöng man 
psalmerna 249 och 190. Vid 
kistan togs avskedet av famil-
jen, släkt och vänner under 
toner till ”My Way”. Efter 
avskedet spelades ”En stund 
på jorden” med Laleh. Som 
avslutningsmusik framfördes 
”Hallelujah” av L. Cohen. Till 
minnet av Kajsa var koret 
vackert dekorerat med blom-
mor. 

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Brålanda kyrka efter 
Nils Nilsson. Akten inleddes 
med att kyrkomusiker Barbro 
Magnusson på orgel fram-
förde ”Så skimrande var ald-
rig havet” av E. Taube varefter 
Brålanda Dragspelsklubb 
spelade och sjöng ”In My 
Father’s House” av E. Pres-
ley. Officiant var Anette Jar-
sved Carlson. En mycket 
vacker blomstergärd hade 
ägnats den avlidnes minne. 
Akten inramades av psalm-
sång. Avsked togs av dottern 
Eva med familj, sonen An-
ders, övrig släkt, grannar och 
många vänner. Solisterna 
sjöng och spelade ”Sol, vind 
och vatten” av T. Gärdestad. 
Som utgångsmusik spelades 
Nocturne av E. Taube. Efter 
följde en minnesstund i för-
samlingshemmet och där 
läste officianten upp häls-
ningar genom inskickade 
minnesgåvor. Gravsättning 

kommer att äga rum på Brå-
landa kyrkogård. 

Avskedsceremoni har ägt 
rum i Tingshusstallet i Mel-
lerud för Per-Åke ”Pippi” 
Eriksson. Akten inleddes 
med att Anders Grimheden, 
borgerlig begravningsoffici-
ant, hälsade välkommen var-
efter man lyssnade på ”Ströv-
tåg i hembygden” med Mando 
Diao. Inför minnestalet, där 
bland annat Pippis intresse för 
resor och för sitt engagemang 

för Melleruds IF beskrevs 
spelades ”What a wonderful 
world” med Louis Armstrong 
medan Björn Skifs ”Håll mitt 
hjärta” fick avsluta det sam-
ma. Efter att avsked tagits vid 
urnan fick man lyssna på Sa-
rah Brightman och Andrea 
Bochelli med sången ”Time to 
say goodbye”. När ceremonin 
var över gravsatte de när-
maste urnan på Holms kyrko-
gård.

Anders Björhammar föreläste under marsmötet i Tingshuset.

SPF Seniorerna Mellerud-
sbygden höll sitt marsmöte i 
tingshuset tisdagen den 13 
mars. Ordförande hälsade 
alla välkomna och vände sig 
särskilt till dagens föreläsare 
Anders Björhammar. Han 
var under många år anställd 
på SVT i Luleå, där han gjort 
många uppmärksammade 
TV-inspelningar. Han hade 
döpt sitt bildkåseri till 
”Kungar, Presidenter och en 
Drottning”.

Den förste kungen vi fick 
träffa var kungen av slalom, 
Ingemar Stenmark. Vi fick se 
fina bilder från Ingemars 
sommarträning. Anders 
lyckades komma förbi Inge-
mars lite buttra attityd mot 
journalister, så vi fick en fin 
bild av lite av Ingemars var-
dagsliv.

Nästa kung var Carl XVI 
Gustav. Vi fick följa honom 
under en dag när en ambas-
sadör skulle lämna sitt kre-
ditbrev under en audiens. Det 
var mycket pompa och ståt 
när ambassadören kom till 
slottet i en paradvagn dragen 
av ett fyrspann.  Hedersvak-
ter i uniform tog emot innan 
kreditbrevet till slut kunde 
överlämnas till kungen.

Så var det dags för en pre-
sident, nämligen Vig-

FÖRENINGSREFERAT

dis Finnbodadottir, Islands 
president 1980-86 – för öv-
rigt världens första kvinnliga 
president. Eftersom hon varit 
chef för Stadsteatern i Rey-
kjavik var hon en given gäst 
i ett program som handlade 
om isländsk litteratur. Vi fick 
se bilder från hennes residens 
Alftanes utanför Reykjavik. 
Även Haldor Laxness nobel-
pristagare i litteratur deltog.

Anders arbetade även i 
Östersund. Vi fick träffa pre-
sidenten i republiken Jämt-
land, Evert Ljusberg. I ett tal 
på Storsjöyran på torget i 
Östersund hyllade han sina 
undersåtar för deras mot-
stånd mot all överhet som 
påbjöds från 08-området.

Avslutningsvis fick vi 
träffa en speciell drottning, 
nämligen Märta Kasham-
mar. Hon utvecklade den 
halmslöjd som utmärkte Är-
temark. Hon undervisade i 
halmslöjd på Stenebyskolan. 
Vid ett reportage från Hal-
mens hus i Bengtsfors fick 
Anders tillfälle att pröva sina 
färdigheter i halmslöjd.

Efter en fikapaus avslutade 
ordförande mötet med att 
påminna oss om vårt 40-års-
jubiléum. Lagen ”först till 
kvarn” gäller eftersom vi 
bara kan ta emot 100 delta-
gare.

Lars-Åke Svensson
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Dags för vårstädning!
Annonsen gäller t.o.m. 180422

Mellerud långgatan 76 /  
0530-75 52 00 / Mån-Fre 7-17 
www.optimera.se

Högtryckstvätt
Nilfisk C 125.7-6 PAD X-TRA

Pris: 1995:-

Högtryckstvätt
Nilfisk E 145.3-10 H X-TRA 

Pris: 3495:-

Grovdammsugare
Nilfisk-ALTO BUDDY II 12 l

Pris: 699:-

Grovdammsugare
Nilfisk Multi II 22

Pris: 1195:-
Grön-Fri
1 liter
Ord. pris: 195:-

Nu: 159:-

5 liter
Ord. pris: 719:-

Nu: 599:-

I skenet av stearinljusen

Lotta Lagerlöf är en säker vissångerska och bjöd bland annat på ”Sum-
mertime”, ”Trädet” och ”Mitt paradis”.

I lördags kväll uppmärk-
sammades Earth Hour i 
Melleruds kommun. Längs 
Parkgatan utanför Kultur-
bruket på Dal fladdrade 
ett stort antal marschal-
ler, liksom i rondellerna. 
I Sparbanksalongen bjöds 
åhörarna på en finstämd 
akustisk konsert till le-
vande ljus.
Lite märkligt var det att köra 
runt i centrala Mellerud, när 
all gatubelysning släckts ner. 
Detta gjordes i lördags kväll 
under en timme när Earth 
Hour uppmärksammades.

Parkgatan ramades in av en 
mängd marschaller och inne 
på Kulturbruket på Dal hade 
ett 60-tal åhörare samlats för 
att lyssna på den traditionella 

Earth Hour-konserten där 
scenen enbart är upplyst av 
stearinljus.

Mil jömanifes ta t ionen 
Earth Hour startades av 
Världsnaturfonden i Austra-
lien 2007. Melleruds kom-
mun har uppmärksammat 
detta sedan 2009 med en 
helakustisk konsert. I år del-
tog 258 av Sveriges 290 kom-
muner i manifestationen.

Idé från Renée
Lars Nilsson hälsade väl-
kommen och berättade att 
idén till konserten ursprung-
ligen kom från Renée Ols-
åker, miljöstrateg på Dals-
lands Miljö & Energiförbund.

Deltagande musiker var 
Sören Blom, Glenn Nord-
ling, Lotta Lagerlöf, Caroline 

Agnes Casimir Lindholm framförde bland annat den egna låten ”Oktobe-
råker”, ”Bullaremarschen” och en polska efter Maria Sohlberg.

Kickie Nilsson Teveborg läste högt ut Tage Danielssons tänkvärda texter, 
bland annat ”Grallimatik och beundran” och ”Sagan om den högfärdiga 
oxfilén”.

Anderberg, Agnes Casimir 
Lindholm (en av landets få 
kvinnliga riksspelemän) och 
Lars Nilsson. Kickie Nilsson 
Teveborg läste fem texter av 
Tage Danielsson, denne fan-
tastiske ordkonstnär.

Lars, Lotta och Caroline 
sjöng ett antal låtar, medan 
Agnes framförde flera låtar 
på fiol. Varken mikrofoner 
eller förstärkare var tillåtna 
denna kväll. Publiken upp-
manades att vänta med sina 
applåder till efter sista låten 
som var ”Nu tändas åter lju-
sen” – allt för att skapa en 
avslappnad och skön stäm-
ning i stearinljusbelysning-
en. 
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se

Fotnot: Earth Hour (jord-
timmen) är en internationell 
kampanj som uppmanar 
hushåll och företag att under 
en timme i första hand släcka 
belysning och om så önskas 
även stänga av icke-nödvän-
diga elektriska apparater för 
att uppmärksamma klimat-
frågan. Källa: Wikipedia.

Årsredovisning för 
koncernen Melleruds 
kommun 2017 stod på 
dagordningen när kom-
munfullmäktige samman-
trädde de 21 mars.
Ekonomichef Björn Lind-
qvist föredrog redovisningen 
som visar ett positivt resultat 
på 27,4 miljoner kronor. 
Ekonomin har stärkts i 
många år, utjämningsbidra-
get på 1 742 kronor per invå-
nare gör kommunens eko-
nomi gott, befolkningen ökar 
sedan 2014 och är nu uppe i 
9 340 personer. Antalet födda 
är fler än på många år. 

Medelskattesatsen är 77,6 
procent, en siffra som förkla-
ras med att många jobbar i 
Norge.

Kommunen har en god 
likviditet och en positiv soli-
ditet. Självförsörjninggra-
den är 99 procent.

Arbetslösheten var i de-
cember 2017 11,4 procent, 
att jämföra med rikets 7,5 
procent och Västra Göta-
landregionens 6,1 procent.

Melleruds kommun har 
ännu inte betalat något ur 
kommunala medel för flyk-
tingverksamheten.

Siffror, tabeller och dia-
gram avlöste varandra och 
för den som är intresserad 
finns hela redovisningen att 
läsa både som utskrift och på 
kommunens hemsida.

Nämnder redovisade
Nytt för i år var att kommun-
styrelsen och nämnderna 
själva redovisade sina verk-
samheter. Först ut var Tom-
my W Johansson (S) som 
berättade om kommunsty-
relse och samhällsbyggnads-
nämnden. 

Han konstaterade att årets 
bokslut visar på en stark eko-
nomi, men att det finns utma-
ningar framöver.

Han sade att personal har 
stor påverkan på kommun-
styrelsens ekonomi, till ex-
empel har det kostat att re-
krytera HR-chef och ny 
kommunchef. Att behöva 

”släcka bränder” stjäl också 
tid från att planera inför 
framtiden. 

Johansson visade  istället 
för att prata om kronor och 
ören, vad man fått för peng-
arna. Parkeringar, kontorslo-
kaler, rivning av Ugglan, 
markarbeten, lekplatser, nya 
VA-ledningar, städning, 
skolmat och mängder av an-
nat. Det är inte lite som åstad-
kommits.

Vad som väntar framöver 
är VA-plan, byggande av 
bonde på Ängenäs, projekte-
ring av Västerråda och Sapp-
hult, ny intagningsledning 
vid Vita Sannar för att trygga 
framtida vattenförsörjning 
och mycket annat.

Mycket byggs
Karin Hilmér (C) kunde från 
byggnadsnämnden rappor-
tera att det är mycket att göra. 
Intäkter från bygglov och 
strandskyddsdispenser ökar.

 Jobbet med kvarteret Ugg-
lan börjar. Flera detaljplaner 
jobbas det med. Ängenäs, 
Sundserud, Sapphult och 
Västerråda till exempel. Man 
kommer att fortsätta vara 
med på Bygga-Bo-mässan 
som upplevs som mycket 
uppskattad av medborgarna.
Under 2017 har man inte haft 
någon chef, tjänsten är va-
kant.

Fler barn 
Rune Stenén (C) redogjorde 
för kultur- och utbildnings-
nämndens verksamheter. Till 
det visade han bilden då  
1 100 elever fanns på torget 
under Skol- och kulturrallyt.

Han berättade att förskolan 
har ett konstant stigande an-
tal barn, att grundskolan och 
gymnasiet upplever en stor 
rörlighet i antalet elever. 
Bristen på utbildade lärare är 
stor liksom i resten av landet. 
Han berättade också att Kul-
turbruket hade ett överskott 
på 10 000 i sitt resultat och 
om läget när det gäller bib-
lioteket som snart nyinvigs 
och Stinsen som renoveras.

Minskat minus
Socialnämndens ordförande 
Michael Melby (S) berättade 
att underskottet 2016 på 14 
miljoner, minskat till sju 
miljoner 2017. Han förkla-
rade de sju miljonerna i un-
derskott bland annat med 
fem miljoner i konsultkost-
nader under tiden det varit 
stor omsättning på chefer. 
Man har också anställt perso-
nal på individ- och famil-
jeomsorgen som idag fung-
erar väldigt bra.

Dagverksamhet för de-
menssjuka har startats, en 
närsjukvårdsgrupp har star-
tats.

Framöver ser man att rätten 
till heltid kommer att kosta i 
början. 

Driftskostnader för boen-
det på Ängenäs kommer till, 
med mera. 

Att i framtiden samordna 
verksamheter och samverka 
med andra kommuner, kom-
mer att vara nödvändigt, tror 
Michael Melby.

Revisorerna
Kommunens revisorer hade 
granskat kommunstyrelsens 
och nämndernas verksamhet 
2017 och fastställt att kom-
munen lever upp till kom-
munallagens krav på ekono-
mi i balans.

De tillstyrker att styrelser 
och nämnder samt de en-
skilda förtoendevalda i dessa 
organ beviljas ansvarsfrihet 
och tillstyrker att kommu-
nens årsredovisning god-
känns.

Huvudman i banken
Siv Olsson utses till ny hu-
vudman i Dalslands Spar-
banks styrelse då Peter 
Ljungdahl avgår enligt ban-
ken åldersregler.

Paul Heldmer (opol) be-
frias från sitt uppdrag som 
ersättare för överförmynda-
ren efter att ha avsagt sig 
uppdraget.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

Pengar och framtid på KF
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Vernissage med tre uppfriskande normbrytare

Säsongens första vernissage! Museichefen Jörgen Svensson till höger, 
till vänster, konstnären Dorinel Marc.

Flykten från Antropocen heter Dorinel Marcs installation i övre hallen. En utställning som utmanar och rubbar 
fasta föreställningar om världen.

Oscar Gard Montáns humoristiskt målade urnor kan ses i Galleriet. Bilden av fötter i ett vattenbryn fick besökarna att stanna till och tänka.

Svävande båtar i textilt glas i utställning Realiteter av konstnären Ditte Johansson i nedre hallen.

I lördags var det vernissage för säsongens första ut-
ställningar på Dalslands konstmuseum. Besökarna var 
många och på plats fanns de tre konstnärerna Dorinel 
Marc, Ditte Johansson och Oscar Gard Montán.

En upplevelse som inspirerar 
till att se världen och män-
niskorna ur nya perspektiv är 
Dorinel Marcs installation 
”Flykten från Antropocen” i 
övre utställningshallen.

Rummet är fyllt upp till 
taket av flyttkartonger som 
även täpper till ljusinsläp-
pen. Verk som för tankarna 
till människans önskan att fly 
till något bättre, något annat, 
något tryggare, där bortom, 
möter besökaren. 

En text på väggen där man 
kliver in i rummet är viktig 
för att förstå vad det är Dori-
nel Marc vill prata om. Där 
nämns hans egen flykt från 
diktaturens Rumänien för 30 
år sedan, men utställningen 
handlar inte om det och inte 
om krigens flyktingström-
mar utan om en större flykt, 
den från Antropocen – den 
plats som vi alla befinner oss 
på, den tid vi lever i. En tids-
ålder som kännetecknas av 

de avtryck som människan 
sätter på jorden.

En bred vit väg leder uppåt, 

bilder av raketer och minare-
ter avlöser varandra och 
väcker känslor. 

En ljusbild, idyllisk, med 
leende människor visar Jeho-
vas Vittnens budskap ”Trygg, 
frisk och lycklig – En möjlig-
het för alla”. Hela paradiset 
verkar dock finnas bakom ett 
mörkt galler.

Konstnären får snabbt fullt 
upp med att besvara besökar-
nas frågor och han pratar 
gärna, iklädd en klarblå 
burka, som väcker ännu fler 
frågor. En del är provocerade, 
andra frågande, livliga dis-
kussioner tar fart. Nya per-
spektiv öppnas, våra fasta 
föreställningar ruckas på och 
fler diskussioner varar till 
siste besökaren lämnat ver-
nissagen.

Textilt glas om flykt
I nedre hallen visar Ditte 

Johansson utställningen 
”Realiteter”. Hon började 
som textilkonstnär men gick 
över till glas och jobbar med 
flera tekniker. Har har ut-
vecklat en egen metod ”Tex-
tilt glas” som uppmärksam-
mats i hela världen.

– Jag tycker om att låta 
olika traditioner mötas, be-
rättade hon.

”Realiteter” handlar också 
om flykt, fast på ett annat sätt. 
Ett av verken är ett stim båtar 
av vita glastrådar, svävande i 
rummet. En projektion av 
nakna fötter i ett vattenbryn 
fick besökarna att stanna till 
och se ner i vattnet. En bild 
vi alla känner igen, men vart 
leder nästa steg? En annan 
bild, en simmande människa 
projicerad i ett block av glas, 
väckte minnen av svala in-
sjöar men också tankar på en 
kamp för livet.

Ditte Johansson är intres-
serad av förskjutningen av 
reella och mentala gränser, 
som hur attityden till flyk-
tingar på kort tid förändrats. 

– Vi välkomnade först 
flyktingarna, det var öppna 
famnen, men det har snabbt 
förändrats till att flyktingar 
beskrivs som hot som vi ska 

skyddas ifrån. Den utveck-
lingen är skrämmande och 
den intresserar mig, säger 
hon.

Tatuerade urnor
I Galleriet visar Oscar Gard 
Montán kinesiska urnor med 
udda målade mönster. Han är 
graffitimålaren som sedan 
gick på konstskola och har en 
mastersexamen i keramisk 
konst.

– Jag har alltid gillat att 
teckna och måla, det är min 
bas, säger han och berättar att 
ett två månaders stipendium 
i Kina inspirerat honom till 
att dekorera porslin.

Han drejar inte urnorna, 
tecknar bara motiven på 
dem, först med blyerts, sedan 
målar han blått med pensel.

 Den uråldriga formen på 
föremålen och de koboltblå 
mönstren hämtade bland an-
nat från tatueringsalonger-
nas, fotbollens och havens 
värld, är en spännande kom-
bination. Varje urna eller vas 
har sin egen berättelse och en 
stor portion humor.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se
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Glamourmässa som gav inspiration

Modellen Amelia Andersson sminkas av Elin Nellbro som går sista året på Drottning 
Blankas gymnasieskola i Trollhättan.

Helena och Bertil visar upp lediga vardags-
kläder från Modehuset. 

Vårfina kläder från Mode For You på Li-
selott Hassel.  

Lika vackra klänningar som håruppsätt-
ningar, MoccaFin och Frisyrateljén.

Snyggt, stilrent och enkelt från Mode for 
You.

Från Modehuset kommer de festfina 
matchande kläderna som Jessica och An-
dreas här visar.

Kvällens ”brudpar” – en brudklänning som fluffiga moln, finns hos MoccaFin. Den vackra 
brudbuketten står Lindströms Blommor för. 

Ett glatt, modeintresserat gäng, med Monica Andersson i spetsen, som alla följt kvällens visning. 

Avslutningsvis tackades samtliga modeller och butiker för kvällens modevisning.

Efter att förberedelserna pågått under dagen, inleddes kvällen i 
Tingshuset med mingel. Härefter tog modevisningen vid, vilken 
gav hopp om både vår och varmare vindar. Härliga kläder, både till 
vardag och fest, visades av lika härliga modeller.

