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Välkomna till oss!

Öppet: Vard 9-18 • Lörd 9-13

Snart kommer Ekens nya 
sängutställning därför säljer

 vi ut våra visningssängar  
till 50% rabatt

SKOTTKÄRRA
  

Plåtkorg och träskalmar.
Flera färger finns.

Skottkärra 
90 l

995:-
Rek. ca pris  

1 290:-

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

Ett 80-tal barn kom för att traditionsenligt byta påskbrev med varandra vid Brunnsvallen i Dals Rostock i lördags. Foto: Ing-Marie Norrman.

– Sidan 4 –

Kvarnkullen
Öppet alla dagar 8-22

Med reservation för ev. 
slutförsäljning och  

tryckfel. Priserna gäller 
endast vecka 14.

Prisbomb!

5:-/st
Kaffe
Löfbergs, malet, gäller ej Fairtrade, 450-500 g, 
jfr-pris 50,00-55,56/kg.

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

Svensk nötfärs
Garant, Sverige, färsk, fetthalt max 12%, ca 1-2,2 kg. 
Max 2 köp/hushåll/vecka 14

Grillad kyckling
Råvikt ca 1,1 kg. 

Gouda
Eldorado, fetthalt 28%, ca 0,5-2,2 kg.

3995
 

/kg

25:-
för Bonuskunder

/st
4995

för Bonuskunder
/st6995

för Bonuskunder
/kg

Färsk bandpasta
Garant, flera sorter, gäller även lasagne, 200-

250 g, jfr-pris 20,00-25,00/kg.
Räkor
Inkommer torsdag förmiddag

3995
 

/st

Poppis att byta påskbrev Han satsar i Bränna
Mats Håkansson flyttade permanent till Bränna 
med sin familj 2014, samtidigt flyttade han med 
sig sitt företag Wepac Automation AB. Nu har 
han köpt grannfastigheten och byggt en rymlig 
verkstadslokal på 120 kvadratmeter plus lager.

– Sidan 5 –

Omvälvande resa
Att arbeta som volontär i Sydafrika för organi-
sationen Bobbi Bear visade sig bli en upplevelse 
som förändrade Annica Westmans liv. Hon möt-
te fattigdom, övergrepp och våld sida vid sida 
med värme, kärlek och omtänksamhet.

– Sidan 7 –

De lämnar div. 2
I onsdags bestämde sig Åsebro/Brålanda för att 
dra sig ur division 2. Damerna har haft en tung 
säsong med nästan enbart förluster. Nu gör laget 
en omstart för att få tillbaka spelglädjen och fo-
kuserar på spelet istället för enbart försvarsspel.

– Sidan 11 –
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Medlemmar i  
Marsjöns FVO  

kallas till

Årsmöte
månd. 23/4 kl. 19

i Bäckegården,  
Bäckefors

Skålleruds Hembygdsförening
ÅRSMÖTE

Tisdag 10 april kl. 18 – Församlingshemmet, Åsensbruk
Eva Nilsson Olsson, turismansvarig på Melleruds kommun berättar 
om olika evenemang som kommer äga rum under firandet av 
Dalslands kanal 150 år.

Varmt välkomna – Vi bjuder på kaffe med dopp! Tel 0530-306 24

Bolstad
Prästgård
Onsdag 11 april kl. 19.00

Gudrun och Per-Axel 
Johansson, Upperud  
berättar om Skans- 

museum 453 i Skållerud
Entré m. kaffe: 75 kr. 

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

Kvällens film

Kommande film

MELLERUDS IF
Vi finns på 

centrum-
salongen

Mellerud

Ready Player One
Onsdag 4/4 kl. 19.00 (2D)

Från 11 år. Pris 80:-

2 tim 19 min

     

Mästerdetektiven 
Sherlock Gnomes

Söndag 22/4   kl. 16.00

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

Barntillåten. Pris 80:-

1 tim 41 min

Rampage-Big Meets 
Bigger.

Söndag 15/4 kl. 19.00 (3D)

Onsdag 18/4 kl. 19.00 (2D)

Det händer på biblioteket

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

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

Författare Malin Haawind
Om föräldrarskapet
Konstrummet 12 april kl.18.00

Biljetter säljs from 6 april
Hälsorådet

Det händer på biblioteket

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

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

Medlemslotteriutställning
Dalslands Konstförening

7-15 april
Årsmöte söndag 15/4

Välkomna!

Café Älvan, 
Mellerud

P.D. Lundgrensgatan 10, Mellerud

Idé-gruppen Älvan i 
samarbete med

Vuxenskolan och  
Café Älvan

Torsdag 5/4 kl. 14.00
Vårens blommor ute 

och inne. Bertil Larsson 
blomsterkännare från 
Dals Rostock tipsar

  

Kulturskolans elever tar scenen i besittning 
med sin vårliga solistkonsert

Kulturbruket på Dal
Torsdag 12 april kl. 19.00

KULTURSKOLANS SOLISTKONSERT

Arrangör: Kulturskolan i Mellerud 
www.mellerud.se/kulturskolan

FRI ENTRÉ 

Majblomman - alla barns blomma
Majblomman delar ut bidrag till barn, informera om barns 
villkor och stödjer forskningsprojekt för att förbättra 
barns livsvillkor. 
Ansökningsblankett skrivs ut på Majblommans hemsida. 
Ansökan skickas till: Majblomman, Medborgarkontoret, 
Storgatan 13, 464 31 Mellerud.  
Sista ansökningsdag 1/5, 1/9, 1/12-18 och 1/2-19.

Majblomman  
Alla barns blomma

Majblommeföreningarna  
Mellerud, Kroppefjäll

Tack vare Scenarios bidrag i år 
finns det specifika pengar att söka 
till musikaktiviteter

Säljstart för Majblomman torsdag 12 april

Professor 

 Bengt Kasemo

berättar om sin forskning

  
Rotary
Mellerud

Måndag 9/4 

Café Gruzzolo kl. 18.15

Lördag 7/4  
Kl. 2100-0100

0520-973 30    www.traffenbaberg.se

LOPPMARKNAD
0520-973 30    www.traffenbaberg.se

Lördag 7/4  
Kl. 1000-1400

Torget, Mellerud • Tisdag 10 april

20:-

Mariestad • 0501-138 10

Torget, Mellerud • Tisdag 8 maj

Mariestad • 0501-138 10

Torget, Mellerud • Tisdag 24 april

Mariestad • 0501-138 10

Kanelbullar
7-pack 20:-

Jordgubbslängd
20:-

Säterbullar
6-pack 20:-

Pistagebullar
6-pack 20:-

Torget, Mellerud • Tisdag 22 maj

Mariestad • 0501-138 10

Torget, Mellerud • Tisdag 19 juni

Mariestad • 0501-138 10

Torget, Mellerud • Tisdag 5 juni

Mariestad • 0501-138 10

Mästarkrans

Blåbärsmuffins
7-pack

20:-
KALLELSE

Huvudmännen för 
Dalslands Sparbank  

kallas härmed till ordinarie 
Sparbanksstämma  

fredagen den 20 april  klockan 
18,00 i  SparbankSalongen, 

Kulturbruket på Dal, Mellerud. 
Vid stämman kommer 

angivna ärenden i 
sparbankens reglemente att 

behandlas.

STYRELSEN

I villande skogen
en film av Hjalmar Åberg, Dals Rostock. Inspelad 1966 

Digitalisering och bearbetning Jan G Andersson, Troneberg 

Källhults Bygdegård
Tisdag 17 april kl. 19.00, Speltid: 1 tim

Arrangör: Källhults bygdegårdsförening
Entré: 100 kr, Fika efter filmen ingår

VÄLKOMNA!
Tel.0530-36200

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

Adress: Kapellgatan 6
Postadress: Box 94, 46422 Mellerud

4 april-11 april 2018
2:a söndagen i Påsktiden
”Påskens vittnen”
Reservation för ändringar se vår hemsida: 
www.svenskakyrkan.se/mellerud

BOLSTADS FÖRSAMLING
Ons 14.30  Eftermiddagskaffe i Grinstads församlingshem,
  Kerstin Öqvist.
Sön 15.00  Cafégudstjänst i Erikstads Bygdegård,
  Margareta Olsson.

HOLMS FÖRSAMLING
Ons 10.30 Förmiddagskaffe i Kyrkans Hus. ”Vatten,
  andlig symbol och nödvändigt livsmedel”
  Göran Härnulv pensionerad livsmedels kemist.
Tor 10.00 Morgonmässa och Kafé Kom in, Daniel
  Westin.
Tor 18.30 Aftonsång i Kyrkans Hus, En ensemble ur
  Järns sångkör. Pär-Åke Henriksson.
Lör 10.00-13.30 Marknadskaffe i Kyrkans Hus. Lotterier,
  brödförsäljning. Gåvor mottages tacksamt.
  Arr: Svenska kyrkans internationella arbete.
Sön 8.30 Frukost i Kyrkans Hus, Sång: Gun-Britt
  Gustafsson.
Sön 9.30 Gudstjänst i Kyrkans Hus, Margareta Olsson.
  Sång: Gun-Britt Gustafsson.
Tis 10/4 11.30 Andakt på Fagerlid, Kerstin Öqvist.
Tis 10/4 14.30 Andakt på Bergs, Anders Fredriksson.
Tis 10/4 OBS! Melleruds kyrkliga syförenings symöte
   är inställt.
Ons 11/4 12.00 Andakt i Kyrkans Hus, därefter lunch,
  anmälan senast tisdag kl. 11.00 tel. 0530-362 00. 

SKÅLLERUDS FÖRSAMLING
Sön 11.00 Gudstjänst i kyrkan, Daniel Westin.

ÖRS FÖRSAMLING
Tor 18.30  Vårförsäljning i Stakelunds församlingshem.
  Auktionist: Anders Ljungqvist. Åror, kaffe. 
  Arrangör: Örs kyrkliga syförening.
Sön 15.00  Mässa i Gunnarsnäs kyrka, Daniel Westin.
Tis 10/4 15.00  Prat och Kakkafé på Karolinen. 
Ons 11/4 15.00  Örs kyrkliga syförening symöte hos
  Berith Pettersson.

Dans
Folkets Hus, Fengersfors

Lördag 7/4 kl. 20-24
till mycket populära 

Charlie´s
  Servering   Välkomna!  FIK
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Lördag 7 april • kl. 19.00
Andreas Jonsson 
& The Pink Cadillac Band
Bandet som vet hur äkta 
“Rock ‘n’ Roll from the 
50s” ska spelas bjuder 
på en helkväll med oför-
glömliga låtar av bl.a. Jerry 
Lee Lewis, Ray Charles, 
Elvis Presley, Chucken 
samt eget material!
Bandet bjuder publiken 
på en resa bakåt i tiden 
och säljer även sin nya 
skiva (som släpps 23 
februari) som både vinyl 
och CD. 

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

OBS! Föreställning i ett set – ingen paus. 

Entré: 295 kr för vuxna; 
235 kr för barn/ungdom t o m 19 år/stud/pensionär. 

Arr:  Kulturbruket på Dal

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

Järnvägsgatan 10, 464 62 Brålanda | 0521-77 88 50 
info@bralandatra.se | bolist.se/butiker/bralanda-tra-ab/

BRÅLANDA TRÄ AB
BYGGVARUHUS
Öppettider: 

måndag-fredag 7–18 

lördagsöppet 9-13

Kanalyran 
just nu

Först två korta nyheter: 
Som vanligt blir det Ak-
veduktsjoggen på Kana-
lyresöndagen i Håverud. 
De yngre springer 1,5 km 
och de äldre åtta. Informa-
tion och inbjudan finns på 
Kanalyrans hemsida.
Inbjudan att visa upp sig på 
Smakfesten på lördagen 
skickades förra veckan ut till 
de livsmedelsproducenter vi 
har e-postadresser till. Men 
alla inom branschen kan an-
mäla sitt deltagande. Mer 
information och anmäl-
ningsblankett finns på hem-
sidan.

Så en sammanfattning av 
hur läget för Kanalyran ser ut 
just nu.

Fredag
Det blir barnaktiviteter på 
eftermiddagen. Dessa inleds 
med den sedvanliga korte-
gen. Därefter underhållning 
på torgscenen för de små. 
Underhållarna och temat för 
kortegen presenteras senare.

Efter barnaktiviteterna tar 
kopremieringen vid. Det är 
tävlingen Dalbokon som ska 
genomföras.

På kvällen startar kvalifi-
ceringsomgångarna till 
Starke Man. Så spelar Wahl-
ströms upp till dans på Tor-
get. Från midnatt och framåt 
underhåller HitsDotCom 
och Josefine Dahlqvist.

Dessutom blir det både 
fredag och lördag jordbruks-
utställning, våffelgräddning 
i Smyrnas tält, samt beach-
fotboll och hoppborgar hos 
Mejeriet. Dessutom har vi 
fredag och lördag ett restau-
rangområde på Torget med 
förhoppningsvis minst fem 
olika restauranger på plats.

Lördag på dagen
Mycket kommer att kännas 
välbekant, som kortegen 
med Vänersborgs Stadsmu-
sikkår i spetsen, veteranfor-
donen på Österrådaplan, 
loppisen på Storgatan och så 
vidare.

Barnunderhållning med Teater Mimulus på söndagen i Håverud.

Fjolårsvinnaren i Starke Man-tävlingen, Fredrik Örtengren.

Koutställningen Dalbokon avgörs efter fredagens barnaktiviteter.

Om Skansmuseum 453

Gudrun Johansson har varit föreståndare för Skansmuseet sedan 2008. Arkivbild.

På onsdag kväll den 11 
april i Bolstad Prästgård 
berättar Gudrun och Per-
Axel Johansson, Upperud 
om Skans 453 från andra 
världskrigets dagar i Skål-
lerud. 
Gudrun Johansson har med 
bistånd av maken byggt upp 
museet i Skans 453 i Skål-
lerud. Denna skans skänktes 
till Skålleruds hembygdsför-
ening av Råsjö Kross för 
jämnt tio år sedan. Skansen 
byggdes under andra världs-
kriget troligen 1941 och in-

Nominera till 
Dalslands-
medaljen

Det är dags att starta 
nomineringsarbetet inför 
utdelande av 2018 års 
dalslandsmedalj. Dals-
lands Turist AB (DTAB) 
har som bekant övertagit 
det administrativa ansva-
ret för medaljen. 
Dalslandsmedaljen har de-
lats ut sedan 1960 och hittills 
har 101 medaljer delats ut, 
senast 2017 till Annie Rosen-
blad, Fengersfors Bruk och 
Kjell Johansson, Dalslands 
Aktiviteter.
 Medaljkommittén består av 
tre representanter från dals-
landskommunerna inklusive 
Vänersborg, en representant 
från Dalslands Fornminnes- 
och Hembygdsförbund samt 
en representant från Dals-
lands konstförening. 

 Medalj kan utdelas till 
personer/föreningar/organi-
sationer som genom framstå-
ende förtjänster gagnat 
landskapet Dalsland.

 Rätt att nominera/föreslå 
har envar och nomineringar 
skall vara DTAB tillhanda 
senast 30 april till johan.
abenius@dalsland.com

gick i den försvarslinje som 
då byggdes upp tvärs över 
Dalsland. Man var rädd för 
en tysk invasion från Norge 
under åren 1940 – 1945. 

Gudrun Johansson har va-
rit föreståndare för Skans-
museet sedan år 2008, men 
kommer efter midsommar att 
lämna över detta förtroende-
uppdrag till Jonny de Ca-
pretz, som är bosatt i Bränna. 
Gudrun Johansson kommer 
ursprungligen från Ödeborg. 
Under många år var hon 
verksam som lärare och tal-
pedagog i Skåne innan hon 
och Per-Axel  flyttade till-
baka till Dalsland och star-
tade Hantverkshuset i Up-
perud år 1993. Det var 
intresset för skogsbruk och 
tennhantverk som ledde till 
köpet av gården  Hallersbyn 
i Dalsland och etableringen 
av Hantverkshuset som de 
drev fram till år 2005.

På scenen på Torget blir det 
modevisning, uppvisning 
från drillflickorna, Sound of 
Shadows samt ytterligare två 
musikinslag som kommer att 
presenteras senare.

Starke Man går vidare med 
finalomgångarna och Stark 
kvinna kör sina kvalifice-
ringsheat. 

På Smakfesten på parke-
ringen vid Närhälsan fram-
träder under dagen Annather 
Seaman, Stellan Johansson, 
Lalita och Forever Floydian.

Lördag på kvällen
Lördag kväll stänger vi av 
Köpmantorget, tar entré och 
serverar en artistgala med 
Caroline Anderberg Band, 
Wiktoria, Night of Queen 
med Johan Boding och 
Haaks. Då siktar vi på pu-
blikrekord för 2000-talets 
Kanalyror.

Söndag i Håverud
Två musikinslag är klara för 
söndagens yra, Katarina 
Kjörling och Smooth Jazz 
Quartet samt Jimsons. Ett 
tredje kommer att presente-
ras.

Dessutom blir det frilufts-
gudstjänst vid Dalslands 
konstmuseum, barnunder-
hållning med Teater Mimu-
lus, finalomgångar i Stark 
Kvinna, Akveduktsjogg, 
flasktävling i kanalbassäng-
en med mera.

Hemsidan
Kanalyrans hemsida, www.
kanalyran.se uppdateras 
minst en gång i veckan. Där 
hittar du hela tiden läger för 
dagen. I vår facebookgrupp 
presenteras alla nyheter. Så 
håll dig informerad.

 För Kanalyrekommittén 
Lars Nilsson

Idrottshuset, Mellerud

VSH - JACK 7.000:- – 40 rop

- Välkommen - 
till en bra Bingo

Torsdag 5/4 kl 19.00

MELLERUDS IF

 

Mini Jack 6.400:- - 53 rop

BINGO
DRIVE IN

RÖVARE  19.000:-   -  57 rop
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Veckans lunch

Dagens 
Lunch
Månd-fred 
kl. 11-14

Pizza  
Á la carte

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

lör 12-23, sön 12-22

Ska ni ha fest? 
Vi har catering

Ring oss för
prisinformation

Tel. 0530-101 32

MATSEDEL
Skolan

      

Vecka 15 Måndag 9/4: Pannbiffar med lök, brunsås, 
hemlagat potatismos, amerikanska grönsaker 
och lingonsylt. 
Dessert: Konserverade aprikoser. 
Tisdag 10/4: Skivad kassler, champinjonsås, 
potatis och värdshusgrönsaker. 
Dessert: Blåbärssoppa.

Onsdag 11/4: Mamma Mias heta  
kycklinggryta med potatis och broccoli.  
Dessert: Rabarberkräm.

Torsdag 12/4: Vitkålssoppa med frikadeller.   
Dessert: Persikokaka med vaniljsås.

Fredag 13/4: Köttfärssås med makaroner 
och vitkålssallad. 
Dessert: Drottningkräm.

Lördag 14/4: Kokt fisk med äggsås, potatis 
och gröna ärtor. 
Dessert: Tropisk mousse.

Söndag 15/4: Portergryta med potatis och 
regnbågsmorötter.
Dessert: Glass med chokladsås.
Hemtjänstens alternativ v. 15
Mån-tors, lör-sön: Stekt falukorv, potatismos 
och grönsaker. Fre: Ugnspannkaka med stekt 
fläsk och grönsaker.