Inför fredagskvällens happening 
hade de medverkande butikerna 
haft diverse erbjudanden under 
dagen och på Parfymeri Alexandra 
lades makeup på modellerna under 
eftermiddagen, där också den in-
tresserade kunde kika in för att få 
inspiration. 

– Vi har haft lite mer besökare 
idag än en vanlig fredag före lön. 
Sedan brukar det också alltid mär-
kas en tydlig intresseökning efter 
en sådan här visning, när man fått 
se hur kläderna ser ut på, säger 
Camilla Lindblom Fors på Mode-
huset. 

Det här var första gången det ar-
rangerades en modevisning i Tings-
huset och lokalen var välfylld och 

det minglades för fullt. Det är po-
pulärt med den här typen av arrang-
emang. 65 förbokningar hade gjorts 
till mingeltallriken, berättar Mona 
Christiansson, butiksägare till flera 
butiker, bland annat MoccaFin, 
som tillsammans med Malin Lars-
son på Parfymeri Alexandra, stod 
bakom arrangemanget. 

Kvällens mingeltallrik kom från 
Jessicas Delikatesser, Lindströms 
Blommor stod för kvällens bloms-
terarrangemang och Frisyrateljén 
ansvarade för modellernas hårupp-
sättningar. 

Utöver dessa sex fanns också 
Mode For You, Nyströms Skor och 
Handarbetsboden representerade 
på mässan.  

Själva modevisningen, med Ma-
lin Larsson som konferencier, in-
leddes med att modellerna visade 
vårens nyheter när det gäller var-
dagskläder både för dam och herr, 
allt med snygga accessoarer till. 

Därefter blev det lite mer fest- 
och partykläder för att sedan avslu-
tas med balklänningar och för 
männen snygga kostymer. 

Kvällens höjdpunkt och grand 
final var brudkläderna och då spe-
ciellt brudklänningen som var som 
en dröm i vitt.

Ing-Marie Norrman
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Kulturskolans elever bjöd på konsert

Flera stråkensembler spelade under konserten...

...kända barnlåtar som Äppel päppel och Tåglåten framfördes. Sånggruppen med medlemmarna Felicia, Siri, Emilia och Ophelia sjöng 
”Genom eld och vatten”.

Stina Wilson och Rosemary Solvarm spelade Djembe med musikläraren 
Renske Spek.

Sociala mediers påverkan på unga människor

Många ungdomar mår dåligt i tystnad på grund av kränkningar som 
förekommer på sociala medier. Foto: William Iven, Unsplash.

dock  minskat sedan 1970. 
Då var siffran 23,1 per  
100 000 som begick själv-
mord per år, 2016 hade siff-
ran minskat till 8,2 färre 
självmord per 100 000 för-
sök. Dock inte bland unga.

Bland 15 till 29-åringar har 
självmordssiffrorna ökat de 
senaste decennierna.  Sedan 
social medias uppkomst har 
fler och fler påverkats av allt 
negativt som kommer med 
ett konto hos en av de hund-
ratusentals sidor som existe-
rar online idag. 

I förebyggande syfte
FRIENDS är en antimobb-
ningsida som har egna hjälp-
linjer, chattar och suicidföre-
byggande jourlinjer. På alla 

dessa chattar och i deras 
samtal kan du vara anonym 
om du vill.

”Vårt arbetssätt tar sin ut-
gångspunkt i interventions-
forskning. Med interven-
tionsforskning menas 
forskning om effektiva insat-
ser som både kan vara före-
byggande och ingripande,” 
står det på FRIENDS hem-
sida.  

Vad kan man  
göra som förälder?
Många ”troll”, som det kall-
las när en anonym person 
kränker eller gör narr av nå-
gon på sociala medier, tär på 
ungas mentala styrka genom 
att rikta hatfulla kommenta-
rer mot utseende, hur hen är 

Vilken påverkan har soci-
ala medier på ungdomars 
hälsa? Ungdomar såsom 
vuxna vet glädjen som kan 
komma när man har lagt ut 
en bild på en social media, 
såsom Instagram och det 
trillar in likes. Men vad 
händer när feedbacken 
inte är positiv? Vad händer 
i huvudet på någon som 
får konstant negativ feed-
back på sociala medier? 
För vissa är negativ feed-
back, hatkommentarer och 
rykten vardag. Många får 
ångest och vill inte gå till 
skolan för att de mår så dåligt 
över sådant som dagligen 
händer på social media. Med 
media som är så privat som 
appen Snapchat, en media 
där man kan skicka bilder 
och skriva meddelanden på 
nämnda bilder, gör det nega-
tiva mycket lättare att skicka 
iväg än tidigare.

Kränkningar, hot, skälls-
ord och nedvärderande kom-
mentarer kan skickas till en 
person dagligen. Det som 
kan upplevas som extra obe-
hagligt är att man kan bli 
nådd var som helst.

Social media har också 
många positiva sidor. Den 
vanligaste anledningen är att 
man med hjälp av medier kan 

hålla kontakt med vänner och 
få se vad som händer i deras 
liv.  

”Som ung upplever man 
ofta att man får stöd och hit-
tar information lätt. För dem 
är det en sorts trygghet då 
många unga inte vill att för-
äldrarna ska lägga sig i och 
på detta sätt skapar ungdo-
mar egentid och utvecklings-
möjligheter,” säger Högsko-
lan Väst.  

Psykiska aspekten
För vissa känns det som om 
det finns fler negativa sidor 
än positiva. 

Social medias negativa si-
dor kan göra att människor 
påverkas psykiskt, speciellt 
unga. På nätet är det väldigt 
lätt att hänga ut en annan 
person och detta kan leda till 
psykisk ohälsa hos den drab-
bade.

Enligt sidan Mind.se (en 
sida om psykisk hälsa som 
har förebyggande medel för 
självmord samt hjälplinjer) 
har cirka 500 000 personer i 
Sverige självmordstankar, 
cirka 100 000 utför ett själv-
mordsförsök och cirka 1 500 
av dem avlider. Alla dessa 
siffror gäller årligen i Sveri-
ge.

Självmordssiffrorna har  

Kulturskolans musikelever visade en kväll i förra veckan 
var de står just nu. Kulturbrukets salong var fylld av 
föräldrar, syskon och andra närstående och på scenen 
avlöste olika ensembler och sångnummer varandra.
Nybörjarblåset startade kon-
serten med fem låtar med 
både rockiga och jazziga to-
ner. Trumpeter, horn, trom-
bon, klarinetter och tvärflöj-
tar fick det att svänga 
ordentligt i enkla melodier.

Stråkensembler
Första stråkensemblen, som 
börjat spela tillsammans 
denna terminen, spelade  tre 
kända barnlåtar bland annat 
Tåglåten, med bravur. 

De följdes av en stråken-
semble som kommit lite 
längre i sina färdigheter och 
som bland annat ska spela 
under ett av 375-års firande 
Åmåls evenemang i april. De 
spelade Äppelbo gånglåt och 
ett par andra i folkton. Båda 
stråkensemblerna leddes av 
Agnes Casimir-Lindholm.

Blås och sång
Juniorblåset och Ungdoms-
blåset (som även har vuxna 
medlemmar) visade vad de 
gick för och det var tryck i 
låtarna som framfördes. Den 
senare gruppen hade bland 
annat Elton John på repertoa-
ren.

En fyra tjejer stark sång-
grupp sjöng med stark inle-
velse ”Genom eld och vat-
ten”, en låt som popgupppen 
Sarek sjöng i melodifestiva-
len 2003.

Afrikanska trummor
Sedan var det dags för tre 
kvinnor att spela afrikansk 
trumma, djembe. De bjöd på 
en häftig rytmisk virvel som 
stegrades i intensitet för att 
sedan klinga av mjukt. 

Cici Albinsson, lärare i 

blåsinstrument på Kultur-
skolan passade på att slå ett 
slag för de kostnadsfria kur-
ser för vuxna som pågår, 

varav djempespel är en. Peter 
Söderlund både modererade 
och dirigerade konserten. 
Han fick mot slutet plocka 

fram sin tvärflöjt för att med 
”husbandet”, bestående av 
musiklärare och elever 
kompa Ida Flodin Uggla som 

sjöng tre låtar av Stevie Won-
der.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

som person och eller vilken 
sorts bilder som personen 
lägger upp. Det finns alla 
möjliga sorters troll. Det 
finns de som använder infor-
mation eller bilder som de 
har fått av personen och an-
vänder det som medel för 
utpressning. Många söker 
tröst i sociala medier, trollen 
jagar de svaga och sårbara.

De erbjuder till en början 
tröst och ömhet, på så sätt får 
trollet information och tillit 
som den sedan använder mot 
personen i form av utpress-
ning. Det lättaste sättet för ett 
troll att verka äkta och inte 
avslöja sin äkta identitet är 
att skapa en fejkprofil, trollet 
har då oftast få bilder som 
inte går så långt tillbaka i ti-
den samt oftast väldigt få 
bilder på något ansikte. 

Det är av yttersta vikt att 
prata med sina barn om att 
alla inte är vad de uppger sig 
att vara på nätet.

Nedan syns några punkter 
som FRIENDS har tagit fram 
för att utbilda föräldrar eller 
för ren allmänbildning, 

• Det är viktigt att ha en 
dialog med barnet om Inter-
net och vad som händer där 
– även när ingen kränknings-
situation har uppstått. 

• Skaffa kunskap om vad 

barnen gör på nätet, det är 
viktigt att veta vad som sker 
runt dem; även om det är på 
Internet. Håll koll på vilka 
sidor barnen använder och 
hur kulturen ser ut där, men 
kom ihåg att ha respekt för 
barnens integritet och att 
vara en positiv förebild för 
barnet; både på nätet och i 
livet.

Om något händer
Anmäl det som hänt på 
webbplatsen där det skett. 
Bra och säkra webbplatser 
har anmälningsformulär och 
säkerhetsfunktioner där man 
på ett lätt sätt kan ”flagga” 
eller rapportera ”abuse”.

Spara bilder, sms, kom-
mentarer eller chatthistorik 
för att ha bevis.

Upprätta en kontakt med 
skolan för att se om situatio-
nen hänger ihop med kränk-
ningar som sker där.

Överväg att polisanmäla.
Ida Flodin Uggla, praoelev

Källor:
Mind.se
Högskolan Väst
FRIENDS.se 
FRIENDS egen hjälplinje: 
0771-22 00 60



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

Öppettider:
Mån - fre 7.00 - 16.00

Kom förbi så  
hittar vi  

maskinen just 
för dig!

0935-399 00 info@trejon.se

Mångsidiga kompaktlastare
Trejon Flexitrac kompakttraktorer är rikligt standardutrustade och håller hög kvalitet 
med kända komponenter, genomtänkt konstruktion samt snygg design. Maskinerna 
är också utprovade och testade för att klara våra högt ställda krav på livslängd, 
slitstyrka och funktion. Med Trejon Flexitrac får du ett mycket ekonomiskt och
miljövänligt alternativ till andra kompaktlastare och större traktorer. Trejon Flexitrac 
kan beställas i olika modeller med priser från 164 800:- + moms.

Läs mer och se det breda tillbehörsprogrammet på trejon.se!

10-serien
Skyddsbåge

22 hk, 0-10 km/h

11-serien

Skyddsbåge eller hytt  

26-33 hk, 0-12 km/h

12-serien

Skyddsbåge eller hytt

36 hk, upp till 22 km/h

13-serien

Hytt och modell med dubbelpump

50 hk, upp till 25 km/h

Maskinerna på bild kan 
vara extrautrustade. Hitta 

din närmaste återförsäljare 
på trejon.se. Vi reserverar 
oss för ev. felskrivningar.

KAMPANJ! *

15.000:-
Värdecheck gäller för flexitrac redskap till ett värde av 15.000 kronor + moms vid 
beställning av en Trejon Flexitrac kompaktlastare senast 29/6 2018. Kontakta Trejon 
för beställning och mer information. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

VÄRDECHECK! Erbjudande! 
REDSKAP PÅ KÖPET FÖR ETT VÄRDE AV:

0935-399 00 info@trejon.se

Vid köp av ny FlexiTrac!

på John Deere XUV Gator 

och FlexiTrac

Vårerbjudande

Bil 
onsdag 4 oktober 2017

& m     tor
onsdag 28 mars 2018

3 x Jacobsson i rallytävling

Familjen Jacobsson från Bäckefors ställer upp med tre förare och tre bilar i rallyt. Från vänster: Robert Jacobsson – Opel Ascona B, , Krister Glad, 
kartläsare och föraren Andreas Jacobsson – Volvo 240, kartläsaren Jimmy Glad och föraren Mattias Jacobsson – Volvo 240. Foto: Privat.

– Ja, det är nog lite halvunikt. 
Det är första gången i livet 
som vi gör detta och jag är 
tveksam om det blir fler 
gånger, det är såpass jobbigt 
med logistiken, säger Robert 
Jacobsson, Dals MK.

Med sig har han sönerna 
Mattias, 21 år och Andreas, 
16 år. Andreas tog licensen 
på sin födelsedag i torsdags 
och planen är att 16-åringen 
ska hinna köra minst 100 mil 
med sin bil innan tävlingen. 
Han kör en Volvo 240 i sin 
premiärtävling i ungdoms-
klassen. Kartläsare är Jimmy 
Glad.

Mattias kör även han en 
Volvo 240, i klassen 1WD. 
Kartläsare är Krister Glad, 
som för övrigt är Roberts 
gamla kartläsare och pappa 
till Jimmy Glad. Mattias 
tilldelades för övrigt Spar-
bankens Motorsportspris 
2017, det som crosscart-fö-
raren Marcus Svensson fick 
i år (se artikel på annan plats).

Robert lånar den Opel As-
cona B som han tävlat tidi-
gare med under ett 40-tal 
tävlingar. Han kör i klassen 
2WD och bilen ägs av Håkan 

Andersson från Ödskölt. 
Kartläsare är Mia Eriksson, 
Ed.

Litar på rutinen
– Jag sköter bilen som Håkan 
köpte i slutet av 1990-talet. 
Sista tävlingen jag körde 
med Asconan var 2012, så 
jag litar på min rutin, konsta-
terar Robert som alltså gör 
comeback efter sex år.

Det är andra året som täv-
lingen går under namnet 
BDS-Racet, men Dals MK 
har haft tävlingar på samma 
område i Håverud under sex-
sju år i olika riktningar och 
längder, fast under andra 
namn.

Onsdagen den 21 mars var 
13 förare från Dals MK an-
mälda. Totalt hade 62 förare 
från 23 klubbar anmält sig, 
men max antal deltagare är 
begränsat till 40. Så gallring 
kommer att ske, de 40 först 
anmälda kommer med, helt 
enkelt.

Man kör i fyra klasser: 
Ungdomsklass, 1WD (otrim-
mat), 2WD (trimmat) och 
4WD (fyrhjulsdrivna bilar). 
Två specialsträckor körs två 

Lördag 7 april arrangerar Dals MK rallytävlingen BDS-
racet med start och mål vid före detta Råsjökrossområ-
det i Håverud. I deltagarlistan hittar vi både far och två 
söner från familjen Jacobsson i Bäckefors.

gånger, vilket innebär totalt 
cirka 17 kilometer special-
sträckor.

– Nu är det garanterat fe-
bril verksamhet i alla garage. 
BDS-Racet är första täv-
lingen i vårt KM 2018, berät-
tar Peter Karlsson, Dals MK.

Anmälan och besiktning 
sker vid AutoMats.

– Men tävlingen kan bli 

inställd om tjällossningen 
blir för svår, påpekar Peter 
Karlsson.

Anmälda förare  
från Dals MK:
2WD: Ove Andersson (75 år 
ung), en gammal räv som kör 
en Saab V4 med barnbarnet 
Ida som kartläsare. Martin 
Norenby, Volvo 944. Peter 

Karlsson, Ford Escort. Ro-
bert Jacobsson (comeback 
efter sex år), Opel Ascona B. 
Bosse Sundin, BMW M3. 
Stefan Grönberg, Opel As-
cona. Morgan Larsson (co-
meback efter många år), 
BMW 325. Kjell Hansson, 
Volvo 940.

1WD: Johan Brorson, 
Saab 900. Mattias Jacobs-

son, Volvo 240. Arne An-
dersson (74-åring som gör 
comeback efter många år), 
Volvo 940.

Ungdom: Andreas Ja-
cobsson, Volvo 240.
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se



MELLERUDS NYHETER12 ONSDAG 28 MARS 2018Bil 
onsdag 29 mars 2017

& m     tor

Utvecklar från tekniskt 
frö till färdig produkt

Företaget RP Exhausts 
utvecklar och producerar 
prestandahöjande pro-

dukter till tvåtaktsmoto-
rer. 
  – Jag har hela livet haft 

Mätningar i bromsbänken ger underlag för utvärderingar.

CNC-maskinerna kan gå oövervakat i tio timmar, det ger tid för att ut-
veckla nytt.

Karl-Magnus Berglund framför datorn i verkstaden. Här utvecklas och produceras prestandahöjande produkter till tvåtaktsmotorer ”från ax till 
limpa”.

Även en CNC-svarv hör till utrustningen i verkstaden.

Startar säsongen
på hemmaplan

När rallyföraren Martin 
Norenby ser tillbaka på 
2017 är han och teamet 
nöjda. Fast det var inte så 
enkelt som de trodde. 
– Vår nya motor krånglade 
direkt så alla tävlingar på 
våren blev inget bra. Sedan 
kom  vi tyvärr inte till start i 
SSR (South Swedish Rally)  
i maj, som var planen. Istället 
bestämde vi att oss för att åka 
SM-deltävlingen i Köping 
(Kolsvarundan) och där fick 
vi betalt för allt skruvade. 
Det var ett helt sjukt rally 
med extrema vägar och väd-
ret gjorde att många körde 
bort sig, men inte vi. På lör-
dag kväll kunde vi köra över 
målrampen på torget i Kö-
ping och ta emot silverme-
daljen, berättar Martin. 

Han berättar vidare att de 
under året varit i Norge vid 
ett tillfälle och gjort en ka-
nontävling i Bjørkelagen 
som slutade med en andra-
plats. 

– Roligt att vara på pallen 
i både svenska och norska 
mästerskapen samma år, sä-
ger Martin. 

Lyckat skruvande
I slutet av året gjorde Martin 
en liten avåkning i Trollhät-
tan som slutade med en del 
jobb men bilen blev efter det 
ännu bättre. Säsongen avslu-
tades med en fjärdeplats i 
Örebro och Rikspokalen. 

– Detta året har vi en del 
frågetecken kvar att räta ut. 
Inget tvivel om att vi ska åka 
rally ett år till, för det ska vi 
göra. Men det känns som det 
är mycket på gång och det 
blir kanske lite svårt att sy 
ihop allt. Vi börjar i alla fall 
med hemmatävlingen på 
Dalbo Kvartsit/Råsjö helgen 
efter påsk, sedan får vi se, 
avslutar Martin. 
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

Martin Norenby startar säsongen med hemmatävlingen på Dalbo Kvart-
sit/Råsjö. Foto: NP RallyFoto.

Däck och lufttryck
Med bra mönsterdjup och 
rätt lufttryck på däcken 
får din bil bättre grepp 
på vägen och körningen 
blir säkrare. Gör det till 
en vana att mäta både 
mönsterdjup och lufttryck 
nästa gång du svänger in 
på macken.
I nya bilar finns sensorer som 
känner av lufttrycket och 
varnar om trycket är för lågt. 
Men vi rekommenderar ändå 
att du kontrollerar trycket 
manuellt en gång i månaden.

Mönsterdjup
Sommardäck ska ha ett 
mönsterdjup på 1,6 millime-
ter och vinterdäck minst tre 
millimeter. Framförallt är det 
den mittersta skåran man ska 
mäta. Enklast mäter du med 
en mönsterdjupmätare. 
Ibland följer en sådan med 
ditt bilköp. Kör aldrig med 
slitna däck!