Senior
Måndag Pannbiff med lök* och 
hemlagat potatismos, majs och 
lingonsylt.
Alt: Kidneybönbiff.

Tisdag Skivad kassler* med  
champinjonsås, kokt potatis,  
värdshusgrönsaker.
Alt: Spenatsoppa med ägghalva.
Onsdag Mamma Mias heta  
kycklinggryta*, kokt bulgur, broccoli.
Alt: Grönsaksgryta med linser.

Torsdag Fiskgratäng med  
pizzasmak**, kokt potatis och gröna 
ärtor.
Alt: Broccolimedaljong.

Fredag Köttfärssås* med spagetti 
och vitkålssallad. 
Alt: Tomatsås med linser.

Varje dag serveras: 
 Sallads-/råkostbuffé med dressingar 

samt hårt och mjukt bröd.
* Ursprungsland Sverige.

**Miljömärkt.

Vårsoaré med manskören

Söndagen den 15 april bjuder Rostocks manskör in till traditionsenlig vårsoaré i Kalandersalen på Dalsland 
Center i Håverud. Det handlar om en anrik manskör, som bildades redan år 1919. Arkivbild.

Vårens blommor ute och inne

I morgon torsdag får du trädgårdstips av Bertil Larsson på Café Älvan.

Efter en trög start verkar 
det äntligen vara dags att 
på allvar börja tänka på 
och förbereda sommarens 
blommor och grönska. 
Det kan gälla allt från pelar-
goniorna på fönsterbrädan 
till balkonglådan och potatis-
landet. Hur ska vi göra för att 

få till prunkande krukväxter, 
praktfulla balkonglådor och 
dignande grönsaksland? 

I morgon, torsdag, kom-
mer Bertil Larsson från Dals 
Rostock till Café Älvan. 
Bertil är välkänd och kunnig 
när det gäller odling och de-
lar gärna med sig av sin 

kunskap om växter för odling 
både inne och ute. Han har en 
hel del erfarenhet och kun-
skap som kan vara matnyttigt 
att känna till. Vilka växter 
ska vi välja? Vilken jord pas-
sar bäst? Hur mycket näring 
behövs? Vad gör vi om våra 
växter får ohyra? Hur får 
man sticklingarna att rota 
sig? Ett litet axplock av alltid 
lika aktuella frågor.

Ta med de odlarfrågor du 
funderar över så kanske Ber-
til kan hjälpa till för att hitta 
en lösning under denna café-
träff med grönt och blom-
migt tema.

Utbildningscentrum 
i Bäckefors?

Den 23 mars bjöd Ar-
betsförmedlingen, Re-
gion Västra Götaland 
och Bengtsfors kommun  
in till en öppen dialog i 
Tingshuset i Mellerud. 
Ämnet för dialogen var 
ett utbildningscentrum, 
ett campus, på Dalslands 
sjukhus.
Näringslivets ökade krav på 
kompetensförsörjning, ut-
vecklingen inom de kommu-
nala basverksamheterna och 
behovet att stimulera ungdo-
mar till gymnasiala och efter-
gymnasial studier skulle ha 
nytta av lokala utbildnings-
möjligheter menar arrangö-
rerna.

Dessutom skriver man i sin 
inbjudan att ett campus, lo-
kalmässigt inom ramen för 
den ordinarie vårdverksam-
heten på Dalslands sjukhus, 
med sin centrala placering i 
landskapet, skulle kunna ut-
göra en tillväxtfaktor inom 
många områden. Exempel 
som nämns är kollektivtrafi-
kens utveckling, ökade möj-
ligheter till upphandlade ut-
bildningar, attraktion för 
ökad företagsetablering, utö-
kad kommunal samverkan 
och ett utökat samarbete med 
högskolor och universitet.
 Karin Åström 

karin@mellerudsnyheter.se

Sedvanligt påskbrevsbyte

Brunnsvallen i Dals Ro-
stock fylldes på påskaf-
tonsförmiddagen av inte 
bara påskkärringar och 
påskgubbar. Här fanns 
även påskharar, kyckling-
ar, hönor och mer därtill.
Det har blivit något av en 
tradition att barnen i området 
byter sina påskbrev invid 
Brunnsvallen. Maria Petters-
son från Kroppefjälls IF är 
inte helt säker, men sju-åtta 
år har man hållit på. 

Arrangemanget är upp-

Här är tar både barn och vuxna påsktraditionerna på allvar, Paula Jacobs-
son, Namfon Insopha, Noel Jacobsson, Mattias Fredriksson och Carina 
Hammar Knutsson.

En manlig påskgumma bjuder 
Mattias Jonsson på.

Lilla Lykke, på väg till Blåkulla?

Harriet Davidson, Mattew Mudford och Gun Åhlvik (mormorsmor till Harriet) trivs gott i solskenet.

skattat, barnen träffar flera på 
en och samma gång. Många 
tycker det är skönt att slippa 
åka runt. 

– Ja, och så blir det ju mil-
jömässigt bra också, flikar 
någon glatt in. 

Mattew Mudford och hans 
familj bor i London. Under 
påsken besöker man sina 
svenska släktingar som bor 
här i området. 

– I think it´s nice, a little 
bit different against the eng-
lish traditions, säger han 
bakom sin utklädnad. 

Han tycker det är särskilt 
viktigt att hans barn får ta del 
av de svenska traditionerna. 
Samma sak säger Aysimas 
mamma, fast här är det om-
vänd situation. Familjen bor 
i Sverige, men har rötter från 
Turkiet och tycker det är 
viktigt att barnen får ta del av 
traditioner från båda håll. 

Alla barn som kom till 
Brunnsvallen deltog i ett lot-
teri där fem påskägg utlot-
tades. KIF sålde också lotter 
till ytterligare ett påskäggs-
lotteri och för den som ville 
fanns kaffe, dricka och fika 
att köpa. 

Fotbollsplanen låg fortfa-
rande täckt av snö, men solen 
värmde gott denna påskafton 
i Dals Rostock. 

Ing-Marie Norrman

Måndag 9 april öppnar vi för säsongen

Lunch 11-14

0530-100 84
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Lev livet lite gronare:

Vänersborg Brogatan 1. Tel. 0521-72 41 10 Öppet: vard 10-19, lörd 10-16, sönd 11-16 
www.blomsterlandet.se

Sättpotatis
500 gram.

Trädgårdsjord

Fröer. Välj bland olika sorter. Rabatten avdrages i kassan.

Rabatt
50%

Ord. pris 24,90/st

Ord. pris 39,90/st

Pensé
6-pack 

Ord. pris 29,90/st

3 FÖR 
60:-

4 FÖR 
99:-

3 FÖR 
99:-

Flyttade både familj och företag till Bränna

2014 flyttade Mats Håkansson med sin familj från Göte-
borg till Bränna. Samtidigt flyttade han verksamheten 
för sitt företag Wepac Automation AB till Åsensbruk. I 
fjol byggde han ny verkstadslokal hemma på gården.

Nybygget består av 120 kvadratmeter verkstadsyta plus lager på andra 
våningen. Den låga byggnaden till höger fanns redan och innehåller bland 
annat Mats kontor.

Den här påsen med salta jordnötter innehåller en liten gruspartikel, som 
markeras med en röd prick.

Mats Håkansson röntgar olika slags livsmedelsprodukter, till exempel kött, fisk, bröd och snacks – både färska och frysta livsmedel.

Innehållet i en röntgenmaskin. Det blå röret är ett röntgenrör som har 
ett slutet system. Röret byts ut med jämna intervaller.

– Huvudanledningen till att 
vi flyttade hit permanent var 
mitt jaktintresse och att vi 
trivdes väldigt bra här. Jag 
och min hustru Suzanne hade 
ett stort hus i Gråbo och när 
barnen flyttade ut bestämde 
vi oss, säger Mats.

Familjen var sedan tidigare 
sommarboende i Bränna, 
men sedan 2014 är huset i 
Bränna deras permanenta 
bostad. På gården finns idag 
hästar, höns, får, hundar och 
katter.

Mats startade företaget 
Wepac Automation AB 2013 
i Göteborg, då jobbade han 
framför allt med förpack-
ningsmaskiner.

– Men så fick jag samma år 
ett erbjudande att bli agent åt 
den amerikanska tillverka-
ren av de här röntgenmaski-

nerna och nappade på det. 
Jag hade jobbat med samma 
utrustning sedan 2001 och nu 
jobbar jag nästan enbart med 
röntgen, förklarar Mats.

I början hyrde han kontor 
och lager av Håfab, något 
som fungerade mycket bra. 

– Det var en bra lokal med 
human hyra, allt ingick i 
hyran, såsom bredband och 
städning, säger Mats.

Köpte grannfastigheten
Men 2016 köpte Mats grann-
fastigheten, som ligger i an-
slutning till familjens hus.

– Jag gjorde det för att 
samla allt på ett ställe. Jag har 
byggt ny verkstad och lager 
i två våningar med cirka 120 
kvadratmeter verkstadsyta, 
bygget stod klart 2017.

Mats säljer röntgenmaski-

ner för livsmedelsprodukter  
(exempelvis kött, fisk, snacks 
och bröd) i både Sverige och 
Norge. I verkstaden står ett 
par röntgenmaskiner, dels 
för att kunna testköra pro-
dukter och dels för att låna ut 
till kund vid akutsituationer.

– De nya lokalerna har 
varit färdiga i ett år nu och 
verksamheten har gått ovan-
ligt bra, det sker en ständig 
utveckling. Jag var i Cam-
bridge för några veckor se-
dan och tittade på en ny ma-
skin som lanserades, berättar 
Mats.

Nischad bransch
I huvudsak har Mats stora 
livsmedelsföretag som kun-
der. Han sköter även service 
och underhåll i båda länder-
na. Det finns totalt fyra stora 
aktörer i Sverige.

Standardmaskiner går di-
rekt ut till kund, medan de 
som inte har ett standarsutfö-
rande först landar hemma 
hos Mats för modifiering. 
Det kan handla om ändring 
av längd och höjd.

– Detta är en nischad 
bransch. Jag har till exempel 
tillstånd och rätt utbildning 
från Strålskyddsmyndighe-
ten eftersom röntgenmaski-
nerna avger joniserande 
strålning. Det innebär att 
maskinerna måste kontrol-
leras och protokollföras en 
gång om året, förklarar Mats 
som själv utför detta.

Sorterar automatiskt
Maskinerna sorterar ut even-
tuella främmande föremål i 
produkterna, exempelvis 
glas, sten och metaller. Nor-
malt sett kan den hitta ner till 
en millimeter stora partiklar 
i rostfritt stål eller 1,5 milli-
meter stora glaspartiklar.

Produkterna sorteras ut 
automatiskt av maskinen, 
som även kontrollerar vikt, 
storlek och om något saknas 
i förpackningen. 

Vad är det värsta du hittat?
– Glas, som är den största 

anledningen till att man kör 

maskinen. Producenterna 
blir allt mer noga med att glas 
inte är tillåtet under produk-
tionen, konstaterar Mats.

När han hade sin verksam-
het i det gamla brukets loka-
ler fick han i uppdrag att 
röntga 110 000 vinflaskor. 
Det var en sydafrikansk firma 
som hittat glas i en vinflaska 
i Japan. Flaskorna som Mats 
körde igenom maskinen var 
av samma parti och skulle 
säljas i Sverige.

– Det var mycket jobb, 
fem-sex stycken jobbade 
med detta i tre månader. Vi 
hittade inget glas, konstate-
rar Mats.

Mäter fetthalten
Han säljer även en typ av 
röntgenmaskin som mäter 
fetthalten i kött. Detta är en 
dyr utrustning som mäter 
fetthalten i 20-kilos kött-
block. Annars mäts fetthal-
ten i princip alltid visuellt 

och prover tas när produkten 
är färdig. 

I Sverige har Mats ett tiotal 
kunder och lika många finns 
i Norge. I Sverige finns ett 
50-tal maskiner och ett 30-tal 
i Norge.

– Det blir mycket resande, 
jag har kunder från Tromsö 
ner till Malmö, säger han.
 Susanne Emanuelsson 

susanne@mellerudsnyheter.se
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JORDFÄSTNINGAR
Begravningsgudstjänst har 

ägt rum i Dalskogs kyrka för 
Arne Ericsson. Som inled-
ning på akten spelade Maria 
Andersson ”Air” av J.S. 
Bach. Akten förrättades av 
Anette Jarsved Carlson och 
tillsammans sjöng man psal-
merna 251 och 297 samt 
sångerna ”Du är för alltid en 
del av mig”, ”Himlen är 
oskyldigt blå” och ”Små 
simpla ting”. Som avslut-
ningsmusik spelades ”Ama-
zing grace”. Vid kistan togs 
avskedet av maka, barn med 
familjer, släkt och vänner. 
Till minnet av Arne var koret 
vackert dekorerat med bland 
annat blommor och fiskespö. 
Anhörigas tack framfördes 
och gästerna inbjöds till min-
nesstund i Bystugan. Grav-
sättning kommer att äga rum 
på Dalskogs kyrkogård.

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Örs kyrka för Sol-
veig Rundström. Som inled-
ning på akten framförde 
kyrkomusiker Anders Fre-
driksson ”Där rosor aldrig 
dör” av L. Gosztonyi vartef-
ter han sjöng ”Dalsland” av 
F.O. Myrén. Akten förrätta-
des av Pär-Åke Henriksson 
och tillsammans sjöng man 
psalmerna 251, 235 och 297. 

Vid kistan togs avskedet av 
barnen med familjer, släkt 
och vänner. Efter avskedet 
sjöng Anders ”Håll mitt 
hjärta” av P. Hallström. Som 
avslutningsmusik spelades 
”Som en bro över mörka vat-
ten” av P. Simon. Till minnet 
av Solveig var koret vackert 
dekorerat med blommor.

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Skålleruds kyrka för 
Lisbeth Claesson. Som in-
ledning på akten spelade 
kyrkomusiker Elisabette 
Emanuelsson ”Bridge over 
troubled water” av P. Simon/ 
A. Garfunkel. Akten förrät-
tades av Daniel Westin och 
tillsammans sjöng man psal-
merna 289, 251 och 798. 
Elisabette sjöng ”Under 
stjärnor” av Karl Karlsson 
samt Lisbeths egen dikt ”Un-
der stjärnorna” och T. Gärde-
stads ”Himlen är oskyldigt 
blå”. Som avslutningsmusik 
spelades ”Air” av J S Bach. 
Vid kistan togs avskedet av 
maken, barnen med familjer 
släkt och vänner. Till minnet 
av Lisbeth var koret vackert 
dekorerat med blommor. Ef-
ter akten bjöds gästerna till 
minnesstund i församlings-
hemmet. Gravsättning kom-

mer att äga rum på Skålleruds 
kyrkogård. 

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Skålleruds kyrka för 
Ann-Christine Ivarsson. 
Som inledning på akten spe-
lade kyrkomusiker Anders 
Fredriksson ”Nocturne” av E 
Taube. Akten förrättades av 
Pär-Åke Henriksson och till-
sammans sjöng man psal-
merna 249 och 190. En 
jazzkvartett som för dagen 
bestod av Ivan Eliasson, 
saxofon, Anders Fredriksson 
på piano, Bertil Sandberg, 
bas samt Anders Ljungqvist 
på trummor framförde bland 
annat ”Somewhere over the 
Rainbow” av H. Arlen och 
”What a wonderful world” av 
G D Weiss/B Thiele. Som 
avslutningsmusik spelades 
”Sinfonia” av J S Bach. Vid 
kistan togs avskedet av make, 
barn med familjer, släkt och 
vänner. Till minnet av Ann-
Christine var koret vackert 
dekorerat med blommor och 
fotografier tagna av henne 
själv. Efter akten bjöds gäs-
terna med till församlings-
hemmet för en minnesstund. 
Gravsättning kommer att äga 
rum på Skålleruds kyrko-
gård.

Den 9/4 fyller vårt lilla barn-
barn Victor Gustavsson 1 år. 
Grattis vi älskar dig.

Bamsekramar 
farfar Lars och Ingrid

Hipp Hipp 

HURRA!

MELLERUD
Smyrna: Onsd 18 Bibel-
klass. Torsd 17 Språkcafé. 
Fred 18 Tonår i Mission-
kyrkan. Sönd 11 Gudstj. m 
nattv. Tisd 19 Bönesamling.
Equmeniakyrkan-
Missionskyrkan: Torsd 
18.30 Stickcafé. Fred 18 
Tonår i Missionskyrkan. 
Sönd 17 Församlingsmöte.. 
Tisd 10-12 Tisdagskaffe & 
Rastplats. 18 Scout. 

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

Smyrna: Onsd 11 Bön. Fred 
15 Andakt på Servicehuset. 
Sönd 11 Gudstj. Predikan 
David C. ”Församlingens 
liv- tjänsten” Micke m.fl. 
Ssk. Kyrkkaffe. Tisd 17.30 
Trä & Plugg på Sörgården.
Equmeniakyrkan: Torsd 
15 Kongogruppen. 19 Mö-
tesplats. Sönd 11 Gemen-
sam gudstj. i Frändefors 
Equmeniakyrka. Bo Arwe-
dal, kyrkkaffe.
Brålanda: Månd 12 Mid-
dagsbön i fsh. 12.15-13.30 
Lunch. 17-19 Kulturcafe i 
Brålanda fsh. Tisd 19 Veck-
omässa i fsh.
Sundals-Ryr: Torsd 18.30 
Filmkväll i Sundals-Ryrs 
fsh. Filmen om Tora Al-
fredsson, Hopperud av Jan 
Andersson kommer att vi-

Min käre Make
Far, Svärfar, Farfar

Morfar, Gammelfarfar
och Gammelmorfar

Karl-Erik Nyman
* 25 oktober 1940

har efter en tids sjukdom
stilla insomnat och lämnat
oss i stor sorg och saknad.

Frändefors 28 mars 2018

BERIT
Sven-Erik och Eva

Marianne och Börje
Lars-Erik och Anna-Lena

Ingvar och Kristina
Jörgen och Ulrica

Barnbarn
Barnbarnsbarn

Systrar och Svågrar
Övrig släkt och vänner

Den dagen jag går
för att ej vända åter

Jag vill att Ni minns mig
precis som jag var

Det blir bara värre,
mina Kära, om Ni gråter

för inget kan ändra
det öde vi har

Den dagen Ni står här
och kanske mig saknar

Jag vill att Ni lever
och livslusten har

Mina älskade Kära,
jag vill att Ni vaknar
Och lever de dagar,
den tid Ni har kvar

Roger Sörensen

Begravningsgudstjänsten
äger rum i kretsen av de
närmaste. Tänk gärna på
en gåva till Cancerfonden
tel. 020-59 59 59. Blixt

Begravningsbyrå.

sas. Servering. Sönd 11 
Gudstj m nattv. Martin Ed-
ström. Kyrkbil 308 70.

FRÄNDEFORS
Equmeniakyrkan: Sönd 
11Gemensam gudstj. Bo Ar-
wedal, kyrkkaffe. 
Frändefors: Sönd 10 
Gudstj. Ralph Liljegren. 
Onsd 19 Församlingsafton 
”Den nya kyrkohandbo-
ken”. Vi lär känna den nya 
kyrkohandboken som tas i 
bruk på pingstdagen 2018. 
Kaffe och andakt Lennart 
Staaf.