Rätt luftryck i däcken
Alla som cyklat med för lite 
luft i däcken vet hur tungt den 
blir att trampa. Men för hårt 
pumpade däck är heller inte 
bra. Samma gäller bildäck. 
Hur mycket luft du ska ha i 
däcken beror på vilken bil du 

Däcken slits jämnare om du 
byter plats på däcken hjulaxelvis 
när du byter till vinterdäck eller 
sommardäck.

VISSTE DU ATT...

har. Följ rekommendatio-
nerna från din biltillverkare.

För lågt lufttryck
För lågt lufttryck kan vara 
direkt farligt. Olycksrisken 
ökar eftersom bilen blir mer 
tungstyrd. Det blir svårare att 
göra en snabb undanmanö-
ver.
• Bilen får sämre styr- och 
körförmåga.
• Större risk för vattenpla-
ning.
• Högre bränsleförbrukning.
• Större slitage.
• Negativ miljöpåverkan.
• För högt lufttryck.

Med för högt däcktryck 
blir luftmotståndet lägre lik-
som bränsleförbrukningen, 
men däcken slits också hår-
dare på mitten. Om du lastar 
bilen full inför semesterresan 
kan det vara bra att ha lite mer 
tryck än vanligt.

Källa: Länsförsäkringar 
Älvsborg

med sitt företag RP Exhausts 
och utvecklar och producerar 
unika motorkomponenter 
som höjer tvåtaktsmotorers 
prestanda. De fyller ett tom-
rum på marknaden och kun-
derna finns inom motorsport 
som motocross, crosskart, 
mopeder, ja allt som är rela-
terat till tvåtakt. 

– När det gäller mopeder 
tävlar man i att få bäst effekt. 
Man kan säga att det är drag-
racing för vuxna, mestadels 
män med pojkdrömmar som 
ska uppfyllas. De flesta har 
fyllt femtio och har nu en 
fetare plånbok än i ungdo-
men och tycker detta är kul. 
För crosskart- och crossfö-
rarna handlar det om att det 
ska gå så fort det bara går. Att 
finna en balans mellan effekt 
och tillförlitlighet är utma-
ningen, berättar Karl-Mag-
nus.

All försäljning av RP Ex-
hausts produkter går via 
återförsäljare och når förut-
om Sverige hela Europa och 
även Asien.

Utveckling och 
produktion
I verkstaden finns CNC-ma-
skiner för att göra prototyper 
och färdiga produkter. Här 
finns en bromsbänk som mä-
ter effekten, vilket ger under-
lag för att utvärdera produk-
ter.

– Allt jag tar fram startar i 
ett tekniskt frö och matema-
tik när jag gör beräkningar 
för att kolla om jag är på rätt 
spår. Det är en övervägning 
hur mycket tid man ska lägga 
på att designa och utveckla 
och hur mycket man ska 
lägga på produktionen. Jag 
kan få maskinerna att gå 
oövervakat i tio timmar, så 
jag hinner samtidigt som de 
producerar jobba med att 
utveckla nytt. Nu kör jag 
produktion en-två dagar i 
veckan, resten utveckling. 
Det är en rolig verksamhet, 
säger Karl-Magnus.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

ett starkt motorintresse, 
kört gokart, snöscooter 
och motocross, berät-
tar ägaren Karl-Magnus 
Berglund.
Karl-Magnus har jobbat som 
IT-konsult och projektledare 
i 17 år, han har till exempel 
utvecklat Västtrafiks biljett-
system och mycket annat 
som ingår i IT-samhällets 
vardag.

 – 2009 började jag för-
djupa mina kunskaper inom 
motorrelaterade områden, 
berättar han och här fanns en 
nisch som passade honom.

Kunder i hela Europa
Sedan 2016 jobbar han heltid 
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tar god hand 
om din Kia!

kia.com

Dags fur Kia 
Originalservice
Alltid med Kia Assistans

Tenggrenstorpsvägen 16, Vänersborg
Verkstad 0521-142 60  •  Måndag-fredag 9-18
iabil.se 

Tag med annonsen 
när du servar din bil 
så bjuder vi på 
4 liter färdigblandad 

spolarvätska

Läs mer på iabil.se

Tag med annonsen när du lämnar in din bil.

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

Reg.nr: ................................................  Postnr: ................................................
Gäller vid ett tillfälle per bil under 2018.  

NYHET
TESTAT HOS TYSKA TÜV

A
B

VÅTPRESTANDA

RULLMOTSTÅND

Full kontroll -  även när det regnar 

”Kurvtagning och  
körbarheten imponerar.” 
Vi Bilägare nr 4, 2018

Full kontroll -  även när det regnar 

Behöver du nya däck? Kontakta oss! 

Priser inkl. montering, balans och 
återvinningsavgift. Inkl. moms

NYHET
TESTAT HOS TYSKA TÜV

A
B

VÅTPRESTANDA

RULLMOTSTÅND

Full kontroll -  även när det regnar 

Full kontroll -  även när det regnar 

”Kurvtagning och 
körbarheten imponerar.”
Vi bilägare nr 4, 2018

Prisexempel
195/65R15 91V Bridgestone T005     995 kr/st 

205/55R16 91V Bridgestone T005    1095 kr/st
Gäller till 30/4-2018

Tel. 0530-101 77 
Öppet: Mån-fre 7.00-17.00
www.dackteam.se

 

Bra priser 
på däck!
Brett sortiment och standard

dimensioner i lager

Vi kan också erbjuda:
• Att släcka besiktningens 2:or, efter utfört arbete

• Certifierad reparation och kontroll av ACsystem

• Fri lånebil vid service och reparationer 

•  1 års assistansförsäkring ingår  
vid service* 

Rökila Bilservice AB  
Rökila 130
0521-310 04

Öppettider
Månd–torsd 08.00–19.00
Fred 08.00–17.00

*Se mekonomen.se för fullständiga villkor

Bil 
onsdag 29 mars 2017

& m     tor
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Här ser man till att det rullar på

Från att vara själv i verksta-
den har verksamheten suc-
cessivt trappats upp. Idag har 
företaget fyra anställda. Utö-
ver Jan-Olof Svanberg ”Jos” 
själv, hans hustru Anita som 
sköter kontor och ekonomi, 
finns ytterligare två mekani-
ker. Under fjolåret renovera-
des verkstaden och idag har 
man även ett vidbyggt kontor 
som också inrymmer kund-
mottagning och lunchrum 
för de anställda. 

Man har också investerat 
väldigt mycket i ny utrust-
ning, i verkstaden står exem-
pelvis tre billyftar. Den 
elektroniska utvecklingen 
kräver verktyg därefter. Här 
nämner man såväl felsök-
ningsutrustning som verktyg 
för att fylla och tömma AC-
system. En hel del av detta 
måste också besiktas årligen. 
Man har också köpt in en 
bärgningsbil.

– Men det är enbart för att 
hämta hem egna jobb, vi 
betjänar inte försäkringsbo-
lagen, påpekar Jos,  

Satsat på god service
Men det betyder inget med 
god utrustning och rätt verk-
tyg om man inte har mekani-
ker som kan jobbet. Jos me-
nar att haft lyckan att hitta 
rätt. 

– Det är svårt att få kvali-
ficerad personal inom verk-
stadsbranschen idag, säger 
han och fortsätter: 

– För att försöka råda bot 
på detta har exempelvis 
Mekonomen startat två egna 
gymnasieskolor, en i Stock-
holm och en i Lund för att på 
så vis matcha rätt kunskap 
mot den efterfrågan som 
finns på verkstäderna. 

Jos själv har tidigare arbe-
tat som just yrkeslärare och 
dessutom varit teknisk sup-
port hos Mekonomen i 14 år, 
numera är detta på halvtid. 
Han har nu varit i branschen 
i drygt fyrtio år och tycker 
fortfarande det är stimule-
rande och utvecklande. 

Bilmekanikerjobbet inne-
bär hela tiden nya utma-
ningar. Den största just nu 
verkar vara bokningarna. 

– De kommer från tre håll, 
så det gäller att ha koll, säger 
både Anita och Jos. 

Bokning kan ske per tele-
fon, mejl, och bokningssaj-
ten på Internet. Och bokar 
man in sig hos mekanikerna 
i Rökila, så finns det många 
fördelar. 

Service
Här satsas på service som 
märks bland annat genom 
detta; 

Kristoffer ”Rolle” Edvardsson i full färd med att montera däck på fälg.

Här trivs han som fisken i vattnet, Jan-Olof Svanberg – under en bil.

Vid kundmottagningen hos Rökila Bilservice kan man möta både Anita 
och Jan-Olof ”Jos” Svanberg.

Det började som en garageverkstad på fritiden. Idag 
är Rökila Bilservice ett aktiebolag, som ingår i Meko-
nomenkonceptet. Här rättar man med säker hand till 
bilproblem för såväl företagaren som privatbilisten. 
Några kilometer utanför Brålanda hittar man bilverk-
staden som ständigt utvecklas.

AC – inom företaget har 
man specialkompetens och 
är både certifierad och ackre-
diterad inom AC  

Tvåor – bilverkstaden är 
ackrediterad för att släcka 
tvåor som uppkommit vid 
bilbesiktning

Lånebilar – En personbil 
och två skåpbilar står till 
förfogande att låna under den 
tid man eventuellt har bilen 
på verkstaden

El- och gas – Rökila 
Bilservice’s mekaniker är 
utbildade för el- och gasbilar

Däckhotell – en service för 
kunden som även underlättar 
för verkstaden genom bättre 
planering inför säsongen.

Gratis försäkring – sköter 
man bilens regelbundna ser-
vice (enligt regelboken) på 
en Mekonomenverkstad, ger 
det en gratis Assistans-för-
säkring

Både däck- och AC- 
säsong i antågande
När man pratar med en bil-

mekaniker går det inte att låta 
bli att komma in på det här 
med dieselbilarnas vara eller 
icke vara. 

– Man har ju nu förstått att 
dieselbilarna inte är vad till-
verkarna utlovade och vill 
bromsa försäljningen av nya, 
förklarar Jos. Det har ju varit 
bra för verkstäderna, på så 
vis att det är mycket mer 
problem med en diesel än 
andra bilar. Vi har mycket att 
göra med att åtgärda igen-
täppta EGR-ventiler etcete-
ra, säger han med en glimt i 
ögat. Hos oss står dessa bilar 
faktiskt för 80 procent av de 
arbeten vi har. 

På Rökila Bilservice går 
man nu mot årets högsäsong 
och då är det inte enbart 
däckbytar-ruschen som in-
väntas. Efter den följer näm-
ligen AC-säsongen, en trasig 
AC vill man som bilägare 
gärna ha igång igen innan 
sommaren.  

Ing-Marie Norrman 

Så här hanterar du viltolyckan i trafiken

Det är endast 
utbildade jä-
gare och spe-
cialtränade ef-
tersökshundar 
får söka efter 
t ra f i kskadat 
vilt.

jägare för eftersök för att 
hitta och avliva det skadade 
djuret, säger Patrik Olsson, 
affärsområdeschef säll-
skapsdjur hos Agria Djurför-
säkring.

De flesta viltolyckor sker 
under gryning och skymning 
när djuren rör på sig som 
mest. Rådjursolyckor toppar 
viltolycksstatistiken. Hittills 
i år har över 31 000 rådjurso-
lyckor inrapporterats.

Många rådjur överlever en 
bilkollision och flyr in i sko-
gen trots att ett eller flera ben 
är av och inre blödningar 
uppstått. Adrenalinet hos det 
chockade djuret gör att det 
kan springa ganska långt i 
oländig terräng med allvar-
liga skador, så småningom 
lägger sig djuret ner. Om 
bilföraren rapporterat olyck-

an till polisen är eftersöksjä-
gare med hund snart på plats.

Samhällsinsats för  
minskat lidande
Men det är inte riskfritt att ge 
sig ut på eftersök efter ett 
trafikskadat djur. Vägarna är 
hårt trafikerade, ett sårat djur 
kan vara aggressivt och ter-
rängen är ofta svår även för 
tränade hundar och förare. 
Sedan i mars i år försäkrar 
Agria alla eftersökshundar 
som är i tjänst. Försäkringen 
gäller utöver hundens ordi-
narie försäkring oavsett vil-
ket bolag den är försäkrad i.

– Eftersökshundarna är 
viktiga för att minska trafik-
skadat vilts lidande. Samti-
digt utsätts hundarna för 
större faror än vanliga hun-
dar, därför har vi valt att ge 

eftersökshundar i tjänst en 
extra trygghet, säger Patrik 
Olsson.

Endast utbildade jägare 
och specialtränade efter-
sökshundar får söka efter 
trafikskadat vilt. Tack vare 
ett samarbete mellan polisen 
och Svenska Jägareförbun-
det finns det alltid eftersöks-
jägare tillgängliga, dygnet 
runt, året om, trots att upp-
draget är ideellt.

Gör så här om du kört på 
vilt
• Placera ut varningstriangel 

så att inte fler olyckor hän-
der.

• Ring 112 och anmäl olyck-
an.

• Markera alltid olycksplat-
sen tydligt – använd ett 
plastband, eller något före-
mål som är lätt att urskilja. 

Då kan jägare med efter-
sökshund hitta platsen och 
spåra djuret därifrån.

• Även om viltet ligger dött 
på platsen ska markering 
ske som information till 
andra trafikanter att olyck-
an är anmäld till polisen.

• Häng upp eller lägg marke-
ringen på den sida av vägen 
som viltet försvann efter 
kollisionen.

• Vid kollision med vildsvin, 
björn, varg och lodjur pla-
ceras markeringsremsan 
cirka 100 meter från 
olycksplatsen. Informera 
polisen om detta.

• Om möjligt avlägsna döda 
djur från vägbanan, men 
tänk på din egen säkerhet.

• Försök inte att själv göra ett 
eftersök, djurets lidande 
kan förvärras.

Totalt har 40  000 vilt-
olyckor inrapporterats 
till polisen hittills under 
2017. I takt med att da-
garna blir kortare ökar 
också antalet viltolyckor 
över hela landet, vilket 
innebär fler uppdrag för 
alla eftersöksjägare. Agria 

Djurförsäkring bjuder på 
tips vad du som bilist kan 
göra om du kör på vilt. 

– Alla bilförare som kör på 
vilt är enligt lag skyldiga att 
rapportera olyckan till poli-
sen. Polisen kontaktar i sin 
tur en registrerad eftersöks-
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Passat Sportscombi TSI 150 hk
Just nu ingår den digitala instrumenteringen Active Info Display 
(Värde 7 000 kr), 1 års förlängd nybilsgaranti och fri service i priset. 

 
 

Passat Sportscombi TSI 150 hk

Extrautrustad med plats
för allt och alla.

Dalslands Bilservice 
Majbergsvägen 25, Bengtsfors, 0531-615 45 
www.dalslandsbilservice.se,  

Extrautrustad med plats 
för allt och alla.  

Bränsleförbrukning blandad körning 5,1 l/100 km, CO2-utsläpp 117 g/km.*Volkswagen Privatleasing 36 mån, 1 500 mil/år inkl. Volkswagen Serviceavtal, rörlig ränta baserad på VWFS basränta (dec. 2017). Övermil och onormalt slitage debiteras utöver leasingavgiften. Ändringar av 
körsträcka, ränta etc. kan påverka månadsbetalningen. Uppläggnings- och administrationsavgift tillkommer, liksom eventuella tillval som metallic och automat. Erbjudandet gäller t.o.m. 31 maj 2018. Bilarna på bilden är extrautrustade. Vi reserverar oss för ändringar och avvikelser i såväl 
annonsinnehållet som beskattning av fordon eller bilförmån efter annonsens införande.  

Kampanjpris från 259 900 kr 
Privatleasing från 2 995 kr/mån 

Din kompletta 
däckleverantör!

Däck till bra priser - Bil och maskinreparationer - Snabb service
Öppet måndag - fredag 7.30-17.00

Mikaels 
Bilservice

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

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

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

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

ÅF-YTA

ETT TRYGGT MOPEDKÖP
Med hög kvalitet och unik 5 års garanti 
för extra förmånligt andrahandsvärde
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Okänd risk vid laddning
Försäljningen av elbilar 
ökar kraftigt i Sverige 
och den allmänna uppfatt-
ningen bland bilförsäljare 
är att den trenden kom-
mer att bli ännu starkare 
framöver. Inte minst med 
tanke på nya, tuffare 
miljökrav när det gäller 
exempelvis dieselbilar.
Vad många inte vet är att 
laddningen av elbil hemma 
medför en ökad risk för brän-
der. Anledningen är att elsys-
temet i många hem inte är 
anpassat för den typen av hög 
belastning över lång tid. Det 
kan leda till att systemet 
överlastas, slutar fungera 
och i värsta fall orsakar kort-
slutning och brand.

– I exempelvis Norge där 
elbilsförsäljningen ligger 
före Sverige har det före-
kommit bränder på grund av 
det här. Kunskapen om säker 
laddning i hemmet är i all-
mänhet ganska dålig, säger 
Anders Lindhjem, skadefö-
rebyggare på Länsförsäk-
ringar Älvsborg.

Lindhjem har ett tydligt 
budskap till den som äger 
eller tänker köpa en elbil.

– Vår rekommendation är 
att antingen låta en elektriker 
installera en laddbox alterna-
tivt att elektrikerna gör en 
översyn av ditt elsystem och 
kontrollerar det aktuella ut-
taget. Det här är en viktig 
fråga och vi är oroliga att 

många elbilsägare kanske 
inte har koll på den ökade 
risken.

Från och med den 1 fe-
bruari kan den som vill in-
stallera en laddbox även an-

söka om bidrag via 
Naturvårdsverket. Bidraget 
ska täcka halva kostnaden 
och är på max 10 000 kronor. 
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Marcus fick ta emot motorsportpris
Crosskartföraren Marcus 
Svensson, snart 19, fick i 
förra veckan ta emot Mo-
torsportpriset på 15 000 
kronor som delas ut sedan 
2017 till ungdomsambas-
sadörer inom motorsport. 
Prispengarna kommer 
från Dalslands Sparbank 
och från den fond som 
bildats sedan planerna på 
Dalslands Ring lades ner.
Av prissumman  kommer  
5  000  från Dalslands Spar-
bank och 10  000 kommer ur 
den fond som bildats efter att 
planerna på att bygga Dals-
lands Ring lades ner på grund 
av finansieringssvårigheter. 
Det beslutades att använda 
de pengar som kommit in 
genom andelsägarna till 
”ungdomsambassadörer” 
inom motorsport. 

Första gången priset dela-
des ut var 2017 då rallyföra-
ren Mattias Jacobsson, 
Bäckefors, fick det. I år var 
crosskartföraren Marcus 
Svensson, Dals Rostock den 
lycklige pristagaren.

Ambassadör
Marcus gratulerades i gara-
get hemma på gården Inta-
kan. Här bor också hans 
föräldrar Lars-Erik och Ann-
Marie Svensson, som till-
sammans med syster och 
flickvän utgör det engagerade 
team som stöttar denne fram-
gångsrike crosskartförare. 

Sofia Falkman, marknads-
assistent på Dalslands Spar-
bank, överlämnade pris-
checken, Peter Jacobsson,  
tidigare ordförande i fören-
ingen Dalslands Ring, kom 
med blommor.

– Det känns häftigt att bli 

uppmärksammad såhär och 
pengar är alltid bra när man 
håller på med motorsport, 
säger Marcus.

– Marcus är en fantastiskt 
bra ambassadör för både 
sporten och vårt landskap, 
säger Peter Jacobsson.

Tillsammans med Annika 
Persson, Loic Manchec och 
Olle Nilsson hade han den 
svåra uppgiften att välja 
bland nio nominerade starka 
kandidater.

Ende dalslänningen
Marcus Svensson är den 
ende dalslänningen som täv-
lar i crosskart. Han fyller 19 
år i april och har flera fram-
gångsrika år i juniorlandsla-
get bakom sig. 

Under åren har Marcus 
radat upp mängder av fina 
resultat, till exempel en för-
staplats i Helmia Sprint 
2017, brons i SM 2017, en 
fjärdeplats i EM 2016, silver 
i Helmia Cup 2015 och SM-
brons 2015.

Säsongen 2018 ser lovande 
ut. Från och med i år börjar 
Marcus tävla i seniorklasser. 
Största konkurrenten, Mar-
kus Andersson från Koppar-
berg, som han stått på pris-
pallen med många gånger, 
går upp en klass och cross-
karten Marcus kör är i sin 
bästa form. Många timmars 
mekande och provande lig-
ger bakom det.

Mekar med pappa
– Jag mekar tillsammans 
med pappa. Man måste 
kunna ställa in, justera och 
fixa grejer själv när man är 
på tävling, säger Marcus.

Första tävlingen i år är ....och av Sofia Falkman på Dalslands Sparbank som kom med prischecken.

Marcus Svensson gratulerades 
av Peter Jacobsson (som var på 
språng), tidigare ordförande  i 
föreningen Dalslands Ring...

De är beredda inför kommande däckbyten

Sven-Ingvar Andersson tar kommande intensiva däckbytartid med ro. Han vet att det är intensivt, men det 
går fort över.

Sven-Ingvar Andersson, 
K-E’s Bil & Däck, står be-
redd inför vårens däckby-
tessäsong. Han har också 
full koll och kan lämna in-
formation om vilka datum 
som gäller. Här lagerhålls 
också de vanligaste däck-
en och dimensionerna.

– Under högsäsong kommer 
leveranser dagligen, förtyd-
ligar Sven-Ingvar. Men där 
är vi inte riktigt än. Vi har fått 
några bokningar, men det 
dröjer nog någon vecka innan 
ruljansen är på topp. En del 
vill ha hjälp med full monte-
ring andra enbart montering 

på fälg, för att sedan göra 
resten själva.

Lufttryck, bensin- 
förbrukning och miljön
Vi träffas under fredagsefter-
middagen då också ett par 
kunder tittar in och frågar om 
vad som gäller (se faktaruta 

Fram till den 31 mars är det krav 
på vinterdäck, vid vinterväglag.

Fram till den 15 april får dubb-
däck användas.

Efter den 15 april är det krav 
på sommardäck, såtillvida det 
inte är vinterväglag.

FAKTA

nedan). De bestämmer sig 
dock för att avvakta med att 
boka tid. De är inte ensamma, 
den sena vintern gör att efter-
frågan både på däck och 
bokningar är trögare, folk 
ligger lågt, säger Sven-Ing-
var. Han menar också att ut-
vecklingen går mot större 
bilar och därmed också 
större däck. 14 tum var en 
vanlig storlek för 20 år se-
dan, idag är det 16 till 18 tum 
som gäller samt större fälgar 
och mindre gummi. Detta 
gör att rullmotståndet blir 
lägre, däcken rullar lättare, 
vilket minskar bensinför-
brukningen.

Sven-Ingvar slår gärna 
också ett slag för lufttryckets 
inverkan. Att gärna pumpa i 
två, tre hekto mer än vad in-
struktionsboken säger gör 
inget menar han, det sparar 
också bränsle. Trycket sjun-
ker sedan lite efter hand och 
ska kollas regelbundet.

På nyare bilar är det ju idag 
krav på att alla ska ha däck-
trycksövervakning, TPMS.

– Detta är främst för mil-

jöns skull, förklarar Sven-
Ingvar. En bil med för lite luft 
i däcken, drar mer bränsle. 
Men jag vill påstå att det är 
minst lika viktigt för säker-
heten på våra vägar, man blir 
varse ett läckande däck innan 
det är försent. 

Året-runt-däck
Och så var det det här med 
allrounddäck. Vad säger en 
expert? 

– Det finns egentligen bara 
tre typer av däck, svarar 
Sven-Ingvar. Sommardäck, 
vinterdäck utan dubb och 
vinterdäck med dubb. All-
rounddäck det finns inte i 
realiteten, det är bara ett ta-
lesuttryck. Det är för stor 
temperaturskillnad på som-
mar och vinter för att detta 
ska fungera bra.                                                                                        
För de som eventuellt har 
svårt att förvara däcken 
hemma, kan man också er-
bjuda däckhotell. 

Bygger ny verkstad
Det är nu fem år sedan som 
K-E´s Bil & Däck bytte 

ägare. Sven-Ingvar är nöjd, 
verksamheten har utvecklats 
i lagom takt. Sedan första 
mars finns också en anställd 
i företaget och man står pre-
cis i färd med att bygga ny 
verkstad vilket man hoppas 
komma igång med nu i vår.

Den långa vintern har gjort 
att även byggen förskjutits. 
Den nya verkstaden kommer 
att ge plats åt ytterligare en 
billyft, vilket kommer att 
underlätta. 

– Ofta kommer allt på en 
och samma gång och då är 
det är viktigt att det är lättar-
betat, säger Sven-Ingvar av-
slutningsvis. 

Ing-Marie Norrman

Helmia Cup i Västerås i slu-
tet av april. Sedan fortsätter 
säsongen på banor runt om i 
Sverige. 

– Det är sjätte säsongen jag 
kör crosskart och jag tänker 
fortsätta med det, det finns 
ingen åldergräns uppåt för att 
köra, bara neråt, berättar 
Marcus med ett leende.
 Karin Åström 

karin@mellerudsnyheter.se
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AutoMats Bilverkstad
Landsvägsgatan 80
Mellerud tel. 0530-471 50

Vi gör ditt bilägande lite billigare 
Vad behöver du hjälp med?

Dags för service på bilen?
Vi utför service och reparationer på alla personbilar. 

Om din bil sliter däcken snett så är det troligen  
hjulinställningen som står fel. Vi hjälper dig att  
kontrollera och eventuellt justera hjulvinklarna.

Låt oss kontrollera och radera eventuella lagrade 
felkoder innan besiktning så slipper du  

ombesiktning på grund av detta.  

roybil.se
0530-444 40

Reparation och service alla bilmärken, 
även transport- och husbilar

AC Reparationer • Hjulinställningar
Vi byter glasrutor för alla försäkringsbolag

Giltigt till 30/4 2018. Gäller service för minst 2.500:-. Erbjudandet kan ej kombineras med andra avtal eller rabatter.

RABATTKUPONG ATT TA MED

VID NÄSTA SERVICE.

   800:-

Så mycket bättre...

Peter Jacobsson | 070-313 96 01 
www.topfloor.se | topfloor@telia.com

WWW.POLARISSVERIGE.COM

CHALLENGE ACCEPTED!

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

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

(ORD.PRIS 19.465 KR)

UTRUSTA DIN ATV MED 
POLARIS TOUGHER-PAKET!

WWW.POLARISSVERIGE.COM

CHALLENGE ACCEPTED!

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

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

(ORD.PRIS 19.465 KR)

UTRUSTA DIN ATV MED 
POLARIS TOUGHER-PAKET!

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

VÄLKOMMEN IN TILL OSS FÖR ATT 
SE VÅRA LAGERFÖRDA FYRHJULINGAR!

Så höjer du värdet på bilen

En omfattande biltvätt är en förutsättning för att öka värdet  för bilen innan försäljning. Första intrycket är 
mycket viktigt.

Under våren är det hög-
säsong för bilförsäljning 
och utbudet tenderar att 
öka likt köpsuget. För den 
som går i säljtankar kan 
det därför vara smart att 
rusta upp bilen för att 
höja värdet på den när 
det är dags att sälja. Med 
enkla medel kan du höja 
värdet på din begagnade 
bil med flera tusen kronor 
och göra en riktigt lyckad 
bilförsäljning.  
– Det finns mycket att ta 
hänsyn till vid en bilförsälj-
ning. Allt från hur de doftar 
inne i kupén till vilken extra-
utrustningen den har. Lägger 
du ner några timmar på att 
fräscha upp bilen inför bil-
försäljning, skriver en bra 
annonstext och tar fina bilder 
har du skapat bra förutsätt-
ningar för en lyckad bilför-
säljning, säger Marcus Fre-
driksson, VD på mekster.se

Här är Marcus Fredriks-
sons bästa tips för en lyckad 
bilförsäljning:

 • Tvätta och städa bilen 
noggrant. Första intrycket är 
viktigt och en ren bil signa-
lerar att det är en välvårdad 
bil man har framför sig. 
Glöm inte heller bort att ren-
göra insidan av bilen, både 
säten, golv och vinyl ska vara 
rena och fria från fläckar.

• Åtgärda mindre sten-
skott på vindrutan. Det finns 
flera bra produkter som lack-
stift och smarta reperations-
kit som du kan använda för 
att fixa mindre skador med.     

• Se till att bilmattorna är 
fräscha, rengör dem med 
hjälp av högtryckstvätt. Om 
de fortfarande ser glåmiga ut 
efter tvätten kan de vara värt 
att investera i ett par nya inför 
försäljningen. 

• Rengör däck och fälgar. 
Även om dina däck är i riktigt 
bra skick så kan bleka och 
gråaktiga däck signalera att 
det finns torrsprickor i däck-
en. Använd däckglans för att 
ge däcken en svart skinande 
yta och förhindra framtida 
torrsprickor. Glöm inte hel-
ler att rengöra fälgarna med 
fälgrengöring.

• Eliminera dålig doft. En 
bil som luktar dåligt kommer 

med största sannolikhet att 
skrämma bort spekulanter. 
Om doften inte försvinner 
efter att du städat bilen kan 
du använda en bakteriedö-
dandespray för att neutrali-
sera oönskade dofter och 
därefter sätta upp en doftgran 
med fräsch och diskret doft. 
Se bara till att ta bort doftgra-
nen innan de är dags att visa 
upp bilen.

• Åtgärda trasig utrust-
ning. Potentiella köpare 
brukar testa så att din bils 
utrustning fungerar som till 
exempel AC och bilstereo. 
Om de inte fungerar kan du 
räkna med att de vill pruta på 
priset. Se därför till att laga 
trasig utrustning innan du 
säljer den.

• Dragkrok är för många 
bilköpare ett måste och de är 
ofta villiga att betala mer för 
en bil med dragkrok. I flera 
fall lönar det sig att montera 
på dragkrok på bilen innan 
du säljer den. Detta gäller 
framförallt på kombi och 
SUV, mindre på små bilar.

• En nybesiktad bil utan 
anmärkningar och en nog-
grant ifylld servicebok ska-
par trygghet hos potentiella 
köpare. Se därför till att alla 
papper är på plats och kan 
visas upp.

• Många bilköpare kollar 
motoroljan. Om oljan är 
väldigt mörk och skitig så ger 
det ett dåligt intryck av hela 
bilen. En nybytt motorolja 
ger däremot intrycket av att 
du som säljare regelbundet 
tagit hand om din bil. Att byta 
olja och oljefilter innan bil-
försäljning lönar sig i princip 
alltid och brukar dessutom 
fungera som ett bra motargu-
ment i prutningssituationer.

• Ta bra bilder när du läg-
ger upp din bilannons och 
gärna från flera olika vinklar. 
Tänk på att du konkurrerar 
med flera andra som säljer 
sin bil begagnat. Se därför till 
att du sticker ut med bra bil-
der.

• Skriv bra och ärlig an-
nonstext. Skriv en informa-
tiv text och undvik att vara 

allt för detaljerad. Kontrol-
lera stavfel innan du lägger 
upp annonsen. Ljug inte hel-
ler i annonstexten, ärlighet 
lönar sig alltid i längden.

Källa: mekster.se

Vi lagerför och levererar
Diesel, eldningsolja, AdBlue

smörjmedel och kemprodukter
100% förnyelsebar HVO diesel

Tankar, pumpar och övriga tillbehör  
för oljehantering

Vi säljer rapsfri dieselolja för  
fritidsbåtar och känsliga  

dieselmotorer
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Sjätteklassare besökte industrier

Till vänster: Filip Antonsson, som jobbar med mjukvaruutvecklingen med maskinerna. Här kör han en programmeringsövning med sjätteklassarna 
Jasmin Aliyera, Greta Clarholm Eriksson, Nelly Hartwig och Melinda Lindahl.

Jasmin Aliyera, 6B får testa att köra en lastväxlare upp och ner under 
överinseende av Ronny Almkvist, elektriker.

Måns Karlsson och Albin Andersson var koncentrerade under genomgången.

Fredrik Flodin berättar om produktionen på JOAB.

I en lastbil fick eleverna testa att köra en lastväxlare. Här syns Fredrik Flodin, JOAB tillsammans med fyra 
tjejer i 6B; Jasmin Aliyera, Nelly Hartwig, Melinda Lindahl och Greta Clarholm Eriksson.

Eleverna i årskurs sex på Nordalsskolan besökte fyra 
olika industriföretag onsdag förra veckan. Idén kom-
mer från näringslivsrådet och Industrigruppen som 
länge efterfrågat studiebesök lägre nere i åldrarna för 
att öka intresset för industrin.

– Jag tog kontakt med Nor-
dalsskolan till att börja med 
och de var intresserade. Det 
optimala vore ett studiebe-
sök varje termin och denna 
gången valde vi JOAB, Em-
ballator, Daloc och däckåter-
vinningsföretaget Scandina-
vian Enviro Systems, berättar 
Jenni Hagman, närings-
livsutvecklare i Melleruds 
kommun.

Vid en fortsättning kan det 
handla om butiker, lantbruk 
med mera. Syftet är att visa 
eleverna Melleruds närings-
liv och vilka olika slags yr-
ken det finns att välja mellan 
lokalt sett.

– Industrigruppen är väl-
digt nöjda med detta initiati-
vet, konstaterar Jenni.

Skolorna i kommunen an-
ordnar för övrigt även studie-
besök på eget initiativ.

– Om skolan är positiv till 
detta så vill vi gärna fortsätta, 
det gäller bara att planera in 
studiebesöken i god tid, sä-
ger Jenni.

– Studiebesöken är en vik-
tig del i skolarbetet. Många 
av eleverna får aldrig möjlig-
het att besöka någon industri 
om inte deras föräldrar arbe-
tar där. Jag pratade med 
några elever efter att de be-
sökt däckåtervinningen och 
de tyckte det varit jättespän-
nande. Eleverna fick många 
idéer, de tänkte utanför box-
en. Alla elever var jättenöjda 
efter dagen och företagen 
hade verkligen lagt ner 

mycket kraft och energi på 
förberedelser, ett företag 
hade till och med gjort anpas-
sade mattekluringar, säger 
Camilla Berglöv-Hermans-
son, Nordalsskolans rektor.

Viljan finns
Ambitionen är att arbeta mer 
strategiskt. Idag finns inga 
direktiv, men viljan finns 
både från näringsliv och 
skola.

Melleruds Nyheter hänger 
med under studiebesöket på 

JOAB i Dals Rostock. I ett 
rum sitter Filip Antonsson 
och berättar vad man kan 
göra med en programme-
ringsutrustning. Han jobbar 
med att mjukvaruutveckling 
av maskiner. 

– Jag är till stor del själv-
lärd, jag tycker det är fasci-
nerande, menar Filip.

På bordet ligger kablar, 
knappar och lampor. Jasmin 
Aliyera, Greta Clarholm Er-
iksson, Nelly Hartwig och 
Melinda Lindahl lyssnar in-
tresserat när Filip går igenom 
hur programmet är uppbyggt. 
De har börjat jobba lite med 
programmering i skolan.

– Vi har börjat greja lite 
med att göra spel i skolan, 
berättar Nelly.

Behövs personal
– Jag tycker det är jättebra så 
att unga får upp intresset för 
yrket. Jag hoppas fler utbil-
dar sig inom industrin, det 
behövs personal i framtiden, 
säger Markus Arvidsson, in-
köpschef på JOAB, som har 
85 anställda. 

Vägg i vägg huserar ITAB 
Ytbehandling där blästring 
och lackeringen sker. Företa-
get har 15 anställda.

På en station fick eleverna 
se en svetsrobot i arbete och 
på en annan station fick de se 
ett färdigt lastväxlarchassi. 

Där fick de även sitta i hytten 
och provköra den, något som 
uppskattades mycket.

– Det var roligare än jag 
trodde, understryker Greta 
Clarholm Eriksson som an-
tingen vill bli flygvärdinna 
eller lastbilschaufför.

– I regel är kvinnliga last-
bilschaufförer bättre än man-
liga, de är mer försiktiga, 
säger Christian Andersson, 
monteringsansvarig på 
JOAB.

– Jag vill sätta på krokar på 

lastbilarna. Jag kan tänka 
mig att arbeta här, säger 
Måns Karlsson.

– Jag skulle vilja svetsa, 
tillägger Albin Andersson.

– Det har varit asbra idag, 
utbrister Julius Fläder. Pro-
grammeringen var bäst.

Så visst finns det hopp för 
våra industriföretag när det 
gäller den framtida beman-
ningen.
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se
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Brålanda • Frändefors

Glad påsk
 – firas bäst i en kyrka –

Välkommen till 
Brålanda pastorat

Skärtorsdag: 15.00 Servicehuset
19.00 Gestad

Långfredag: 11 .00 Sundals-Ryr
Påskdagen: 11 .00 Brålanda

Annandag påsk: 11 .00 Timmervik
Se mer info i predikoturer

Kul och tankeväckande amatörteater
Glädje och mest allvar 
blandades när Nya Ge-
stadamatörerna i helgen 
framförde ”Arv & svek”. 
Gestad bygdegård fylldes 
vid alla tre föreställning-
arna. Verklighetsnära och 
tänkvärt med detta härliga 
amatörgäng. På annandag 
påsk spelar de igen.

Förväntansfull publik fyllde Gestad bygdegård.

Gustav försöker förklara för sina barnbarns mor Alva att hon inte kan 
besöka dem, då barnen tror hon är död. Men moderskärleken är större 
än sveket.

Som barn skrev Gustav, Olga och Helga en sång som de framförde med bravur.

Nya Gestadamatörerna poserar på scenen.  

Företagsam kvinna uppmärksammad

Lisbeth Håkansson, Brålanda centerkvinnor, uppmärksammar Annika 
Norén för att hon är en företagsam kvinna.

Är Odd Fellow veteran

Vid mötet med Odd Fel-
lowlogen 147 Brette i 
Vänersborg onsdagen 
den 7 mars delades vete-
rantecken ut till broder 
Hans Nordström som varit 
medlem i Odd Fellow i 25 
år. 
Hans Nordström har haft 
förtroendeuppdrag såväl i 
logen 147 Brette i Väners-
borg som i lägret 21 Väster-
led, som är gemensamt för 
fem närliggande Odd Fel-
lowloger.

Ceremonin leddes av Di-
striktsstorsire Peter Dafteryd 
med assistans av logens Stor-
representant Evert Jenhall. 
Ett fyrtiotal bröder från logen 
hedra jubilaren. 

Vid brödramåltiden efter 
logemötet höll bland annat 
Övermästare Folke Olsson 
och Distriktsstorsire Peter 
Dafteryd tal. Veteranen 
tackade med ett inspirerat 
och uppskattat tacktal.

Hans Nordström hedrades med veterantecken efter 25 år i Odd Fellow. 
Från vänster Storrepresentant Evert Jenhall, Veteran Hans Nordström, 
Distriktsstorsir Peter Dafteryd. Foto: Jan Robertsson.

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

Besök gärna vår hemsida:
bralandavantjanst.dinstudio.se

Onsdag 4/4 kl 15.00 
Gemenskap på Solrosen 
med Kent-Ove ”Mille” Melin 
Fredag 6/4 10.00 
”Känn ditt Dalsland” med 
Lasse Karlsson 
Fredag 6/4 kl 15.00 
Gemenskap o fika på 
Källeberg. Lokal: Tallen 
Måndag 9/4 kl 10.00 
Startar ”Vandring med Ingrid” 

Det bjöds på en skildring 
med prat, sång och historier 
där det gick att känna igen 
sig.  Att alla vill ha sitt arv 
var enkelt att förstå. Mer 
svårförståeligt var när man 
vid en skilsmässa, för att 
skydda barnen, sade att mor 
var död.