Långfredagskonsert i Holm

Under långfredagen hölls 
en konsert i Holms kyrka 
med Järns sångkör un-
der ledning av Anders 
Fredriksson. Kyrkan var 
välfylld och det bjöds på 
mäktiga toner denna all-
varsamma dag. 
Anders Fredriksson hälsade 
välkommen till kyrkan och 
till kyrkoårets mörkaste dag. 
Långfredagen firas ju till 
minne av Jesus död på korset, 
varför det heller inte hölls 
någon klockringning denna 
dag. 

Kören inledde med att 
sjunga ”Där är mitt Golgata” 
varefter Kerstin Öqvist läste 
ur ”Via Dolorosa” av Bo Set-
terlind. Härefter varvades 
läsning, psalmsång, altar-
tjänst, bön och körsång. Kö-
ren framförde bland annat ett 

Holms kyrka i eftermiddagssol under långfredagen.

Järns Sångkör under ledning av Anders Fredriksson.

Diakon Kerstin Öqvist, stod för dagens läsning ur bland annat Via Do-
lorosa.

kantat av Jerker Leijon, 
”Jesu sju ord på korset”.  An-
ders Fredriksson sjöng berät-
telsen och tenorsolist var 
Johan Gustavsson. Jesu ord 
på korset är en samling av sju 
fraser som Jesus enligt de 
fyra evangelisterna yttrade 
när han hängde på korset på 
Golgata. Kören avslutade 
med en mäktig tolkning av 

”Se vi går upp till Jerusalem” 
och tågade sedan tyst ut ur 
kyrkan. 

Eftersom man också un-
danbett sig applåder slutade 
även dagens mässa i tystnad. 

Ing-Marie Norrman

Förslag om ökad 
tillgänglighet på helger

I ett medborgarförslag vill 
Lennart Tysse, Mellerud, att 
Melleruds kommun gör den 
öppna verksamheten inom 
socialpsykiatrin tillgänglig 
även på helger. Han skriver 
att kommunen tidigare haft 
öppen verksamhet för perso-
ner med diagnoser som faller 
inom socialpsykiatrin även 
på helgen. Numera är den 
stängd.

Han framhåller att den 
öppna verksamheten inom 
socialpsykiatrin är viktig för 
att motverka ensamhet och 
isolering. Genom att ha en 
kontinuerligt öppen och fö-
rebyggande verksamhet fö-
rebygger kommunen myck-
et, allt från ensamhet och 
destruktiv självmedicinering 
till suicidalprevention.
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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:-

En resa som förändrade Annicas liv

På den röda nallen syns det var 
barnet har ritat sina skador. Den 
gröna är oanvänd. Foto: Privat.

Den här pojken deltog på julfesten 
vid The Illovo Tree där organisa-
tionen delade ut mat och dryck, 
godispåsar och leksaker i form av 
gosedjur. Foto: Privat.

Annica Westman möttes av värme och massor av kärlek under sina besök ute på skolorna. På bloggen www.livejustnu.devote.se finns mer att läsa.

Mellan 7 oktober och 8 
december 2017 arbetade 
Annica Westman, bördig 
från Dals Rostock men 
numera boende i Åmål, 
som volontär för orga-
nisationen Bobbi Bear i 
Durban, Sydafrika. Bobbi 
Bear jobbar för att rädda 
barn som utsatts för sexu-
ella övergrepp. Mer än 500 
barn våldtas dagligen i 
Sydafrika.
– Det yngsta offret jag stötte 
på var en flicka som inte ens 
fyllt ett år. Hennes storasys-
ter på elva-tolv år kom bä-
rande på henne. Att hon själv 
också var utsatt för övergrepp 
var inte det värsta sade hon, 
utan hon grät och upprepade 
orden ”He´s raping the 
baby”. Mannen som våldta-
git dem var styvpappa till 
storasyster och den lilla flick-
ans riktiga pappa. Deras 
mamma var prostituerad och 
knarkade,  berättar Annica.

Förövarna är vanligtvis 
familjeförsörjare eller nära 
släkting med offret. I Sydaf-
rika finns en utbredd vålds-
kultur och övergrepp är 
mycket vanligt. Förövarna 
kan vara både lärare, pastorer 
eller säkerhetsvakter.

Bobbi Bear är en liten or-
ganisation med 22 anställda. 
De arbetar i ett område med 
tio polisstationer och  
750 000 invånare. Annica 
jobbade på ett akutboende dit 
även utsatta personer kan 
vända sig i alla frågor.  Det 
kan handla om medling mel-
lan föräldrar, vårdnadsfrågor 
och barnuppfostran. Organi-
sationen hanterar donationer 
från privatpersoner och stöt-
tar fattiga familjer. En viktig 
uppgift är att sprida informa-
tion ute i skolor om barns 
rättigheter och om hur hiv 
smittar. En viktig sak är att 
anmäla övergreppen så att 

Annica arbetade som volontär i 
Sydafrika under nio veckor, för 
detta betalade hon cirka 26 000 
kronor. 80 procent går direkt till 
organisationen, resten går till bo-
ende med mera. Foto: Privat.

förövaren kan ställas inför 
rätta. Av Sydafrikas 56 mil-
joner invånare lever 7,1 
miljoner med hiv-smitta. Det 
betyder att förutom att drab-
bas av det trauma som en 
våldtäkt innebär löper offret 
en mycket hög risk att smit-
tas med hiv

Annica brukade bistå de 
som besökte skolorna. Oftast 
fördes samtalet på zulu, se-
dan översattes allt till Annica.

 – En av de värsta sakerna 
jag hörde talas om var om en 
skola där det förekom myck-
et våld och vapen. Staten 
satte in en säkerhetsvakt och 
meddelade att barnen kunde 
känna sig trygga. När Bobbi 
Bear besökte skolan kröp det 
fram att vakten förgripit sig 
på över 50 barn. Han hade 
hotat dem med att skada de-
ras mammor om de berättade, 
förklarar Annica.

Fysiska hot är lika vanliga 
som exempelvis med kniv 
eller pistol, eller verbala.

Går att leva vidare
Annica ställde sig frågan om 
inte de utsatta barnen blivit 
traumatiserade för livet. Men 
det visade sig att det går att 
leva vidare trots det de utsatts 
för. De personer som besöker 
skolorna från Bobbi Bear, så 
kallade Child Safety Officers 
(CSO) har alla har en historia 
av våld och övergrepp. 

– Tyvärr är det den bästa 
fortbildningen. Jag har gråtit 
oceaner när jag tagit del av 
alla deras berättelser. Jag 
frågade hur de kan gå till job-
bet och möta det de själva 
upplevt – för en skitlön år 
efter år. De svarade: Om inte 
jag gör det, vem ska då göra 
det? Eller så svarade de att 
det är den vägen Gud valt åt 
dem, säger Annica.

Förutom att de som jobbar 
för Bobbi Bear tar emot bar-
nens historier, så får alla 
barnen var sin tygbjörn. Bar-
nen kan sedan själva rita på 
björnen var de skadats. Näs-
tan alltid handlar det om nå-
gon form av penetrering.

Totalt nedmalen
– Det var otroligt mentalt 
påfrestande att vara där. De 
tre första veckorna lyckades 
jag ha mitt försvar uppe, men 
sedan orkade jag inte mer. 
Jag kände mig totalt nedma-
len. Jag bloggade under tiden 
jag var där och då skrev jag 
”När oskulden försvann”. 
Jag blev lite sjuk i feber och 

Plåtskjulen är mycket vanliga i kåkstäderna, tillsammans med betonghus 
och tillfälliga träskjul. Foto: Privat.

kände mig naken och utsatt. 
Jag skulle vara där i fem 
veckor till och undrade vad 
jag skulle kunna bidra med, 
berättar Annica.

De flesta volontärerna på 
plats är mellan 22-32 år. An-
nica som är 50 och har andra 
erfarenheter med sig i baga-
get. Hon har jobbat som 
specialpedagog i många år 
samt coach och samtalspart-
ner. Därför föll det sig natur-
ligt för henne att stötta per-
sonalen.

– Jag kände att jag gjorde 
skillnad plus att jag öste kär-
lek över barnen. I regel stan-
nade de mellan två-tre dagar 
på akutboendet, organisatio-
nen ordnade sedan fosterhem 
åt dem.

Korrupt samhälle
Bobbi Bear fyller en funktion 
som socialtjänst med medar-
betare som har lång erfaren-
het och stora kunskaper. Det 
finns en statlig socialtjänst, 
men samhället är tyvärr 
mycket korrupt. Organisa-
tionen är även med barnen i 
deras kontakter med polis 
och  på sjukhuset när det görs 
en medicinsk undersökning 
efter spår. Bobbi Bear har 
även ett nära samarbete med 
en advokat som upprättar 
dokument som är juridiskt 
hållbara och kan registreras i 
domstol. 

En ny funktion är en Court 
Preparation Officer som för-
klarar för barn och föräldrar 
hur det går till under rätte-
gången.

– En del förövare åker 
faktiskt dit. Jag vet en man 
som fick fem livstidsstraff, 
konstaterar Annica.

Varför anmäls då inte fler 
övergrepp?

– Många som begår över-
grepp är familjeförsörjare, så 
mamman har att välja mellan 
att ha mat på bordet eller inte. 
Många drar  tillbaka sin his-
toria i rätten och sviker sitt 
barn igen.

Hur kom du i kontakt med 
Bobbi Bear?

– Jag och pappa semestra-
de i Sydafrika 2010 och jag 
blev mycket förtjust i landet 
och människorna. Sedan såg 
jag dokumentärfilmen 
”Rough Aunties” som hand-
lade om Bobbi Bear. Jag grät 
under hela filmen och sade 
att jag skulle åka dit som 
volontär någon dag.