Efter första akten funde-

rade man på hur det skulle gå 
att få ihop det till något för-
ståligt av fragmenten, en by, 
ett tema och frågeställning-
arna som gavs. Manusförfat-
taren och regissören Gunilla 
Rubbestad lyckades i andra 
akten förklara och få ett po-
sitivt slut.

Man fick funderingen med 
sig om hur det kommer sig 
att vissa människor växer 
och mognar i sitt inre, i mötet 
med livets svårigheter och 
väljer försoningen och lju-
set, medan andra väljer bit-
terhet och mörker.

Sinnelaget
Det gavs inga stora bras-
kande svar. Men den som var 
lyhörd och lyssnade på det 
finstilta fick några svar. 

– Allt handlar om att se sin 
egen del i det som sker. Att 
se det som händer i ett lång-
siktigt perspektiv och att 

välja ett positivt sinnelag 
som kan hjälpa en framåt, 
säger Gunilla.

Flera av skådespelarna har 
varit med tidigare och de gör 
sina karaktärer bra där käns-
lan från djupaste allvar till 
härliga skratt fanns. Ett här-
ligt gäng där det skiljer 77 år 
på yngste och äldste rollin-
nehavare.

Upplevelse
För att få ihop denna upple-
velse fanns musikern Kalle 
Edh, sufflösen Anita Mar-
tiensen, scenarbetarna Bar-
bro Magnusson och Gunnel 
Mälarmark, ljudtekniker 
Thor Andersson och ljustek-
niker Robert Robertsson.

Pausfikat fixades ideellt av 
Gestad Centerkvinnor. 

För Marita Westlund, Brå-
landa och Henrik Fredriks-

Brålanda centerkvinnor 
har som tradition att på 
Internationella kvinno-
dagen uppmärksamma 
en kvinnlig företagare. 
Torsdagen 8 mars besökte 
de Annika Norén Redovis-
ning.
Annika Norén, Brålanda, 
startade sitt företag, centralt 
i samhället, för fem år sedan 
efter att varit anställd hos en 
redovisningsfirma i Färge-
landa.

Hon fick närmare till job-
bet och kan lägga upp arbetet 
som hon vill.

– Jag gillar att jobba själv 
och att kunna styra upp min 
dag. Jag gillar mitt jobb och 
tycker om att jobba, säger 
Annika med övertygelse. Jag 
tycker att företagarförening-
en här är duktiga och jag bi-
drar med sponsring till några 
arrangemang om året.

Lisbeth Håkansson, Brå-
landa centerkvinnor, Bo 
Carlsson, gruppledare cen-
terpartiet och Ingvar Hå-
kansson, ordförande center-
partiet, uppvaktade med 

diplom, blommor och när-
producerad Häljerudstårta. 

Annika bjöd på tårtan och 
kaffe och det pratades om hur 
det är att vara företagare.

– Det är väldigt roligt att 
du har ditt företag här och du 

är en förebild för andra, sam-
manfattar Lisbeth Håkans-
son.

 Marianne Karlsson

son, Långserud, var det första 
gången de lyssnade till detta 
teatergäng och de var över-
ens om att:

– Det var väldigt bra, ro-
ligt, mycket tänkvärt, duktiga 
skådespelare och gott fika. 

Gunilla Rubbestad var 
glad efter fredagens premiär. 
Hon har ju under lång tid 
funderat på denna uppsätt-
ning. Hur känns det nu?

– Vad kan jag känna annat 
än tacksamhet över att få vara 
en del i detta. Att först få 
skriva, sedan träna, repetera, 
regissera tillsammans med 
teatergruppen, att få följa 
hela den här spännande, om-
växlande och utvecklande 
processen från ax till limpa 
är stort, säger Gunilla. Och 
fick jag önska något så skulle 
jag vilja fortsätta att utveckla 
vårt teaterarbete här i Gestad. 

  Marianne Karlsson
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Antalet TBE-fall ökade förra året

Riskområden för TBE 2018.

TBE är en virussjukdom som sprids av fästingar och som kan orsaka en 
inflammation i hjärnan.

Antalet personer som 
smittats av TBE ökar. 
Smittskydd Västra Gö-
taland går nu ut med en 
uppdaterad karta med 
nya riskområden och re-
kommenderar de som bor 
och vistas i riskområden 
att vaccinera sig mot TBE. 
Smittskydd Västra Götaland 
ser en fyrfaldig ökning av 
antalet personer som smittats 
av TBE den senaste femårs-
perioden. Förra året rappor-
terades 61 fall. Med anled-
ning av detta rekommenderar 
Smittskydd Västra Götaland 
vaccination till permanent- 
och sommarboende och de 
som vistas i naturen i de ut-
satta områdena. Se karta.

– Vaccination är det bästa 
skyddet om man rör sig i 
riskområden, säger biträ-
dande smittskyddsläkare 
Peter Nolskog.

I vårt område handlar det 
om väster och söder om 
Åmål, sydväst om Bengts-
fors och norr och väster om 
Mellerud – särskilt kring 
Svanefjorden och sjöarna 
Ånimmen och Råvarp. Söde-
rut räknas området från Hjor-
tens udde, öster om Brålanda 
och ner till Sikhall/Timmer-
vik som riskområden 2018.

TBE är en virussjukdom 
som sprids av fästingar och 
som kan orsaka en inflamma-
tion i hjärnan. De flesta som 
blir sjuka får lindriga besvär 
med feber och huvudvärk 
och blir friska efter några 
dagar. Upp till en tredjedel 

får hjärninflammation. Det 
finns ingen behandling mot 
TBE men sjukdomen kan 
förebyggas genom vaccina-
tion. För ett fullgott skydd 
bör vaccinationen ske i god 
tid innan fästingsäsongen. 
Om fästingsäsongen redan 
har börjat är det ändå inte för 
sent att vaccinera sig efter-

Bostadsinbrott
21/3 upptäcktes ett bostadsinbrott i Grinstad. Diverse bohag 
stals. Tre personer greps. Två av dem sitter häktade, en släpp-
tes i avvaktan på rättegång.

Stölder
Mellan 18 och 24 mars stals en fyrhjuling mer reg.nr XZA 
157 i Håverud. Den är röd, med en vinsch monterad bak.

25/3 på förmiddagen stals diesel på Preem. En man tan-
kade två gånger men betalade bara för en.

Registreringsskylt GFZ 590 stals i Svankila mellan 23 och 
27 mars.

25/2 inbrott på Axima i Erikstad. Fyra fyrhjulingar stals. 
En grön Polaris SBF 009, en röd Polaris ZEY 890, en vit 
Polaris JPW 390. Dessutom stals en gulgrön barnfyrhjuling.

Polisen tar gärna emot tips! 

Rådjurskollision
3/3 på morgonen kolliderade en personbil med ett rådjur i 
Stora Rud.

Drograttfylleri
25/3 En polispatrull uppmärksammade en personbil med en 
påverkad förare i Åsensbruk. Det var körförbud på bilen som 
avskyltades.

Polisrapport

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

Månadens bild

Månadens bild i mars från Melleruds fotoklubb har tagits av Johanna 
Linder. Hon beskriver den stämningsfulla bilden så här: ”En vacker höst-
eftermiddag med fantastiska färger i Gässlösa utanför Varberg”.

Upphandling klar
Under våren eller försom-
maren är startskottet beräk-
nat för bygge av en kommu-
nal gata på Västerråda. Det 
är Verkstadsgatan vid Colo-
rama som ska förlängas och 

utmynna på E45. Bygget är 
ett krav för byggnationen av 
ett köpcenter. Det blev Kry-
nes Entreprenad AB som 
vann upphandlingen.

Ny detaljplan 
för Ugglan

som fästingar kan smitta 
långt in på hösten. Fästing-
arna är som regel aktiva från 
april till november men om 
temperaturen är mer än 5°C 
kan de också vara aktiva på 
vintern.

En annan fästingöverförd 
sjukdom är borrelia, som 
också kan ge symtom från 

hjärna och hjärnhinnor. Till 
skillnad från TBE orsakas 
denna av en bakterie och kan 
behandlas med antibiotika. 
Något vaccin mot borrelia 
finns inte. Det går att minska 
risken för fästingbett, till 
exempel genom att bära 
täckande kläder i områden 
där fästingar finns. 

En privat intressent vill 
bygga kooperativa bo-
stadsrätter i kvarteret 
Ugglan i Mellerud. 
Byggnadsnämnden vill få 
uppdraget av kommunsty-
relsen att ta fram en ny de-
taljplan för området. Däref-
ter ska den nya detaljplanen 
antas i kommunfullmäktige.
Samtliga flerbostadshus i 
kvarteret Ugglan är rivna och 
marken, som ägs av Melle-
ruds kommun, är numera 
helt obebyggd. Den gällande 
detaljplanen från 1970 är 
otidsenlig och medger en-
dast bostadshus med exakt 
den placering som de rivna 
husen hade.

Syftet med en ny detalj-
plan är att göra det möjligt 
med etappvis utbyggnad av 
olika slags bostäder och ge 

möjlighet för byggnation av 
förskola och skola.

– Vi har fått en förfrågan 
av en privat intressent som 
vill bygga kooperativa bo-
stadsrätter på området, in-
tressenten har byggt likadana 
på andra orter. Det handlar 
om så kallade insatslägenhe-
ter där köparen betalar en 
insats och sedan har en bil-
ligare hyra. När man säljer 
lägenheten garanteras insat-
sen tillbaka, säger Tommy W 
Johansson, kommunstyrel-
sens ordförande.

Förslaget ligger på ett fär-
digt koncept med parhus och 
mellan 18 till 24 lägenheter.

– Först ska processen vinna 
laga kraft och därefter kan 
byggstart ske tidigast våren 
2019, förklarar Johansson.

Susanne Emanuelsson

Rivningen av de så kallade Torstenssonhusen. Arkivbild.
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Tösse klara för slutspel
FOTBOLL 
Det blev inte bara en skön 
derbyseger för Tösse IF i 
lördags, utan också en his-
torisk seger då föreningen 
nu för första gången tagit 
sig till slutspel i DM. Detta 
efter tre raka segrar mot 
bland annat division 4-la-
get Eds FF.
Tösse IF har skrällt rejält och 
tagit sig till slutspel i Dals-
lands Sparbanks Cup. Ge-
nom att besegra Eds FF, 
Färgelanda IF och Fengers-
fors IK är man första laget att 
ta en plats i nästa runda i 
turneringen. 

– Jag visste inte förutsätt-
ningarna före turneringen, 

men nu visar det sig att detta 
är historiskt. Det är första 
gången som Tösse är med i 
slutspel i DM. 

– Nu är vi där och det kom-
mer att bli skittufft vilka vi 
än får möta. Man bävar ju för 
både Åmål och Mellerud, 
men skrällar man hända. Nu 
har vi nått dit vi ville, berät-
tade Tösses tränare Kenneth 
Erixon som i nuläget ser ut 
att få sällskap av IFK Åmål, 
Melleruds IF och Högsäters 
GF, även om de andra grup-
perna har en omgång kvar att 
spela.

”Mister Bäckman”
I derbyt i lördags var Tösse 

det bättre laget, men det tog 
en timma innan Tösse kunde 
ta ledningen. Detta genom 
heta 22-åringen Anton Bäck-
man som stått för fem av la-
gets nio mål i turneringen.

– Det var ingen välspelad 
historia, men det blir ofta så 
i derbymatcher, det blir 
mycket känslor. Men vi tar 
ledningen med 1-0 genom 
mister Anton Bäckman som 
också med 15 minuter kvar 
tryckte dit 2-1 på frispark, 
berättade tränaren Erixon 
som bör vara nöjd med sin 
målskytts fina facit.

Fengersfors tryckte på för 
en kvittering, men Tösse höll 
tätt sista kvarten och kunde 

SLUTRESULTAT
Tösse IF – 

Fengersfors IK
2-1 (0-0)

Dalslands Sparbanks 
Cup, grupp C

Målslyttar:
60’ 1-0 Anton Bäckman
74’ 1-1 Mattias Andersson
81’ 2-1 Anton Bäckman

vinna sin tredje match i tur-
neringen. 

– Man blir orolig ändå när 
de trycker på och försökte gå 
för en poäng, även om jag 
visste att oavgjort räckte för 
vår del, säger Erixon.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Dags igen för löparkvällar

I april startar OK Kroppefjälls löparkvällar igen. Foto: Helle Manvik.

Kroppefjälls IF Judo i topp
JUDO 
Kroppefjälls IF judo toppar 
serien efter den första del-
tävlingen som ägde rum i 
Uddevalla förra helgen. 
Tävlingen är en serie mellan 
klubbarna i Bohuslän/Dals-
lands judodistrikt. Serien 
består av fyra deltävlingar 
utspridda över året och ar-
rangeras av olika klubbar. 
Kroppefjäll ställde upp med 
sju tävlande och alla gjorde 
mycket bra ifrån sig, vilket 
innebar att Kroppefjäll tog 
hem flest individuella match-
vinster 16 st.

De individuella resultatet 
blev följande: Elliot Larsson, 
1:a U9 och 3:a U11. Farouk 
Jahm 2:a U9 och 1:a U11. 
Ahmad Alhaj Ibrahim, 1:a 

U11. Pelle Larsson 2:a U11.
Nawaf Alkhalil, 3:a U11.
Selma Larsson, 3:a U13. Jo-
han Skogen, 3:a U13.

Tränaren Glenn Nordling 
är mycket nöjd och känner att 
klubben har fått en bra start 
på säsongen.

– Jättekul att vi kommit 
igång så bra. Vi är ju fortfa-
rande ganska nya i samman-
hanget och att då vara med 
och slåss med de mer erfarna 
klubbarna är extra roligt. Nu 
ser vi fram emot nästa deltäv-
ling som arrangeras i Lysekil 
den 29 april säger Glenn 
Nordling.

KIF Judo

Ahmad Alhaj Ibrahim Från Kroppefjälls Judo, fick ställa sig på guldpodiet 
efter att ha säkrat 1:a platsen i kategorin U11. Foto: KIF Judo.

Tisdag den 3 april startar 
löparkvällarna igen vid 
OK-Stugan i Dals Rostock 
och pågår totalt sex tisda-
gar under våren. Alla är 
välkomna att delta.
Löparkvällarna är ett sätt för 
joggare/löpare att tillsam-
mans i grupper få prova på 
olika träningsformer för att 
förbättra sin löpning. Varje 
träff börjar i OK-stugan med 
en kortare genomgång av det 
träningspass som skall göras.

Under träningen delas del-
tagarna upp i tre löpgrupper 
efter nivå och springer 6-8 
kilometer. Det passar både 
för nybörjaren och för den 
mer vana löparen. 

Våra löpledare finns till 
hands hela tiden och ger in-
formation och tips om trä-
ningen. Efteråt samlas vi och 
kopplar av en stund i OK-
stugan med sportdryck, kex-
choklad och banan. Omkläd-
ningsrum, dusch och bastu 
finns.

Barnträningen pågår sam-
tidigt vilket innebär att för-
äldrar som vill springa har 
möjlighet att här lämna sina 
barn, från cirka sex år, för en 
lekfull träning med barnle-
dare.

Träningsprogrammen va-
rierar från tisdag till tisdag 

och fokuserar på fartlek, 
långa intervaller, backträ-
ning, mixade intervaller, 
korta intervaller och att hitta 
sitt varvstempo.

Löparkvällarna arrangeras 
av OK Kroppefjäll i samar-
bete med Göteborgsvarvet. 
De är helt kostnadsfria och 

öppna för alla oavsett klubb-
tillhörighet, nivå eller ålder. 
Ingen föranmälan behövs 
och du behöver inte heller 
vara anmäld till Göteborgs-
varvet.

Patrik Lundgren

SPORT13 namn på listan
Sverigedemokraterna i 
Mellerud har en nyvald 
styrelse och listan till 
kommunfullmäktigevalet 
i höst är också fastställd. 
SD:s valsedel till kommun-
fullmäktige: 
1. Ulf Rexefjord, 51 år, svet-
sare.
2. Reine Hassel, 47 år, an-
läggningsledare.
3. Berny Dahlberg, 56, Se-
nior Advisor Konsult.
4. Martin Andersson, 51, 
chaufför.
5. Liselott Hassel, 51, under-
sköterska.

6. Gert Lund, 56, egen före-
tagare. 
7. Gulnara Mikkola, 52, stu-
derande.
8. Ann-Christine Österberg, 
45, undersköterska.
9. Tony Andersson, 68, pen-
sionär.
10. Roland Berglund, 60, 
egen företagare. 
11. Lillis Grödem, 54, verk-
samhetsansvarig.
12. Desiree Kingsson-Edh-
borg, 36, undersköterska.
13. Sandra Rexefjord, 45, 
kommunanställd.

SD-Melleruds nya styrelse som skall ta oss in i nästa mandatperiod. 
Stående från vänster: Ulf Rexefjord, ledamot, Tony Andersson, ledamot, 
Berny Dahlberg, vice ordförande, Reine Hassel, ordförande, Martin An-
dersson, andre vice ordförande, Gert Lund, suppleant. Sittande från 
vänster: Lillis Grödem, suppleant, Gulnara Mikkola, ledamot, Liselott 
Hassel, ledamot, Desiree Kingsson-Edhborg, suppleant. Foto: Privat.

Förslag på hundrastplats
Maria Ihrén, Håverud, har 
lämnat in ett medborgar-
förslag att kommunen 
i nästa budget avsätter 
en summa pengar för att 
satsa på den nya rastplat-
sen för hundar mellan 
Viaduktgatan och Dals-
landsgatan.
Grönytan där fungerar nu 
som rastplats för Melleruds 
hundar efter att den tidigare 
rastplatsen försvann när ut-
byggnationen av Rådahallen 
påbörjades.

Hon föreslår att Melleruds 
kommun hägnar in den 
grönytan ytterligare och 

eventuellt ställer dit bänkar, 
bord och latriner. 

Hon tycker också att man 
kan lägga dit stockar som 
hundar kan träna balans på.

Enligt en undersökning 
från 2016 finns det cirka              
1 100 hundar i Melleruds 
kommun, många av dessa 
hundar kan i dagsläget inte 
vistas lösa utan koppel.

Eftersom platsen för in-
hägnaden ligger bredvid 
järnvägen så tror Ihrén att 
”den förmodligen aldrig 
kommer att kunna bebyggas 
med bostäder.” 

Oönskade besökare
Anette Levin, Liberalerna i 
Mellerud, har lämnat in en 
interpellation till kultur- och 
utbildningsnämnden. Med 
anledning av attentatet på 
Kronanskolan i Trollhättan 

ställer Liberalerna frågan 
vilka åtgärder kultur- och 
utbildningsnämnden vidta-
git för att stänga ute oön-
skade besökare i kommunens 
skolor.

Melleruds Demensfören-
ing har haft årsmöte. Ordfö-
randen öppnade årsmötet 
och fastställde röstlängd. 
Närvarolistan antecknades 
och godtogs. Val av funktio-
närer till årsmötet, ordfö-
rande samt sekreterare och 
justerare valdes.

Verksamhetsberättelsen 
upplästes av sekreteraren 
och godkändes. Den ekono-
miska berättelsen samt revi-
sionsberättelsen upplästes av 
kassören, detta godkändes av 
revisorn.

Ny styrelse valdes. Ny 
ordförande, vald på två år, är 
Kerstin Nordström. Sekrete-
rare, Jane Hedberg, och kas-

sör, Christina Andersson, 
sitter kvar. Ledamöter: Maj-
Britt Björkståhl, Vera Jans-
son och Betty Åström.

Valberedning valdes, lik-
som representanter till KPR, 
KFR och Boulealliansen.

En tyst minut hölls för två 
medlemmar som avlidit un-
der året. Därefter lästes en 
dikt av kalle Karlsson.

Den avgående ordföran-
den samt avgående valbere-
daren avtackades med blom-
mor.

Mötet avslutades med exo-
tisk bricka och potatissallad. 
Kaffe och tårta samt ett litet 
lotteri avslutade en trevlig 
kväll.