Ordnade insamling
Det tog några år innan hon 
fick möjligheten att resa dit. 
Men upplevelsen har gett 
Annica en annan syn på livet 
och under sin tid i Durban 
anordnade hon en insamling 
på Facebook till Bobbi Bear, 
som är en fristående organi-
sation och inte har några 
statliga bidrag.

– På fyra veckor skänktes 

53 000 kronor till Bobbi 
Bear. 85 000 sydafrikanska 
Rand lämnades över till dem 
och de gick till nallar, försäk-
ringar på huset, personalen, 
bilen och elkostnader.

En av sakerna som Annica 
tar med sig är att alla männ-
iskor kan göra skillnad – om 
vi verkligen vill. Både i det 
stora och det lilla. 

– Paradoxerna med otro-

ligt fin värme, kärlek och 
omtänksamhet parallellt 
med fattigdomen och det 
grövsta våldet och de värsta 
övergreppen. De existerar 
sida vid sida – hela tiden, 
understryker Annica som 
redan är klar över att hon ska 
tillbaka till Durban igen.
 Susanne Emanuelsson 

susanne@mellerudsnyheter.se
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0521-313 13 (kl. 10.00-12.00, mån-tors)

Besök gärna vår hemsida:
bralandavantjanst.dinstudio.se

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” 
Samling: Vid Stationshuset 
Tisdag 17/4 kl 18.00 
Pilgrimsvandring - 82 mil 
med Nils O Karlsson 
Gemenskap och fika. 

Brålanda • Frändefors

Många alster med på Lilla Antikrundan

Vaser, skålar, ljusstakar, figuriner, serviser, tavlor, kop-
parsaker, böcker, smycken och till det en handväska 
och en silverkrycka. Listan kan göras mycket lång över 
de saker som inlämnades för värdering när Brålanda 
Väntjänst bjöd in till Lilla Antikrundan 22 mars. 

Anita Lindberg, som ansvarade för dagens träff, intill en tavla av konst-
nären Ywonne Svahn.

Patrik Stridh och Sven Torstensson stod för expertis- och värdebedöm-
ningarna.

Glatt samspråk vid fikaborden under kaffepausen.

Ett par pins från 
OS i Peking 2008 
värderades till en 

femhundring.

För expertisen stod Sten Tor-
stensson och Patrik Stridh, 
som med sin gedigna kun-
skap och vana bjöd på 
mycket fakta. Här fick man 
inte bara veta det ekono-
miska värdet kring de olika 
prylarna, utan såväl tidsbe-
stämning som historik pre-
senterades. 

Och i vissa fall, där det 
funnits frågetecken, fick man 
svar på frågan vad det var för 
sak man höll i sin hand och 
vad den använts till. Muntra 

skratt blev det ibland, när 
små anekdoter berättades 
runt någon av alla de saker 
som lämnats in.

Liten vas med högt värde
En av de saker som värdera-
des högst var en vas designad 
av Carl-Harry Stålhane. 
Stålhane började som de-
signmålare hos Rörstrands 
1939 och var sedan knuten 
till fabriken fram till 1973 då 
han lämnade och startade 
upp det egna Designhuset i 

Kinnekulle. Han har bland 
annat studerat konst vid Grü-
newalds i Stockholm och 
Acádemie Colarossi i Paris. 

Han jobbade i porslin och 
keramiska material, hade 
utställningar i USA och var 
dessutom välberest i Dals-
land, får vi veta. Den lilla 
vasen värderades till  
3 000 kronor.

Ett psalmboksfodral i trä, 
som sades vara typiskt för 
Västsverige och speciellt 
Dalsland värderades till 2 
000 kronor. 

– Däremot har det tänkta 
innehållet – gamla psalm-
böcker, biblar etcetera inget 
värde. Det var sådant som 
fanns i var mans hem. Ska 
man hitta något värde i dem 

får vi gå tillbaka till 1500-ta-
let, lade Sten till.

På tionde året
Ett av Lisa Larssons alster, 
en avlång katt i keramik, 
hörde också till dagens högre 
värderade saker liksom en 
oljemålning av Ywonne 
Svahn. En hel kaffeservis i 
koboltblått hamnade även 
den uppemot 2 000 kronor 
och Patrik berättade här mer 
om den norska koboltens 
historia och Blaafarvevaer-
ket i Modum. För övrigt när 
det gäller porslin och kera-
mik, och även annat, ska man 
tänka på att saker som är 
skadade inte har något värde.   

– Lilla Antikrundan ar-
rangeras årligen och man är 

nu inne på tionde året, berät-
tar Anita Lindberg, som stod 
som ansvarig för dagens 
träff. 

– Det är lika uppskattat 
varje gång, mycket folk och 
det dyker hela tiden upp nya 

saker till värdering, fortsät-
ter hon. 

Denna eftermiddag slöt 
drygt 40-talet personer upp i 
Stationshuset i Brålanda.

Ing-Marie Norrman

Lions Club Brålanda.Vid  
marsmötet gästades förening-
en av 1:e vice DG Östen By-
ström, Nossebro som berättade 
om Lions hjälpverksamhet och 
de projekt Lions föreningar 
kan medverka i,  bland annat 
för att stödja handikappade 
barn och ungdomar och för att 
stödja Lions internationella 
katastrofhjälp. 

Vidare gavs ett stöd till Li-

ons Cancerfond Väst samt 
5 000 kronor till Sörgårdens 
fritidsgård för att täcka kostna-
der i samband med det inbrott 
som skett i deras lokaler.

Därtill beslutades att till-
sammans med Lions, Mellerud 
ansöka om Lions centrala 
miljöpris till Brålanda Biogas 
för deras ansträngning att ta 
tillvara biogas för fordons-
bränsle och värmeproduktion.

Stående från vänster: Eva Wahlström, Ingrid Flood, Irene Kjellsson, Lilian 
Rutgersson och Rose-Marie Mabäcker.  Sittande från vänster: Svea Fors, 
Gudrun Treding, Annelie Andréen och Ritha Haglund. 

Dalslands Lottakår har haft 
sin första ordinarie kårstäm-
ma (årsmöte) den 25 februa-
ri i Stationshuset i Brålanda.

Förutom sedvanliga års-
mötesförhandlingar, delades 
det ut årsnålar och en medalj.
Eivor Sjögren och Lilian 
Rutgersson har varit med-
lemmar i Lottakåren i 30 år 
och fick var sin 30-årsnål. 

Eva Wahlström fick Lot-
tornas silvermedalj, för ett 
engagerat och gediget arbete 
i lottakåren.

Till styrelse valdes Ingrid 
Flood, kårchef, Eva Wahl-
ström Irene Kjellsson, Lilian 
Rutgersson, Rose-Marie 
Mabäcker, Svea Fors, Gud-

ÅRSMÖTE

Frändefors Hembygdsför-
ening har haft årsmöte i 
Ekebro bygdegård. Parenta-
tion inledde, då det hölls en 
tyst minut och ett ljus tändes. 
Till att leda dagens förhand-
lingar valdes Gunnar Lidell. 
Verksamhetsberättelse och 
ekonomisk berättelse god-
kändes och lades till hand-
lingarna. Kjell Odalgård 
omvaldes till ordförande, till 
ordinarie ledamöter omval-
des Per-Arne Jacobsson, 

Ann-Marie Nilsson, Evert 
Nilsson, Eivor Larsson, Berit 
Andersson och Karl-Erik 
Danielsson. Till suppleanter 
valdes Krister Magnusson 
och Rune Eriksson och till 
revisorer Ingvar Oskarsson 
och Lars Karlsson. 

En grupp duktiga ungdo-
mar med ledning av Jonny 
Sandelin underhöll oss med 
varierande dragspelsmusik. 
Mötet avslutades med en 
trevlig kaffestund och lotteri.

ÅRSMÖTE

SPF Senior Södra Dal har haft 
möte för mars månad i Sun-
dals-Ryrs församlingshem, då 
många medlemmar deltog. 
Ordförande Uno Löfgren väl-
komnade och presenterade 
dagens program. Därefter blev 
det       underhållning av Sandra     
Zackrisson som sjöng ballader 
och visor till pianoackompan-
jemang av Anders.

Det var: Ack Värmland du 
sköna, Nu grönskar det i dalens 
famn med flera. Anders gav 
även några låtar på tvärflöjt, 

FÖRENINGSREFERAT
För kärlekens skull med flera. 
Det var en uppskattad under-
hållning som framfördes.

Anita Lindberg informerade 
från KPR-mötet. Hon talade 
om äldres otrygghet att gå ut 
på kvällstid. Trygghetsvand-
ringar förekommer inte i Vä-
nersborg, men i       Brålanda 
är det bättre.

Det diskuterades om önske-
mål om äldreombudsman. 
”Lilla hjälpen” från kommu-
nen är en uppskattad hjälp för 
äldre med sådana hjälpbehov 
av kortvarig art. Bara att ringa 
och beställa.

Efter kaffeserveringen blev 

det information av       Birgitta 
Sahlblom från en samman-
komst om äldres hälsa med 
mer. Broschyren ”Tips och råd 
för att förhindra fallolyckor” 
delades ut.

Hon tog även upp Bertil 
Marklunds bok om råd till 
bättre hälsa. Den innehåller 
många tips och levnadsråd. 
Hon betonade tipsen som att ha 
meningsfull tillvaro, jämlik-
het, kost och vitamin samt fy-
sisk aktivitet och god tandvård.

Gudrun Larsson berättade 
därefter om och visade bilder 
från sin resa till Kongo, till 
Brassaville. Det var besök på 

run Treding, Annelie An-
dréen, Ritha Haglund Gullan 

Molander och Karin Lind-
berg. 

skolor, sjukhus med mera och 
var en mycket intressant och 
annorlunda reseberättelse från 
den delen av vår värld.

Efter lotteridragning avslu-
tande ordförande mötet och 
nationalsången sjöngs gemen-
samt.

Doris Severinson
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Allvädersbanor på Rådavallen 
kan bli ett faktum i framtiden

Nordalskolan, Rådasko-
lan och Dahlstienska gym-
nasiet har i en gemensam 
skrivelse tillsammans 
med Melleruds IF och 
Håfreströms IF skrivit 
till kommunen om att en 
upprustning av friidrotts-
anläggningen på Rådaval-
len måste ske. 
Friidrottsanläggningen på 
Rådavallen, med löparbanor, 
längdhoppsgrop och plats för 
kastgrenar, är idag under allt 
kritik menar Henrik Olsson, 
som varit den drivande kraf-
ten bakom skrivelsen som 
kommunen tagit emot.

– Vi har känt i många år att 
man får välja lite hur man 
skall göra med en friidrotts-
anläggning på Rådavallen. 
Det har inte gjorts något på 
länge och vaktmästarna har 
gjort vad de har kunnat, ge-
nom att fylla på sand i längd-
hoppsgropen och så, men det 
är förstört och för gammalt 

och för dåligt, säger Henrik 
Olsson, som skolans repre-
sentant och fortsätter:

– När vi satt och pratade 
om hur vi skulle göra, så sade 
vi att vi skickar en förfrågan 
och gör en ansökan om att 
rusta upp den, eftersom vi i 
stort sett inte kan ha någon 
friidrott på anläggningen 
idag. Vi kan springa på löpar-
banan, men skall vi hoppa 
längd till exempel så går det 
i stort sett inte idag. Ansats-
banorna är förstörda och vid 
plankorna är det nästan så att 
barnen bryter fötterna om de 
träffar på plankan.

”Bredden är viktig”
I och med skrivelsen så hop-
pas man få till en renovering 
av anläggningen så att inte 
bara friidrottsklubbarna får 
nytta av den, utan också sko-
lorna i kommunen.

– Friidrott är en stor idrott 
i Sverige och det känns som 
om det brukar bli ett upp-

sving i samband med mäster-
skap. Framför allt Håfre-
ström har ju en fungerande 
verksamhet där uppe som 
känns spännande och då vill 
vi från skolan bidra. Det är så 
vi tänker, att vi vill upp-
muntra och försöka jobba 
med de idrotter och sporter 
som ungarna har chans att 
syssla med även på fritiden 
sedan. Då är friidrotten en av 
de idrotterna, det handlar inte 
bara fotboll, innebandy och 
handboll, säger Henrik och 
tillägger: 

– Bredden är viktig, det är 
lite så vi tänker. Ska friidrot-
ten i huvud taget leva vidare 
så är skolan en viktig del. Att 
vi har friidrott och att ung-
arna får prova och förhopp-
ningsvis skapa lite intresse, 
det är en förutsättning, kon-
staterar Henrik Olsson.

HIF tävlar över  
hela Sverige
Håfreströms IF friidrottssek-
tion är framgångsrik i flera 
grenar och många av klub-
bens representanter reser 
landet runt för att tävla. Eva 
Gerdén, som är en av med-
författarna, anser att Råda-
vallen behöver rustas upp, då 
den idag helt saknar kvalitet.

– Vi känner att vi behöver 
lite kvalitet på Rådavallen, 
den kvalitet som finns nu är 
obefintlig om man ser på det. 

Både för fritidsintresset men 
också för undervisningen i 
skolan, då kan man inte be-
driva undervisning i friidrott 
som det ser ut nu. Vi är ett 
gott gäng här uppe i Håfre-
ström som åker runt i Sverige 
och tävlar, berättar Gerdén, 
som själv är tränare i Håfre-
ströms IF friidrott. 

Hon berättar att om en re-
novering skulle bli av, så 
skulle hennes klubb använda 
arenan.

– Självklart, blir detta av 
kommer vi åka ner och träna 
på Rådavallen. Vi måste 
samarbeta för att hålla lands-
bygden levande, speciellt om 
vi får till något sådant här, 
understryker hon.

Inget svar
Melleruds Nyheter har utan 
resultat sökt kommunen för 
en kommentar. Dock har 
Henrik Olsson fått besked att 
man har börjat handlägga 
frågan.

– Jag har pratat med Peter 
Mossberg på kommunen om 
att de har tagit emot ansökan 
och att de har tittat på den. 
Men jag vet inte vad som 
händer nu, om hur de går 
vidare, men jag vet att de har 
tagit emot ansökan och tittat 
på den och funderar på hur 
de skall göra, säger Henrik.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.seLöparbanorna fungerar idag, men längdhoppsgropen är under all kritik.

Möte om generationsväxling
Melleruds IF har under en 
längre tid sett problemet 
i att den grupp som vecka 
ut och vecka in jobbar 
med föreningens arbete, 
blir allt äldre. Nu har man 
inlett arbetet med att se 
över hur man skall säkra 
föreningens framtid.
I onsdags kväll samlades ett 
gäng på närmare 20 personer 
i Melleruds klubbhus för att 
börja jobba med frågor kring 
föreningens framtid och le-
darrekrytering.

Peter Beckne och Janne 
Hagelbrand från SISU ledde 
kvällen med temat ”Hur kla-
rar vi generationsväxlingen 
bland ledare och funktionä-
rer”.

– Grunden och anledning-
en till mötet är att när vi ser 
på dagens ledare i föreningen 

så ser det väl ganska bra ut 
på tränarsidan. Där är det en 
del yngre ledare och i första 
hand föräldrar till barnen. 
Men när vi ser på funktio-
närssidan, på de som skall 
administrera föreningen och 
dra in pengar, då blir man 
orolig eftersom medelåldern 
där ligger på över 70 år. Så 
det var anledningen till mö-
tet, hur vi skall trygga fören-
ingens framtid. Hur hittar vi 
ledare och hur får vi dem att 
stanna? sade Melleruds ord-
förande Christer Andersson, 
en av de närvarande på ons-
dagens möte.

Stort generationsskifte
Melleruds IF står inför en 
generationsväxling inom 
fem år och nu har föreningen 
efter mötet tillsatt en arbets-

Gruppen som samlades i MIFs klubbhus på onsdagenskvällen och disku-
terade frågorna om föreningens framtid, generationsskifte och ledar-
frågor. Foto: Ulla Larsson.

Peter Beckne och Janne Hagelbrand från SISU guidade de samlade ge-
nom kvällen, som bland annat innehöll grupparbete för att arbeta med 
de aktuella frågorna. Foto: Ulla Larsson.

grupp med Daniel Clarholm 
som sammankallande.

– Vi tillsatte en arbetsgrupp 
som skall titta på dessa frå-
gor. Nu gäller att prioritera 
bland alla idéer och fråge-
ställningar som kom fram på 
mötet, vad ger bäst effekt och 
vad klarar vi av att göra? 
Arbetsgruppen kommer att 
ta fram ett förslag på hur vi 
går vidare med detta och det 
kan hända att det blir en träff 
till där vi konkretiserar saker 
och ting mer, berättade An-
dersson.

Förutom frågan om gene-

rationsskifte handlade mötet 
även om ledarrekrytering 
och kanske främst om hur 
föreningen skall behålla de 
ledare man redan har.

– Detta innefattar också 
hur vi skall bli mer en fören-
ing. Det blir lätt så att en le-
dare för ett lag är ledare för 
det laget, men inte så enga-
gerad i föreningen. Så hur 
skall vi öka föreningskäns-
lan, samarbetet, vi-känslan. 
Det skall vi jobba med, berät-
tade Christer.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Brand startade 
i flerfamiljshus

Branden hade startat i köket i lägenheten på bottenvåningen i flerfa-
miljshuset på Bäckgatan i Mellerud. Foto: Andreas Asp.

Klockan 18.13 i måndags 
inkom larm om brand i 
flerfamiljshus på Bäckga-
tan, Mellerud. 
Branden hade startat i köket 
i lägenheten på bottenvå-
ningen, förmodligen vid 
matlagning. Orsaken får po-
lisen utreda. Branden rubri-
ceras som allmänfarlig 
vårdslöshet.

– Jag körde förbi och rå-
kade se att det brann i fastig-
heten. När jag gick in såg jag 
att det var fullt utvecklad 
brand i köket, berättar sta-
tionsbefälet i Mellerud, Pat-
rik Tellander.

Utanför stod då fyra barn 
som vistats i lägenheten och 
de fördes till grannhuset där 
de togs omhand. Anhöriga 
och vänner kom för att stötta 
familjen som bodde i lägen-

heten som blev obeboelig 
efter branden.

Först på plats var styrkan 
från Mellerud som påbörjade 
släckningen, de fick sedan 
hjälp av Åsensbruks styrka. 
Därefter anlände räddnings-
tjänsten från  Brålanda, som 
fokuserade på lägenheten på 
övervåningen samt taket. 

I flerfamiljshuset som har 
två lägenheter bodde en fa-
milj bestående av två vuxna 
och fyra barn i bottenvå-
ningen, medan en person 
bodde på övervåningen.

Strax innan klockan 19 
meddelade Tellander att 
brandkåren arbetade med att 
säkra upp så att branden inte 
spred sig. Inga personer kom 
till skada. Fastighetsägaren 
är kontaktad.
 Susanne Emanuelsson 

susanne@mellerudsnyheter.se

Kvinna åtalad 
för misshandel

En kvinna i 65-årsåldern står 
åtalad för misshandel. Den 
24 maj 2017 ska den åtalade 
kvinnan ha slagit en annan 
kvinna i ansiktet så målsä-
ganden ramlat i golvet och 
därefter sparkat henne på 
kroppen. I samband med att 
målsäganden försökt lämna 
platsen har den åtalade kvin-
nan puttat ut henne genom 
ytterdörren. Misshandeln 

skedde i Mellerud och orsa-
kade smärta, blånader och 
överhudsavskrapningar i 
ansiktet, blånader på bröstet 
och buken, blånader på ryg-
gen, blånader och överhuds-
avskrapning på högra armen, 
blödning på ena tummen, 
blånader på ena armen samt 
brott genom andra ländko-
tans tvärutskott.