ÅRSMÖTE
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Första segern 
för Kroppefjäll

FOTBOLL 
Det blev en skön försä-
songsmatch för Kroppe-
fjälls IF i söndags då man 
gästade Ärtemark/Bil-
lingsfors på Långevis nya 
konstgräsplan i Bengts-
fors. 
Efter en tuff start med två-
målsunderläge när halvtids-
vilan närmade sig, kunde 
förra årets stora målskytt Ali 
Makiya sätta en reducering. 

Detta blev början på vänd-
ningen som skulle komma i 
slutet av matchen. KIF nötte 
ner hemmalaget i den andra 
halvleken och med tio minu-
ter kvar kom kvitteringen till 
2-2 genom Mohamed Ali 
Muumin.

SLUTRESULTAT
Ärtemark/Billingsfors 

– Kroppefjälls IF
2-3 (2-1)

Träningsmatch

Fem minuter senare kunde 
Andreas Sjöblom slå en 
hörna direkt i mål och där-
med ge Kroppefjäll sin första 
försäsongsseger denna vår.

Nu går laget in i en intensiv 
matchperiod med två cup-
matcher på fyra dagar, då 
man skall möta Högsäters 
GF och IF Viken.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Frändefors föll 
mot Halvorstorp

FOTBOLL 
I lördagens träningsmatch 
på Edsborgs konstgräs föll 
Frändefors herrar med 2-1 
mot division 6-laget Halv-
orstorp.
Detta var lagets andra raka 
uddamålsförlust, senast för-
lorade man med 2-1 mot 
Håfreström i cupen.

Den första halvleken i lör-
dags slutade oavgjort och 
målen dröjde till mitten av 
den andra halvleken. 

Inom loppet av sex minuter 
gjorde HIS sina två mål ge-

SLUTRESULTAT
Halvorstorps IS – 

Frändefors IF
2-1 (0-0)

Träningsmatch

nom Tobias Andersson och 
Hampus Thornvall. Fiffen 
reducerade i den 88:e genom 
Victor Mattsson, men när-
mare kom aldrig dalslän-
ningarna i denna tränings-
match.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Div. 4 nästa för Melleruds HK
HANDBOLL 
Melleruds handbollsklubb 
höll för trycket och vann 
till slut division 5 Västsven-
ska västra med tre poängs 
marginal. Serievinnarna 
ledde från första stund 
och har gått obesegrade 
genom 16 matcher för att 
i lördags vinna serien på 
hemmaplan i Rådahallen.
MHK har under hela sä-
songen haft ett mål, att vinna 
division 5 och ta steget upp i 
fyran. Trots att det hela tiden 
sett bra ut så har man inte 
varit ensamma i toppen.

Redbergslids IK har hängt 
med laget i hasorna och det 
var först i förra helgens serie-
final, som slutade 19-19, som 
man fullt ut vågade tro på 
guldhattar och champagne.

– Vi visste väl egentligen 
inte så mycket om de andra 
lagen i början mer än hur 
serien hade slutat säsongen 
innan. Så i början var det bara 
att ta en match i taget. När vi 
ledde efter ett tag förstod vi 
väl att chansen fanns. Sedan 
har det ju varit väldigt jämnt 
i toppen hela vägen, så det 
har varit mycket nerver nu på 
slutet, berättar duktiga mål-
vakten Jessika Wänerlöv 
som tog på sig att vakta stol-
parna trots att hon tidigare 
varit utespelare.

Fenomenal debutsäsong
I höstas när handbollsklub-
ben invigdes var det kanske 
inte många som vågade tro 
på att laget skulle gå som 
tåget rakt igenom serien.

Guldhattar och massor av glädje. Melleruds Handbollsklubb vann division 5 första året klubben ställde upp. 
Nu väntar en fin utmaning i division 4 nästa säsong. Foto: MHK

SLUTRESULTAT
Melleruds HK
– Kv IK Sport

22-11 (10-6)
Division 5 Västsven-

ska Västra
Målskyttar MHK:
 Jenny Eliasson, 6
Therese Nolin, 4
Emma Mjörnestål, 4
Malin Jansson, 2
Jessica Wänerlöv, 2
Frida Andersson, 2
Ella Regeskog, 1
Drenusche Bytyqi, 1

Men detta har klubben 
lyckats med tillsammans 
med överlåtna spelare.

– Det trodde vi inte när vi 
satt och hade möte med ny-
startad förening och försökte 
skrapa ihop spelare till ett lag 
för seriespel Men att vi tog 
det beslutet är det nog ingen 
som ångrar idag. Sedan har 
det varit lite varierande upp-
slutning med många frånva-
rande av olika anledningar så 
att vi ändå lyckas så bra med 
spelare på helt nya positioner 
som tillexempel att Jessi 
(Wänerlöv) ställer upp som 
målvakt, det är såå kul verk-
ligen, berättar en av lagets 
många duktiga målskyttar, 
Jenny Eliasson som med sina 
lagkamrater kunde fira serie-
seger och uppflyttning.

– Det är en riktigt häftig 
känsla. Det var ju speciellt 
för oss att få avsluta en sådan 
här säsong med seger på 
hemmaplan, berättar lag-
kamraten Wänerlöv.

Guldcoacher
Förutom lagkamraterna så 
lyfts tränarduon upp av spe-
larna. Johan Eriksson och 
Michael Mjörnestål har gjort 
en strålande säsong med la-
get och följt dem i ur och 
skur.

– De betyder jättemycket 
såklart. Vet att båda har 
mycket annat med jobb och 
så tränar Johan flera andra 
lag också. Ändå är båda otro-
ligt engagerade, man märker 
att de tycker det är roligt och 
det tror jag är viktigt för la-
get, berättar Jessika och Eli-
asson fyller på:

– Det spelar ingen roll hur 
mycket vi än vill om vi inte 
har någon som coachar och 
styr upp det. Vi är extremt 
tacksamma att Johan lyckas 
pussla ihop det och vill träna 
oss då han är tränare för flera 
lag i klubben, lägger ner jät-
temycket tid för att vi ska få 
bra träningar för att sedan 
åka och jobba natt.

Att Micke alltid ställer upp 
samt är där och peppar är jät-
teviktigt för oss. De komplet-
terar varandra kanon och jag 
och alla andra i laget är su-
perglada att vi har dem bägge 
två, berättar Jenny om sina 
två tränare som nu tagit laget 
till division 4.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Heldag med 
hundens rörelser

HUNDSPORT 
Förra söndagen bjöd Mel-
leruds brukshundklubb in 
till en kurs i rörelse och 
förebyggande arbete med 
hund.
Instruktör var Michaela Pär-
löv från Tassainn i Brålanda 
och kursen hölls på Hede 
gård utanför Mellerud. Tio 
mattar med sina hundar del-
tog.

Under kursen tittade man 
på hundens rörelser samt 

pratade om hur och varför 
hunden rör sig som den gör. 
Övningar genomfördes uti-
från varje individs behov

Varje hund fick prova olika 
rörelser som Michaela hade 
anpassat utifrån vad just den 
hunden hade behov av.

Hundarna gjorde allt från 
att gå över hinder till att 
”hålla matte i handen”.

Övningarna är utformade 
så att man även kan göra dem 
på hemmaplan.

Melleruds brukshundklubb

Hundarna fick prova på olika rörelser som Michaela anpassat utefter 
deras behov. Foto: Privat.

Nådde målet – en pallplats

Rebecca Qvist på scenen när hon deltog i Bikini Fitness-tävlingen Better 
Bodies Challenge i Stockholm i lördags. Foto: muscle.se

Efter att ha ätit ”fritt” un-
der två dagar är hon sedan i 
måndags tillbaka på dieten 
och i full träning inför kom-
mande utmaningar.

– Nu har jag lagt in nästa 
växel, säger Rebecca glatt.
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se

BIKINI FITNESS 
Rebecca Qvist från Mellerud deltog i Bikini Fitness-
tävlingen Better Bodies Challenge i Stockholm i lördags. 
Resultatet blev en andraplats och en fjärdeplats för 
21-åringen.

– Det var en helt fantastisk 
dag med en härlig stämning, 
framför allt backstage där 
alla deltagarna peppar varan-
dra, säger Rebecca.

På förmiddagen ställde 
hon upp i Bikini Fitness Ju-
nior som är öppen för delta-
gare upp till 23 år. Hon täv-
lade i ”långa klassen” där 
tjejer som är över 163 centi-
meter deltar. Rebecca mäter 
175 centimeter över marken.

– Det var hög konkurrens 
på hela tävlingen. Det fanns 
många bra atleter i de klasser 
där jag deltog. Att bli tvåa var 
väldigt roligt, konstaterar 
Rebecca.

Efter några timmar var det 
dags för nästa scenframträ-
dande, då i seniorklassen. 
Även här tävlade hon i 
längsta klassen.

– Senior är en svårare klass 
där deltagarna oftast har mer 
erfarenhet, mer muskelmas-
sa och dessutom har de haft 
längre tid på sig att öva poser, 
förklarar hon.

Därför blev Rebecca 

chockad när hon blev uppro-
pad som en av finalisterna.

– Jag skrek till när de ro-
pade upp mitt namn, allt gick 
så fort och man är uppe i varv. 
Jag kom på fjärde plats i 
denna klassen, men jag blev 
glad över det med tanke på 
konkurrensen, säger Rebec-
ca.

Mycket träning
Förberedelserna har gått bra, 
hon har lagt ner mycket ar-
bete på träning och diet. Mel-
leruds Nyheter skrev för öv-
rigt om hennes satsning när 
det var sju veckor kvar till 
tävlingen.

Nästa tävling är Sweden 
Grand Prix i Malmö  den 21 
april. Detta är Sveriges högst 
rankade tävling i Bikini Fit-
ness.

– Så denna tävlingen var en 
slags uppvärmning. Nu vet 
jag vad jag behöver förbättra. 
Jag måste bli hårdare i for-
men, så lite underhudsfett 
ska bort innan dess, konsta-
terar Rebecca.
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IFK en mumsbit 
för Bäckefors

FOTBOLL 
IFK Strömstad tog emot 
Bäckefors i fredags kväll 
på Strömsvallens konst-
gräs. 
Efter en jämn inledning av 
matchen kunde Mattias 
Blomsten nicka in 1-0 till 
dalslänningarna efter en fri-
spark från Patrik Strand. 

Strax före paus var det 
ombytta roller, då serverade 
Blomsten Strand till 2-0 efter 
en kylig chipp över målvak-
ten.

I den andra halvleken fort-
satte BIF vara det bättre la-
get, men trots det kom en 
reducering från hemmalaget 

SLUTRESULTAT
IFK Strömstad – 

Bäckefors IF
1-3 (0-2)

Träningsmatch

till 1-2. Dock kunde Jesper 
Wärn Holgersson fastställa 
slutresultatet 3-1 en kvart 
från slutet. 

Redan imorgon torsdag 
väntar tuffaste möjliga mot-
stånd för Bäckefors, då man 
möter IFK Åmål i cupens 
sista omgång.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Tösse förlorade 
FOTBOLL 
Tösses damer fortsätter 
att imponera i sin debut-
säsong.
Fast det ännu bara är försä-
song visar man på fina takter 
inför seriestarten, detta trots 
förlust i söndagens match på 
Mossängens IP i Åmål, då 
Gunnarskog/Bortan IK HV 
från Arvika gästade.

Gästerna inledde matchen 
med att slå in en frispark di-
rekt i mål och kort därefter 
utökades ledningen med 
hjälp av en hemmaspelare 
som slog in bollen i egen 
målbur. 

SLUTRESULTAT
Tösse IF –

Gunnarskog/Bortan IK HV
2-4 (1-4)

Träningsmatch

Tösses Izabell Doverhorn 
reducerade för sitt lag två 
gånger om i matchen, men 
Gunnarskog/Bortan var star-
kare och kunde vinna med 
4-2 till sist. Gästernas tredje 
mål var en hörna som slogs 
direkt in i mål av Anja Jo-
hansson.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Håfreström i 
tvåmålsförlust

FOTBOLL 
I lördags gästade Eds FF 
Håfreströms IF på Dals-
lands Sparbanks Arena. 
Det var hemmalagets 
andra plats på tre dagar, 
då man i onsdags också 
mötte Melleruds IF på 
samma plats i cupen.
Då blev det förlust med 3-0 
och lika många insläppta mål 
blev det mot division 4-laget 
Ed. 

0-1 kom i den första halv-
leken, men kort därefter kvit-
terade Florijan Fejzulovic till 
1-1.

Andra halvlek såg länge ut 
att bli mållös, tills mindre än 
tio minuter återstod, då 
kunde Gustav Källen sätta 
två bollar inom loppet av fem 
minuter, till fördel för gäs-
terna från västra Dalsland.

På fredag väntar Brålanda 
IF i Dalslands Sparbanks 
Cup, en match som ser ut att 
komma att handla om andra-
platsen i grupp A, som Mel-
leruds IF leder komfortabelt 
sett till målskillnaden.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Florijan Fejzulovic gjorde Hå-
freströms enda mål i lördagens 
match mot Eds FF. Foto: Marcus 
Ek/Arkivbild

SLUTRESULTAT
Håfreströms IF 

– Eds FF
1-3 (1-1)

Träningsmatch

Klassbollen
Årets Klassbollen kommer 
att äga rum lördag 2 juni. Ar-
rangörer är som vanligt Nor-
dalsalliansen, det vill säga de 
fyra fotbollsklubbarna i Mel-
leruds kommun.

Mellerud vann cupderby

SLUTRESULTAT
Melleruds IF –
Håfreströms IF
3-0 (1-0)

Dalslands Sparbanks 
Cup, Grupp A

Målskyttar:
14’ 1-0 August Tellander
54’ 2-0 Viktor Öhrling
61’ 3-0 Marcus Rydberg

Melleruds Simon Svensson försökte mot Håfreströms försvarsgeneral Argjend Mollapolci, men lyckades inte. 
Även målvakten Hatiem Khder såg till att hålla siffrorna nere. Foto: Marcus Ek

August Tellander gjorde matchens 
första mål när han lyckades lobba 
in bollen i mål bakom Håfreströms 
duktiga målvakt Hatiem Khder. 
Foto: Tobias Coster

FOTBOLL 
Melleruds IF fick besök av 
Håfreströms IF på konst-
gräset i Mellerud på ons-
dagskvällen då det van-
kades derby i Dalslands 
Sparbanks Cup. Division 
5-laget från Åsensbruk 
stod upp bra i första halv-
lek, men hade inte mycket 
att sätta emot i 0-3 förlus-
ten.
Mellerud visade på nytt att 
laget, som sig bör, är snäppet 
vassare än sina mindre lokal-
konkurrenter.

I onsdagens cupmatch im-
ponerade Håfreström i den 
första halvleken då man satte 
hög press på Mellerud. Men 
hemmalaget såg inte besvä-
rade ut och ju längre matchen 
fortskred ökade frustratio-
nen hos HIF.

Efter några gula kort i den 
första halvleken, för båda 
lagen, resulterade dessa i två 
röda för gästerna tidigt i an-
dra.

– Det var mycket gula kort 
i den första halvleken, jag 
tyckte att domaren kanske 
kunde se det som en derby-
match då det är mycket käns-
lor och prata med killarna 
istället för att ta det lätta och 
visa ett kort. Men vi sade i 
paus att åker vi på en utvis-
ning så är det kört och det 
första som händer är att vi går 
ut och tar två utvisningar, så 
då får vi skylla oss själva. Det 
är något vi måste jobba vi-
dare på, sade Glenn Öder, 
assisterande tränare i Håfre-
ströms IF.

Ung målskytt
I den första halvleken var det 
bara den unga anfallaren 
August Tellander som gjorde 
att det skiljde ett mål mellan 
lagen.

Efter en fin framspelning i 
djupled av Viktor Öhrling 
kunde Tellander turligt få 
med sig bollen då målvakten 
och mittbacken i Håfreström 
krockade. August lobbade 
sedan in bollen i mål, till 1-0 
Mellerud.

– Viktor Öhrling slår en fin 
boll som August vinner. Lite 

turligt sedan att målvakten 
springer ihop med backen, 
men det är bra att han är där 
och att han sätter bollen i mål, 
sade Melleruds assisterande 
tränare Rikard Westman ef-
ter den kylslagna matchen 
inför närmare 100 åskådare.

Bra i första
I den första halvleken var 
gästerna Håfreström nöjda 
med hur laget spelade, trots 
ett måls underläge. Mellerud 
hade mest boll, men kom 
aldrig till de där riktigt avgö-
rande lägena då HIF höll 
ihop det bra i försvaret.

– Första halvlek tycker jag 
vi är nöjda, vi möter ju ett två 
divisioner bättre lag. Vi gör 
det bra i försvaret, även om 
de skapar några småchanser 
så står vi upp bra. De är lite 
rappare än oss, och framåt 
skapar vi också lite chanser, 
även om de inte var några 
farliga lägen, sade Glenn 
Öder, nöjd med lagets insats 
i första halvlek.

Borde vunnit större
Även Mellerud är nöjda, 
trots att siffrorna kunde varit 

det dubbla. Det var främst i 
den andra halvleken som 
hemmalaget från division 3, 
borde ha förvaltat sina chan-
ser på ett bättre sätt.

– En bra genomförd match. 
Vi trummar på bra och det 
borde varit större siffror, med 
lite mer skärpa vinner vi med 
mycket större siffror. Men 
man ska inte klaga när man 
vinner med tre mål, sade 
Westman.

– Vi hittade inte rätt i den 
första halvleken med press-
spelet, men fram tills det 
skötte vår backlinje det bra 
så det blev aldrig några far-
liga chanser HIF skapade. 
Jag är framförallt nöjd med 

andra halvleken. Sedan gäl-
ler det att vara på tå när man 
möter de här mindre lagen, 
de vill ju gärna slå oss, men 
det tycker jag att vi varit i 
dessa två första DM-matcher, 
säger tillägger han.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Åsebro krossade av kamraterna
FOTBOLL 
IFK Åmål var ett par stor-
lekar för stora för division 
5-laget Åsebro när de möt-
tes i Dalslands Sparbanks 
Cup i lördags. Åmål, som 
är storfavoriter inför slut-
spelet, segrade med 7-0 
mot ÅIF.
Åsebro IF åkte på stryk med 
7-0 i lördagens cupmatch, 
men klarade sig ändå bra 
jämfört med sina seriekolle-
gor som fick lämna planen 
helgen innan med 12-0 i ryg-
gen mot division 3-laget.

– De är ett par nummer för 
stora för oss och så skall det 
vara. Och vi klarade oss 
bättre än våra kollegor förra 

helgen, sade Åsebros coach 
Per Aronsson efter matchen.

Åsebro höll tätt i 22 minu-
ter innan Kamratföreningen 
gjorde matchens första mål. 
I paus stod det 3-0 till hem-
malagetpå konstgräset i 
Åmål.

– Jag tycker vi gjorde en 
bra match. Man blir fortare 
straffad av ett division 3-lag 
än ett division 5-lag och de 
är bättre på allt. Vi gör bra 
första 30, då är vi med riktigt 
bra i matchen. Men sedan tar 
det på orken och vi gör något 
misstag och då ramlade det 
in mål, berättar Aronsson 
som har häng på andraplat-
sen i serien efter seger mot 

Bäckefors för två veckor se-
dan.

– Orken höll ganska bra 
ändå för oss, men det var 
mycket koncentration på 
försvarsspel. Jag tycker vi 
låg bra i försvarsspelet, och 
det hade inte varit helt orätt-
vist om vi fick in en boll 
framåt också. Kanske dumt 
att säga att vi försvarade oss 
bra när vi förlorade med 7-0, 
men Åmål kommer att ligga 
i toppen av trean och kvalade 
till tvåan förra året, berättar 
Åsebrotränaren som var nöjd 
med sin trupps insats trots de 
stora siffrorna till slut.

Till påskhelgen spelas sista 
omgången i grupp D, då mö-

SLUTRESULTAT
IFK Åmål – Åsebro IF

7-0 (3-0)
Dalslands Sparbanks 

Cup, grupp D
Målskyttar:
22’ 1-0 Alem Plakalo
38’ 2-0 Shaun Watt
41’ 3-0 Cakic Josip
47’ 4-0 Shaun Watt
53’ 5-0 Senad Husic
82’ 6-0 Alem Plakalo
85’ 7-0 Mirnes Selamovic

ter Åsebro seriekonkurenter 
Ellenö medan Bäckefors 
ställs mot giganten Åmål.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se
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Annonstext tas ej emot per telefon! Texta tydligt!

SÄLJES SKÄNKESBYTESKÖPES

Namn:                             

Adress:    Tel:

Postadress:                                                

POTATIS Svart Dalsland ca 
2 kg. Hämtar. 
Tel. 070-734 30 77

MellerudsFyndet
Annonsera för bara 50:-

Köpes

 ÖNSKAS HYRA
Garage/förråd
eller ladugård i Melleruds 
kommun. Tel. 070-829 52 64. 

Kristian 0707- 43 57 50 | www.faunustrad.se 

Avverkning
(mindre träd) 

Beskärning
(även fruktträd)

Stubbfräsning Häckklippning
Rådgivning

Nordvästra Skånes Arborister
FAUNUS TRÄD

Ahlstrom-Munksjös bruk i Billingsfors har 
funnits sedan 1700-talet – inte undra på 
att våra hjärtan klappar lite extra för 
människorna och skogarna här omkring. 
Vi köper redan en stor del av virket 
lokalt, men ambitionen är att få ännu  
fler skogsägare i Dalsland och  
Bohuslän att välja ett långsiktigt  
och hållbart samarbete med oss.
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Jörgen Andersson  
Åmål – Mellerud  
Tel. 070-229 21 71
Janne Kjellström 
Ed-Bengtsfors
Tel. 070-533 76 12

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

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

Lägenheter
i centrala Mellerud 

& Åsensbruk

joacim@lundgrensbygg.se
070-585 67 09

Melleruds Hyres AB

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

olesensbygg@gmail.com

PELLETS
Energivärde >4,9 kwh/kg

2.149:-/pall 

 45:-/säck

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

Allt inom bygg
Våtrumscertifikat

073-503 84 27 • info@ak-e.se

Skrotbilar 
köpes

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

Stefan   Christoffer

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

0530-421 64

Storgatan 26 i Brålanda 
Tel: 0761-95 53 60

Även vaxning 

fotvård
Blommans

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

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

Ditt självklara val 

av mattläggare

Allt inom golv 

och mattor

Stort sortiment 

av golvmattor

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

Vi tar hand om bilen

BILTILLBEHÖR
BILDELSSHOPEN

0530�730 740

Vi tar hand om bilen

RESERVDELAR
BILDELSSHOPEN

0530�730 740

Vi tar hand om bilen

BILVÅRD
BILDELSSHOPEN

0530�730 740

Vi tar hand om bilen

BILBATTERIER
BILDELSSHOPEN

0530�730 740

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

DALSLANDS
VVS AB
DALSLANDS
VVS AB

 

Marcus Johansson

Naturligtvis 
hjälper  

vi dig med  
Rot-avdraget 

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

Åsebro IF Supporterklubb: 

Kaffe i klubbstugan onsdag 

4/4 kl. 10.00. Välkomna!

55 peroner gick promenaden 
i strålande väder. Svar vux-
enfrågor: 1.2 Grekland. 2. 1 
Vallhund. 3.2 Motorcyckel-
sport. 4.1 Remsömn. 5. X 
Alicia Vikander. 6. 1 Knap. 
7. 2 Clas Olsson. 8. 2 Kom-
munstyrelsens arbetsutskott. 
9. 1 Godkänner det. 10. X 
Köra bil med mobil i handen. 
11. 2 Carl Michael Bellman. 
12. 1 73 nationer. Svar barn-
frågor: 1.1  Chokladbollar. 
2. 2 I tänderna. 3. X Känseln. 
4. 2 En vecka. 5. 2 Räv. 6. 1 
I Sverige. 7. 2 Klockan 2 på 

dagen. 8. 1 Adrienne. 9. 1 
Skalman. 10. 2 Krokodil. 11. 
X Uggla. 12. X Frankrike. 
Utslagsfråga: Snöret i bur-
ken är 27 meter. Vinnare: 1. 
Lena Samuelsson, 12 R, 
37m. 2. Peter Vernersson, 
12R, 16,4m. 3. Göran Erics-
son, 12R, 12,5m. Extravin-
ster: Lisa Jansson, Hästön. 
Daniel Lindqvist, Brålanda. 
Barnvinnare: Wilhelm An-
dersson, Martin Henriksson.

Välkomna nästa  
söndag kl. 9.00-12.00

OK KROPPEFJÄLLS TIPSPROMENAD 25/3

IOGT-NTO Mellerud och 
NBV Våra Gårdar: 

Långfredag 30 mars kl. 17 
i Templargården: Underhåll-
ning av Tveta-Trion från 
Säffle. Diplomutdelning, 
servering, lotterier.

FÖRENINGSNYTT

Fotbollen börjar
Nu har spelprogrammen 
kommit för samtliga kom-
munens representationslag.

Åsebro/Brålandas gemen-
samma damlag spelar i divi-
sion 2. Första matchen spelas 
i Brålanda 14 april. Deras 
första match på Rudevi spe-
las söndag 5 maj när de tar 
emot Lödöse Nygård IK.

Melleruds IFs herrar i divi-
sion 3 inleder som tidigare 
meddelats hemma mot IF 
Haga lördag 14 april.

Håfreströms IF i division 5 
inleder med hemmamatch 
mot Brålanda IF lördag 28 
april.

Åsebro IF i samma serie 
börjar borta mot Frändefors 
samma dag och har sin första 
hemmamatch fredag 4 maj 
mot Ellenö IK.

Kroppefjälls IF spelar i 
division 6. Deras första 
match är hemma mot Dals 
Långed söndag 29 april.

Nöjd efter SM
BADMINTON 
Elvira Olsson kom hem 
mycket nöjd efter U13 SM 
i Stockholm.
Det var tufft att åka till Stock-
holm och vara ett år yngre än 
de andra deltagarna. 2018 är 
ett läroår för Elvira.

Hon blev utslagen av 
Emma Nielsen i singelns 
första omgång efter en tuff 

och tät match som kunde gått 
åt vilket håll som helst. 
Emma blev trea i tävlingen 
så det var en riktig värde-
mätare. 

I mixed dubbel  blev El-
vira och Leo Constantin från 
Uddevalla utslagna i andra 
omgången och i dubbeln blev 
Emma Gal från Vänersborg 
ihop med Elvira utslagna i 
kvartsfinalen. 

PRO Mellerud: 
Onsdag 4 april kl. 17 visar 

Oton Berglez och Evert 
Magnusson foton från resan 
till Slovenien Rogaska Zla-
tina.
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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

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

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

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

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

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

SMÅDJURS-
VETERINÄR

STÄD

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

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

DJUR, TRÄGÅRD, 
LANTBRUK

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

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

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 Svens Entreprenad AB

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

TRÄDFÄLLNING

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

DÄCK,
DÄCKVERKSTAD

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

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

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

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

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

DÄCK,
DÄCKVERKSTAD

STÄD

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

Energiborrning & bergvärme 
Vatten- & brunnsborrning

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

Kap & Gearsåg!

Vi kan färg!

Skruvdragare!

Inredning!

Vi kan kök!

Högtryckstvättar
& dammsugare

GLASMÄSTERIET
NYA

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

Kläder

förbättra din solbränna
hos oss!

Hem- 
inredning

Glasarbete

Inramning
Ramar

Spraytan!

Omkittningar, 
persienner

Reparerar även persienner

Smycken

GLASMÄSTERIET
NYA

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

GLASMÄSTERIET
NYA

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

GLASMÄSTERIET
NYA

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

GLASMÄSTERIET
NYA

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

TROLLVI BYGG AB

Jonas Olausson

0735-11 68 38
trollvibyggab@hotmail.com

Totalentreprenör

TROLLVI
BYGG AB

0735-11 68 38
trollvibyggab@hotmail.com

Totalentreprenör

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

Martin
073-99 21 446

Badrumsrenoveringar

Flyttstäd
Veckostäd
Fönsterputs

Rullande sy 
& hemservice

070-649 32 86

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 

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

Maskiner och lastbilar
Sand, grus, singel, jord 

och täckbark
Rolf: 070-537 34 72

www.vermdal.se

DALVÄRM

STORGATAN 10, MELLERUD

www.grongestaltning.se

Grön Gestaltning
Trädgårdsanläggning
Fredrik Persson
073-691 31 24

ljusterapi i solig 
tropisk varm miljö

Trött på kylan?

Tel. 0530-414 10 • www.sunlike.se

Mellerudsmarknad
Öppet lördagar och 

söndagar 
10-15

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

KÖP ANDELSLAMM®
Du äger, vi sköter

www.andelslamm.se
0768-522227

Skadedjurskontroll
0521-693 51

Patrick Eriksson

Nordvästra Skånes Arborister
FAUNUS TRÄD

Kristian 070-743 57 50 
www.faunustrad.se

Trädfällning

Nordvästra Skånes Arborister
FAUNUS TRÄD

Kristian 070-743 57 50 
www.faunustrad.se

Beskärning
(även fruktträd)

Nordvästra Skånes Arborister
FAUNUS TRÄD

Kristian 070-743 57 50 
www.faunustrad.se

Stubbfräsning

Nordvästra Skånes Arborister
FAUNUS TRÄD

Kristian 070-743 57 50 
www.faunustrad.se

Häckklippning

Nordvästra Skånes Arborister
FAUNUS TRÄD

Kristian 070-743 57 50 
www.faunustrad.se

Frukt- 
beskärning
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Melodikrysset v. 13 – 31 mars
1 2 3 4 5

6

7 8 9

10 11

12

13 14

15

Melodikrysset v.13 - 31 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 Go'kväll
09.55 Skattjägarna
10.25 Idag om ett år
11.25 Storuman forever
12.25 Länge leve demokratin: 
 Hotet inifrån
13.25 Mästarnas mästare 
 - jubileumssäsongen
14.25 Gift vid första ögonkastet
15.10 Matiné: Boule & Bill
16.30 Strömsö
17.00 Vem vet mest?
17.30 Sverige idag
18.00 Rapport
18.13 Kulturnyheterna
18.25 Sportnytt
18.30 Lokala nyheter
18.45 Go'kväll
19.30 Rapport
19.55 Lokala nyheter
20.00 Uppdrag granskning
21.00 Kulturfrågan Kontrapunkt
22.00 Grym kemi
22.30 Komma ut
23.10 Rapport
23.15 Gränsland
00.00 Storuman forever
01.00 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 Vem vet mest?
18.30	 Ishockey:	SM-finaler	
 damer
20.00 När livet vänder
20.30 Sveriges fetaste hundaru
21.00 Aktuellt
21.39 Kulturnyheterna
21.46 Lokala nyheter
21.55 Nyhetssammanfattning
22.00 Sportnytt
22.15 True Blood
23.20 Gomorra
00.15 Bastubaletten
00.45 Korrespondenterna
01.15 När livet vänder
01.45 Sportnytt
02.00 Nyhetstecken
02.10 Sverige idag

14.00 UR Samtiden
17.00 En bild berättar
17.05 90-talets USA
17.45 Strutsen - alltid på språng
18.35 Omöjlig ingenjörskonst
19.20 Världens broar
20.10 Kanaler, båtar och kärlek
21.00 Enastående människor
22.00 Tystnadens språk
23.00 Mississippi - den mäktiga 
	 floden
23.50 Lejon - hanarnas kamp

20.00	 Ishockey:	SM-finaler	damer
21.00 Gift vid första ögonkastet
21.45 Uti bögda
22.00 Antikrundan
23.00 Akuten
23.45 Plus
00.15 Babel
01.15Strömsö
01.45 Kroppsgranskarna - syn-
 tolkat
02.15 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
18.35 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 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 2
23.35 Seinfeld
00.35 Family guy
01.30 American dad
02.00 Face off
02.50 Scrubs
03.40 My name is Earl
04.00 Nattsändningar

05.15 Go'kväll
06.00 Morgonstudion
09.10 Go'kväll
09.55 Dom kallar oss artister: 
 Ögonblicket
10.00 Uppdrag granskning
11.00 Bäst i test
12.00 Skavlan
13.00 Vem bor här?
14.00 Kulturfrågan Kontrapunkt
15.00 Matiné: Paranorman
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 Länge leve demokratin: 
 Det osynliga folket
22.00 Seriestart: Miniatyr-
 makaren
22.55 Rapport
23.00 Louis Theroux: Sexför-
 brytarna
00.00 Sändningsuppehåll
04.15 Nattsändningar

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 Seriestart: Påskens 
 berättelser
16.20 Korrespondenterna
16.50 Plus
17.20 Nybygge på Stiklestad
17.30 Nyheter på lätt svenska
17.35 Nyhetstecken
17.45 Uutiset
18.00 Andra världskrigets 
 barnsoldater
18.50	 Lofotsfiske	på	Røst
19.00 Vem vet mest?
19.30 Förväxlingen
20.00 Tungskärarna
20.55 Anslagstavlan
21.00 Aktuellt
21.39 Kulturnyheterna
21.46 Lokala nyheter
21.55 Nyhetssammanfattning
22.00 Sportnytt
22.20 Nattsändningar

14.00 UR Samtiden
17.00 Kanaler, båtar och 
 kärlek
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 Jesus sista dagar
22.25 Mississippi - den mäktiga 
	 floden
23.15 Med luftskeppen in i 
 framtiden
00.10 Tystnadens språk

21.00 Tror du jag ljuger?
21.30 Girls
21.55 The Bible
23.20 Shetland
00.20 När livet vänder
00.50 Mästarnas mästare 
 - jubileumssäsongen 
 - teckenspråkstolkat
01.50 Vem bor här? 
 - teckenspråkstolkat

05.10 Halv åtta hos mig
05.45 Nyhetsmorgon
10.00 Malou efter tio
12.00 Hem till gården
12.30 Hem till gården
13.00 Doktorn kan komma
14.00 Antiques roadshow
14.55 Husjägarna
15.55 En plats i solen: Vintersol
16.55 Fixer upper
17.55 Veterinärerna
18.50 Keno
19.00 Nyheterna
19.15 Sporten
19.20 Väder
19.30 Robinson
20.00 Sveriges bästa
21.00 Torpederna
21.55 Nyheterna och Sporten
22.05 Väder
22.10 Tommy
00.10 Into the blue
02.30 Mitt liv med Liberace

05.30 Storuman forever
06.30 Uti bögda
06.45 Strömsö
07.15 Djuren och vi
07.45 Idag om ett år
08.45 Sverige!
09.15 Go'kväll
10.00 Matiné: Barnen från 
 Frostmofjället
11.40 Gift vid första ögonkastet
12.25 Antikrundan
13.25 Svenska nyheter
13.55 Mästarnas mästare 
 - jubileumssäsongen
14.55 Dom kallar oss artister
15.00	 Ishockey:	SM-finaler	
 damer
17.30 Mamma
17.55 Sportnytt
18.00 Rapport
18.15 Dora från Lammholm
19.30 Rapport
19.45 Svenska tv-historier: 
 Sverker
20.00 Bäst i test
21.00 Sanna Kallur - från start 
 till mål
22.00 Svenska nyheter
22.30 The Sinner
23.15 Rapport
23.20 Nattsändningar

10.00 Gudstjänst
11.00 Anslagstavlan
11.05 Byggnadsvårdarna
11.15 Sveriges fetaste hundar
11.45 Förväxlingen
13.15 När livet vänder
13.45 Babel
14.45 Förbjuden kärlek
16.10 Rapport
16.15 Påskens berättelser
16.20 Matiné: Nanny McPhee 
 och den magiska skrällen
18.05 Seriestart: Jesus sista 
 dagar
19.00 Vem vet mest?
19.30 Förväxlingen
20.00 Rikard – om Rikard Wolff
21.00 Sportnytt
21.15 Korsvandring vid 
 Colosseum i Rom
22.45 Still Life
00.15 True Blood
01.20 Påskens berättelser
01.25 Sändningsuppehåll
01.45 Sportnytt
02.00 Nyhetstecken
02.10 Jesus sista dagar

14.00 UR Samtiden
17.00 Marina mysterier
17.15 Guld på godset
18.15 Den nya vildmarken
19.10 Islands rikedom
19.40 Seriestart: Allt för djuren
20.10 Smartast i naturen
21.00 Forntida Egypten: 
 Konungarnas dal
22.00 Jesus sista dagar
22.55 Världens broar
23.45 Omöjlig ingenjörskonst
00.30 Världens natur: Blue 
 Planet II

21.00 Bäst i test - syntolkat
22.00 The Bible
23.30 Sanna Kallur - från start 
 till mål - teckenspråkstolkat
00.30 Bastubaletten
01.00 Korrespondenterna
01.30 Kroppsgranskarna 
 - syntolkat
02.00 Bonusfamijen - syntolkat
02.45 Nattsändningar

05.00 Lucky dog – en andra 
 chans
05.55 Scooby-Doo! Moon
  monster madness
07.15 Lucky dog – en andra 
 chans
07.50 Nyhetsmorgon
11.30 Grease
14.00 Truman show
16.05 En prins i New York
17.50 V75-klubben
18.00 En prins i New York
18.50 Keno
19.00 Nyheterna
19.10 Sporten
19.20 Väder
19.30 Postkodmiljonären
20.00 Let's dance
22.00 Nyheterna
22.05 Väder
22.15 Let's dance – röstnings-
 program
22.40 Mammas pojkar
00.45 The numbers station
02.30 Gremlins 2: Det nya 
 gänget

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 Prison break
22.00 Rogue assassin
00.10 Seinfeld
01.10 Nattsändningar

05.00 Svenska nyheter
05.30 Strömsö
06.00 Bäst i test
07.00 Fråga doktorn
07.45 Uppdrag granskning
08.45 Storuman forever
09.45 Länge leve demokratin: 
 Det osynliga folket
10.45 Dora på Lammholm
13.00 Sanna Kallur - från start 
 till mål
14.00 Vintermagasin
15.00	 Ishockey:	SM-finaler	
 damer
17.30 Svenska tv-historier: 
 Sverker
17.45 Dom kallar oss artister
17.50 Helgmålsringning
17.55 Sportnytt
18.00 Rapport
18.15 Maj Doris
19.30 Rapport
19.45 Sportnytt
20.00 Smartare än en femte
 klassare
21.00 Tror du jag ljuger?
21.30 Seriestart: Unge 
 kommissarie Morse
23.00 Uti bögda
23.15 Rapport
23.20	 Nattfilm:	The	Ghost	Writer

08.55 Vem vet mest?
11.25 Förväxlingen
11.55 Tungskärarna
12.50 Anslagstavlan
12.55 Babel
13.55 Vetenskapens värld
14.55 Världens natur: Blue P
 lanet II
15.50 Sverige idag
16.15 Påskens berättelser
16.20 Korta tv-historier
16.25 Matiné: En duva satt på en 
 gren och funderade på 
 tillvaron
18.05 Jesus sista dagar
19.00 Kulturstudion
19.02 Birgit-almanackan
19.04 Kulturstudion
19.10 Min Matteus
20.05 Kulturstudion
20.10 Matteuspassionen
22.55 Kulturstudion
23.00 Gomorra
23.45 Girls
00.10 Korrespondenterna
00.40 Plus
01.10 Påskens berättelser
01.15 Folktro
01.45 Nattsändningar

09.00 UR Samtiden
15.00 Kampen om kronan
15.10 Omöjlig ingenjörskonst
15.55 Världens broar
16.40 Forntida Egypten: 
 Konungarnas dal
17.40 Kanaler, båtar och kärlek
18.30 Antikmagasinet
19.00 Enastående människor
20.00 Seriestart: Från Marocko 
 till Timbuktu
21.00	 Savannens	fighter
21.50 Europas sista krigarkungar
22.50 Dokument utifrån: Dödliga 
	 fiender	–	kampen	inom	
 islam
23.45 90-talets USA
00.25 Lejon - hanarnas kamp

21.00 Bonusfamiljen
21.45 The Bible
23.10 Homeland
00.10 Svenska nyheter
00.40 The Sinner
01.20 Idag om ett år
02.20 Kulturfrågan Kontrapunkt

05.00 Att bygga sitt 
 drömhus
06.00 Lucky dog – en 
 andra chans
06.25 Madagaskar
07.55 Nyhetsmorgon
11.30 Tre systrar och en mamma
13.40 Solsidan
14.30 Ishockey
17.55 Keno
18.00 Sveriges bästa
19.00 Nyheterna
19.10 Sporten
19.20 Väder
19.30 En ska bort
19.55 Lotto, joker och dröm-
 vinsten
20.00 Stjärnornas stjärna
21.30 Så ock på jorden
22.00 Nyheterna
22.05 Väder
22.15 Så ock på jorden, forts
00.30 Collateral
03.00 Proof

05.05 Community
05.30 Våra värsta år
06.00 Anger management
06.45 Grimm
07.25 Frasier
08.15 Amazing race
09.15 Jims värld
10.10 2 1/2 män
11.10 The Goldbergs
12.05 Almost genius
13.05 Son of Zorn
13.35 NCIS: Los Angeles
16.20 Lethal weapon
17.20 Tintins äventyr: 
 Enhörningens hemlighet
19.30 Chevaleresk
20.00 Superstore
21.00 Land of the lost
23.00 Spy game
01.40 Die hard 4.0
03.50 Legit
04.15 Sirens
04.40 Sirens

05.10 Community
05.30 Våra värsta år
06.00 Jims värld
06.25 Community
06.45 Stargate SG-1
07.35 Våra värsta år
08.30 Scrubs 
09.30 My name is Earl
10.00 Brooklyn nine nine
10.30 Last man on earth
11.00 Face off
12.00 Stargate SG-1
13.00 How I met your mother
14.00 2 1/2 män
14.30 Last man on earth
15.00 Simpsons
16.00 NCIS: Los Angeles
17.00 Seinfeld
18.00 How I met your mother
19.00 Brooklyn nine nine
19.30 2 1/2 män
20.00 Lethal weapon
21.00 Die hard 4.0
23.40 Seinfeld
00.35 Family guy
01.35 American dad
02.05 Face off
02.55 Scrubs
03.40 Nattsändningen

Boka nu!
Christina

tel. 0530-125 40 
christina@mellerudsnyheter.se

JORD & SKOG
Det är dags för  

Melleruds Nyheters tema 
Jord & Skog  

Vi ser fram emot årets  
aktiviteter och planer för  

jord- och skogsbruket 

Utgivningsdag:  
25 april

Annonsbokning:  
Senast 19 april
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Söndag

Måndag

Tisdag

Söndag Måndag Tisdag
05.00 Smartare än en 
 femteklassare
06.00 Skattjägarna
06.30 Djuren och vi
07.00 Antikrundan
08.00 Kulturfrågan Kontrapunkt
09.00 Arkitekturens pärlor
09.10 Vem bor här?
10.10 Bonusfamiljen
10.55 Svenska nyheter
11.25 Maj Doris
12.40 Bäst i test
13.40 Tror du jag ljuger?, Idag om ett år
15.10 Smartare än en femteklassare
16.10 Matiné: Jesus Christ Superstar
17.55 Sportnytt
18.00 Rapport
18.15 Landet runt
19.00 Sportspegeln
19.30 Rapport
19.45 Svenska tv-historier: Träna med tv
20.00 Mästarnas mästare - jubileums-
 säsongen
21.00 Gränsland
21.45 Gift vid första ögonkastet
22.30 Miniatyrmakaren
23.25 Rapport
23.30 Länge leve demokratin: 
 Det osynliga folket

08.40 Sverige idag
09.00 Plus
09.30 Bastubaletten
10.00 Gudstjänst
11.15 Rikard – om Rikard Wolff
12.15 Birgit-almanackan
12.20 Min Matteus
13.20 Matteuspassionen
16.05 Rapport
16.10 Anslagstavlan
16.15 Påskens berättelser
16.20 Sverige idag
16.40 Stillbild
17.00	 Kortfilmsklubben
17.30 Los, frag!
17.40 Alors demande !
17.50 ¡Pregunta ya!
18.00 Sista skörden
19.00 Världens natur: Blue Planet II
19.50 Så träffades vi
20.00 Babel
21.00 Avicii: True Stories
22.40 6 degrees of Mustafa Arhan
23.00 Gudstjänst
00.15 Tungskärarna
01.15 Påskens berättelser
01.20 Hitlers Hollywood

09.00 UR Samtiden
15.00	 Savannens	fighter
15.50 Smartast i naturen
16.40 Guld på godset
17.40 Kanaler, båtar och kärlek
18.30	 Dox:	Världens	modigaste	flickor
19.25 Omöjlig ingenjörskonst
20.10	Mississippi	-	den	mäktiga	floden
21.00 Ryssland och hästarna
21.55 Från Marocko till Timbuktu
22.55 Tystnadens språk
23.55 Med luftskeppen in i framtiden

20.00 Mästarnas mästare - jubileums-
 säsongen - syntolkat
21.00 Sveriges fetaste hundar
21.30 The Bible
22.55 Gift första ögonkastet - syntolkat
23.40 Storuman forever - syntolkat
00.40 Louis Theroux: Sexförbrytarna
01.40 True Blood
02.40 Uti bögda

05.10 Köket
05.35 Scooby-Doo and the cyber
  chase
06.45 Pokémon: Kyurem mot rättvisans 
 svärd
07.55 Nyhetsmorgon
11.30 No strings attached
13.45 Days of thunder
16.05 Ett päron till farsa i Las Vegas
17.55 Keno
18.00 Bingolotto
19.00 Nyheterna
19.10 Sporten
19.25 Väder
19.30 Bingolotto, forts
21.00 Robinson
22.00 Nyheterna
22.05 Väder
22.10 Snuten i Hollywood 2
00.15 Modus
01.15 Stockholmspolisen
02.15 Rocky 2

05.05 The exes
05.30 Frasier
06.00 Anger management
06.45 Grimm
07.25 The Goldbergs
08.15 Jims värld
09.40 First Impressions
10.10 Son of Zorn
10.35 Superstore
11.35 Kevin can wait
12.00 Tintins äventyr: Enhörningens 
 hemlighet
14.10 NCIS: Los Angeles
16.00 Land of the lost
18.00 Amazing race
19.00 Ink master
20.00 Kevin can wait
20.30 Fresh off the boat
21.00 2 1/2 män
22.00 Swedish dicks
23.00 Prison break
00.00 Sicario
02.30 Gang related
03.20 Amazing race
04.10 Salem

05.10 Landet runt
05.55 Strömsö
06.25 Maj Doris
07.45 Vem bor här?
08.45 Bonusfamiljen
09.30 Landet runt
10.15 Svenska nyheter
10.45 Sportspegeln
11.15 Gift vid första ögonkastet
12.00 Smartare än en femteklassare
13.00 Bäst i test
14.00 Matiné: Vårat gäng
15.30 Vem vet mest?
16.00 Ishockey: Stålbucklan
17.40 Svenska tv-historier: Träna med tv
17.55 Sportnytt
18.00 Rapport
18.10 Lokala nyheter
18.15 Spårviddshinder
18.30 I 90 graders värme
18.45 Fråga doktorn
19.30 Rapport
19.55 Lokala nyheter
20.00 Vem bor här?
21.00 Bonusfamiljen
21.45 Homeland
22.45 Bergmans årstider
22.50 Rapport
22.55	 Nattfilm:	Adult	beginners

11.25 Sverige idag
11.45	 Kortfilmsklubben
12.15 Los, frag!
12.25 Alors demande !
12.35 ¡Pregunta ya!
12.4 5Avicii: True Stories
14.25 Gudstjänst
15.40 Påskens berättelser
15.45 Rapport
15.50 Matiné: Giliap
18.00 Seriestart: Engelska Antikrundan
19.00 Vem vet mest?
19.30 Förväxlingen
20.00 Vetenskapens värld
21.00 Aktuellt
21.15 Sportnytt
21.30 Syskon för evigt
22.15 Bastubaletten
22.45 Raving Iran
23.40 Sista skörden
00.40 Engelska Antikrundan
01.40 Påskens berättelser
01.45 Sportnytt
02.00 Nyhetstecken
02.10 Förbjuden kärlek

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 Seriestart: Teknikens mästerverk
21.00 Världens natur: Blue Planet II
21.50 Islands rikedom
22.20 Ryssland och hästarna
23.10 Europas sista krigarkungar

21.00 Bonusfamijen - syntolkat
21.45 The Bible
23.15 Gomorra
00.00 Folktro
00.15 Sportspegeln - teckenspråkstolkat
00.45 Mästarnas mästare - jubileums-
 säsongen - teckenspråkstolkat
01.45 Vem bor här? - teckenspråkstolkat

05.05 Att bygga sitt drömhus
06.10 Rasmus på luffen
07.55 Nyhetsmorgon
11.30 Pojken med guldbyxorna
13.40 Brynolf & Ljung – Street magic
14.25 Dum & dummare
16.50 Göta kanal 3: Kanalkungens 
 hemlighet
18.50 Keno
19.00 Nyheterna
19.10 Sporten
19.25 Vädret
19.30 Robinson
20.00 Farmen VIP
21.00 Micke & Veronica
22.00 Nyheterna
22.05 Vädret
22.15 Micke & Veronica, forts
23.10 CSI
00.10 Law & order: Special victims unit
01.10 112 – på liv och död
02.05 Elementary
03.05 CSI
04.05	 Hawaii	five-0

05.00 Sirens
05.25 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
23.55 Seinfeld
00.55 Family guy
01.55 American dad
02.25 Nattsändningar

05.15 Fråga doktorn
06.00 Morgonstudion
09.10 Fråga doktorn
09.55 Tror du jag ljuger?
10.25 Idag om ett år
11.25 Grym kemi
11.55 Komma ut
12.35 Dora på Lammholm
13.35 Dora från Lammholm
14.50 Matiné: Deadline
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 Miniatyrmakaren
22.55 Rapport
23.00 Dox: Spökstaden
00.30 Homeland
01.30 Sändningsuppehåll
04.45 Sverige idag

11.30 Vem vet mest?
12.00 Rapport
12.05 David Beckham: kärleken till 
 fotboll
13.35 Serena
15.05 Sanningen om vikingarna
16.00 Rapport
16.05 Fågelskådare på Utsira
16.20 Påskkycklingens liv
17.10 Korta tv-historier
17.15 Nyheter på lätt svenska
17.20 Nyhetstecken
17.30 Oddasat
17.45 Uutiset
18.00 Engelska Antikrundan
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 Rikard – om Rikard Wolff
23.55 Nattsändningar

14.00 UR Samtiden
17.00 Marina mysterier
17.20 Ryssland och hästarna
18.10 Europas sista krigarkungar
19.10 Islands rikedom
19.40 Antikmagasinet
20.10	 Savannens	fighter
21.00 Dokument utifrån: Påven och 
	 pedofilerna
21.55 Världens broar
22.45 Smartast i naturen
23.35 90-talets USA

21.00 Storuman forever - syntolkat
22.00 Gift första ögonkastet - syntolkat
22.45 Sanna Kallur - från start till mål
  - teckenspråkstolkat
23.45 Suits
00.25 Bastubaletten
00.55 Bäst i test - syntolkat
01.55 Mästarnas mästare - jubileums-
 säsongen - syntolkat

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

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

Varför inte ringa Sveriges största mäklare?

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

Nyinkommet! Visning: Långfredag 30/3 kl. 14.00-15.00

Mellerud / Ängenäs / Sahlinsgatan 18
Nybyggd enplansvilla med hög standard. Underbar uteplats med badtunna och litet kökspentry i rätt solläge som gränsar till grönområde. 
Isolerat garage med gästrum och wc-rum. 5 rok. Boyta: 152 kvm. Tomtareal: 1 349 kvm. Pris: 2 500 000:-

FÖLJ OSS PÅ
FACEBOOK

Tel. 0530-470 50
0730-48 42 00

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

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

Pris 2.790.000:- 

KÖPMANNEBRO – Svankila Bjälevass  
Sommardröm belägen vid Vänerns strand. Denna 
charmiga  fritidsbostad erbjuder sjö-nära och rofylld 
garanti. Blomstrande rosenbuskar och grönskade träd 
omfamnar en idyllisk trädgård med flera inbjudande 
uteplatser och sällskapsytor. Ett litet paradis för 
livsnjutaren!

Pris 2.100.000:- 

Nytt fri
tidshus 

Flera fritidshus 
snart till salu!

Vill önska alla 

kunder en  

trevlig påsk!

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:-

NYBYGGNATION
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Öppettider
Vard. 10-19
Lörd. 10-17
Sönd. 11-17

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 
Påskdagen 11-17 
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:-

Intressant kurs på Kanalmuseet

Magdalena Åkerström, arbetslivsintendent på Arbetets Museum i Norrköping tillsammans med Loic Manchec, 
Kanalmuséet i Håverud.

Förra veckan hölls en kurs 
i grundläggande musei-
kunskap på Kanalmuseet 
i Håverud, ett av Sveriges 
knappt 1 500 arbetslivs-
muséer. Deltagarna var 
mäkta imponerande av 
det vackra museet.
– Jag har en ganska unik 
tjänst, tror inte den finns nå-
gon annanstans i Sverige, 

sade Magdalena Åkerström, 
arbetslivsintendent på Arbe-
tets museum i Norrköping.

Arbetets museum arbetar 
med tre långsiktiga profilfrå-
gor när det gäller arbetslivs-
museerna: Stötta, synliggöra 
och utbilda/fortbilda.

Arbetets museum har det 
nationella uppdraget att ut-
veckla museiverksamheten 
inom området arbete och ar-

betsliv. De ska dokumentera 
arbetet och berätta om arbe-
tets historia. I uppdraget in-
går även att synliggöra lan-
dets arbetslivsmuseer. Ett 
arbetslivsmuseum berättar 
om arbetsplatser och yrken 
som inte längre existerar, till 
exempel pappersbruk, smed-
jor, vattenkraft, flygvapnet 
eller som i Upperud – arbetet 
längs Dalslands kanal.

Gustav Löfgren och Jesper Cederlund från Riksantikvarieämbetets utställningsverkstad i Visby tipsade om 
ljusteknik med mera.

Ett av de vackraste
– Kanalmuseet är ett av Sve-
riges 1 489 arbetslivsmuseer. 
Jag har sett många museer, 
men Kanalmuseet är ett av de 
vackraste jag varit på. Här är 
mysigt,  hemtrevligt och 
personligt. De har byggt upp 
en mix med två till tre dimen-
sioner av ljus och ljud. Man 
behöver gå flera varv för att 
upptäcka allt här, lokalerna 
är så mycket större än man 
tror. Jag hoppas verkligen att 
fler hittar hit, berömmer 
Magdalena.

Hon reser runt i Sverige 
och besöker museer samt 
håller kurser. Under två da-
gar samlades tio kursdelta-
gare i Håverud för att gå 
kursen i grundläggande mu-
seikunskap på Kanalmuseet.
Passande nog kunde de över-
natta på vandrarhemmet i 
samma byggnad.

Kursen tar upp sex ämnen 
som är bra att kunna: Mark-
nadsföring, utställningstek-
nik, pedagogik, hur man tar 
hand om nya föreningar och 
organisationer i framtiden, 
värdskap (hur man tar hand 
om besökare) och förmåns-
vård (hur man tar hand om 
samlingarna).

Ideella krafter
– Många är kunniga i vissa 
ämnen, men behöver bredda 
sina kunskaper. Vi är otroligt 
glada över alla ideella krafter 
som finns, det finns ett fan-
tastiskt engagemang som tur 
är, annars skulle sådana här 
fina museer försvinna, un-
derstryker Magdalena.

De som gick kursen kom 
från olika arbetslivsmuseer i 
regionen, en av dem kom för 
övrigt från Komstad kvarn i 
Sävsjö, Småland. Att skapa 
nätverk med likasinnade är 
en viktig del av kursverk-
samheten. 

Magdalena betonar att 
man bland annat har ett nära 
samarbete Sveriges För-

svarshistoriska museum, 
Tekniska museet i Stock-
holm, ABF och Riksantikva-
rieämbetet. Att få ta del av 
kunskaper från professio-
nella museimänniskor bety-
der mycket för många som 
arbetar ideellt.

– Det finns experter att 
fråga om råd, konstaterar 
hon.

Specialister
Jesper Cederlund och Gus-
tav Löfgren från Riksantik-
varieämbetets utställnings-
verkstad i Visby fanns på 
plats som kursledare. Jesper 
har ljus och ljusteknik som 
sin specialitet, medan Gus-
tav är specialist på design 
och material.

– Vi åker runt i hela Sve-
rige och har föreläsningar. 
Det är roligt att komma hit 
och träffa alla eldsjälar, det 
finns så mycket kunskap och 
entusiasm. Men ny teknik 
kan vara en hjälp för många 
i framtiden att bevara den 
gamla historien, berättade 
Jesper.

Loic Manchec, Skålleruds 
hembygdsförening, är en av 
eldsjälarna som brinner för 
Kanalmuseet.

– Med enkla medel och 
enkel teknik har vi skapat 
den här miljön som tilltalar 
alla, både vuxna och barn. 
Lite ovanligt är det att man 
får ta på sakerna, allt står 
framme – på gott och ont, 
säger Loic leende.

Ny utställning
Under fem år har det visats 
en utställning med Christian 
Aarsrud och Rolf Lundbergs 
arbete med varvet på Björ-
kön. Detta arbete resulterade 
även i en bok. På gång är nu 
en utställning med anledning 
av att Dalslands kanal fyller 
150 år och Kanalmuseet firar 
50 år 2018. Under rubriken 
”Drömmen om en kanal” 
visas historien från järn-

brukstiden på 1600-talet 
fram till dags dato.

– Järntackor fraktades från 
Bergslagen till Kristinehamn 
och sedan vidare till Uppe-
rud. Upperuds bruk startade 
1674 och det var fri segelfart 
till Upperud från Vänern. 
Det fanns dagar när det fanns 
ett 40-tal segelskutor som 
lastade av samtidigt i Uppe-
rud, berättar Loic.

Han berättar vidare att 
tankarna på en kanal mellan 
Åmål och Bengtsfors dök 
upp på 1700-talet, men det 
gick inte att genomföra efter-
som det inte fanns tillräckligt 
med vatten. Välkände Nils 
Ericson engagerades och han 
ledde arbetet att bygga Dals-
lands kanal åren 1864 – 1868.

– Vi har engagerat illustra-
tören Per-Anders Nilsson 
från Vänersborg som ska 
sätta upp en tidslinje från 
1600-talet fram till idag. 
Utställningen blir en histo-
rielektion samtidigt, vi får se 
vad som hände runt om i 
världen vid vissa årtal, för-
klarar Loic.

Kostnaden för utställning-
en hamnar på cirka 350 000 
kronor, inklusive förening-
ens ideella arbete. 200 000 
kronor har erhållits av Riks-
antikvarieämbetet. Invig-
ningen sker den 9 juni, på 
Arbetslivsmuseernas dag. 
Färdiga programpunkter är 
besök av ett 15-tal udda bå-
tar, varav tre gamla engelska 
flodbåtar, samt att Saabmu-
seet i Trollhättan kommer 
med en Saab 92.

Kanalmuseet förfogar 
över 600 kvadratmeter ut-
ställningsyta och har cirka  
4 000 besökare årligen. Mu-
seet drivs av Skålleruds 
hembygdsförening, som 
även äger fastigheten. Un-
derhållsbehovet är stort och 
därför hoppas man att kunna 
öka antalet besökare.
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se