Kvinnan erkänner brott.

Rådjurskollision
29/4 kolliderade ett fordon med ett rådjur i Lindstorp utanför 
Mellerud.

Fel i tidningen 4/4
En personbil, inte en A-traktor som det felaktigt stod i an-
mälningsrapporten, körde på en hund i Frestersbyn, Ör i 
fredagskväll. Hunden dog. Föraren körde vidare utan att 
stanna.

Rattfylleri
Natten 30/3-31/3 körde en man rattfullpå moped i centrala 
Mellerud.

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
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Äggjakt med hundar

Vandringspriset i Äggjakten gick till Camilla Kindahl och hunden Ozzy. 
Foto: Privat.

HUNDSPORT 
Äggjakten var en tillställ-
ning som anordnades av 
Angelicas Hundcenter 
och som gick av stapeln 
annandag påsk på Hede 
Gård i Melleruds kommun. 
Det var 15 hundar som deltog 
tillsammans med sina ägare 
i en skojtävling där man täv-
lade i rallylydnad, agility, 
freestyle, hela havet stormar 
samt en klurig frågesport.

Vann gjorde lag nummer 3 
som bestod av Camilla Kin-
dahl med hunden Ozzy, Ma-
rita Klingberg med hunden 
Harry, Sally Jonefelt med 
hunden Chica och Sylvia 
Jonefelt med hundarna Iza 
och Lizz. Vandringspriset 
glasägget togs av Camilla 
och Ozzy. 

Nästa år kommer det att 
finnas en ny chans att vara 
med och utmana sina vänner 
i äggjakten.

Bäckefors lämnar 
WO mot Åmål
FOTBOLL 
IFK Åmål har gått som 
en ångvält i Dalslands 
Sparbanks Cup och har 
krossat sina motstån-
dare med 12-0 respektive 
7-0. Bäckefors IF skulle i 
torsdags möta IFK, men 
tvingades lämna WO.
Bäckefors IF spelar i samma 
grupp som IFK Åmål, Åse-
bro IF och Ellenö IK i Dals-
lands Sparbanks Cup. Serie-
kollegorna Åsebro och 
Ellenö åkte båda på pumpen 
med stora siffror mot divi-
sion 3-giganten IFK.

Några dagar innan Bäcke-
fors skulle möta kamratför-
eningen, så ville man flytta 
matchen på grund av många 
sjukdomsfall i truppen. Åmål 
stod dock på sig och vägrade 
flytta matchen, vilket tvinga-
de Bäckefors till att kasta in 
handduken och förlora 
matchen på Walk Over.

Bad att få flytta
– Det är otroligt tråkigt, vi har 
väldigt många sjukdomar 
och hade elva spelare till-
gängliga. Vi bad att få flytta 

matchen, men Åmål sade att 
det inte gick för deras del. Jag 
vet inte hur deras schema ser 
ut, men det blir som ett trä-
ningspass för dem. Jag blir 
besviken när vi inte får spela 
matchen, det kanske inte 
stämde för dem matchmäs-
sigt, men för deras del spelar 
det ju ingen roll. De har sä-
kert träningar som är tuffare 
än en match mot oss, sade 
Bäckefors tränare Mattias 
Svensson.

Snacket har gått
Snacket har redan gått efter 
beskedet, att Bäckefors inte 
vågar möte Åmålslaget, men 
Mattias Svensson säger att 
det är helt tvärt om.

– Det blir snack om att vi 
inte vågar möta Åmål. Men 
vi har ingen annan match 
planerad, eftersom det är 
denna matchen vi har laddat 
för. Vi hade gärna åkt upp och 
spelat denna match. Vi har 
verkligen försökt ändra 
matchdag, men det är tråkigt 
att de inte ville försöka.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

SPORT

Delad poäng i 
cupepilogen
FOTBOLL 
Det blev till slut en andra-
plats i gruppen för Åsebro 
IF i Dalslands Sparbanks 
Cup, detta efter grupp-
vinnarna IFK Åmål som 
krossat sina motståndare 
på vägen till slutspel. På 
annandagen slutade Åse-
bros match mot Ellenö 
med varsin poäng och 
varsina mål.
Åsebro IF tog en sista poäng 
i cupen, mot Ellenö på Höga-
lids konstgräs i Bengtsfors. 
Jonatan Larsson blev sedan 
poängräddare när han nicka-
de in en hörna till 1-1, i den 
85:e matchminuten.

– Vi kvitterar på hörna, 
Jonatan Larsson nickar in 
bollen, han kom upp helt rätt 
och skarvade in en bra slagen 
hörna, berättade Åsebros 
tränare Per Aronsson efter 
matchen.

Flera chanser
Dessförinnan hade Ellenö 
tagit ledningen i den 75:e 
minuten efter en halvlek med 
flera chanser åt båda håll.

– I början på andra hade vi 

SLUTRESULTAT
Ellenö IK – Åsebro IF

1-1 (0-0)
Dalslands Sparbanks 

Cup, Grupp D
Målskyttar:
75’ 1-0 David Nilsson Banyai
85’ 1-1 Jonatan Larsson

en bra period tycker jag, då 
hade vi kanske bud på två 
mål. Men sedan tog de över 
och gjorde sitt mål där, berät-
tar Aronsson.

Det första halvleken bjöd 
även den på chanser, i denna 
jämna tillställning.

– I första hade vi något läge 
som de fick rädda, men även 
Ellenö hade några chanser. 
Victor Larsson fick rädda 
någon boll på mållinjen där, 
berättar tränaren som fick se 
en jämn match med ett resul-
tat som var helt rättvist, en-
ligt honom själv.

– Resultatet är helt rättvist, 
Ellenö blir att räkna med i 
serien.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Frändefors stod emot bra mot MIF

som fram till dess hållit för-
svaret – med lite tur, skall 
tilläggas.

I andra halvlek skruvade 
Mellerud upp tempot ytterli-
gare samtidigt som Frände-
fors tappade ork, vilket resul-
terade i ytterligare tre mål, 

men det hade kunnat vara det 
dubbla.

– Men i andra satte de hö-
gre tempo och det blev för 
jobbigt och vi hann inte med. 
Då blev det tuffare för oss. Vi 
kan inte vara för missnöjda 
med en förlust mot ett sådant 

här lag, berättade Frändefors 
tränare Erik Öqvist.

Frändefors mål gjordes av 
Andreas Andersson, när han 
nickade in en hörna från hö-
ger med en kvart kvar av 
matchen. A-lagsdebut i täv-
lingssammanhang gjorde 

också Melleruds unga ytter 
Karl Svensson, han fick 
kröna debuten med en snygg 
assist till Ahmed Bachalans 
5-0 mål.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Melleruds anfallare Albin Broberg stod för både mål och assist i segern mot Frändefors. I bakgrunden, Frändefors spelande tränare Erik Öqvist. 
Foto: Tobias Coster.

SLUTRESULTAT
Melleruds IF –
Frändefors IF 
5-1 (2-0)

Dalslands Sparbanks 
Cup, Grupp A

Målskyttar:
19’ 1-0 Albin Broberg (straff)
40’ 2-0 Hamed Hosseini
50’ 3-0 Simon Svensson
62’ 4-0 Joel Lundgren
70’ 5-0 Ahmed Bachalan
75’ 5-1 Andreas Andersson

FOTBOLL 
Det var den sista cupmat-
chen för Frändefors del 
denna säsong mot ett Mel-
lerud som redan var klara 
för slutspel. Frändefors 
stod upp bra i 40 minuter 
innan hemmalaget visade 
att det skiljer två divisio-
ner mellan lagen.
Bollinnehavet hade varit in-
tressant att få i siffror efter 
måndagens match på Dals-
lands Sparbanks Arena i 
Mellerud. Hemmalaget MIF 
var inte bara det bollförande 
laget, utan man dominerade 
också matchen stort. Frände-
fors fick inte låna bollen 
många sekunder, för när man 
väl hade bollen, blev man 
snabbt av med den.

– Vi visste att det var en tuff 
match och att det var ett bra 

lag vi skulle möta. Jag tycker 
vi gör det bra i första halvlek, 
får ner tempot och vi visste 
att de skulle hålla bollen, så 
inget konstigt där, sa Frände-
fors spelande tränare Erik 
Öqvist efter slutsignal.

”Ett fall framåt”
Gästerna kunde dock visa 
prov på både tålamod och bra 
positionsspel i försvaret, för 
det var det som gällde i 
denna match.

– Vi visste att vi skulle få 
träna på försvarsspel i match-
en, men det kändes bra och 
vi låg rätt. Framåt försökte vi 
ta vara på de chanser vi fick. 
Tycker det var ett fall framåt 
i vårt positionsspel, men se-
dan orkar vi helt enkelt inte, 
det gick inte. Tycker vårt 
försvarsspel blir bättre och 
bättre, sedan i serien kommer 
vi inte möta ett så här bra lag, 
så det känns bra, konstate-
rade Öqvist.

Matchens första mål kom 
på straff efter att Joel Lund-
gren blivit nedsprungen i 
straffområdet. Vid straff-
punkten ställde sig Albin 
Broberg som behärskat satte 
1-0 bakom Frändefors kee-
per Arvid Maciej Slusarczyk, 
som trots fem insläppta mål 
stod för många bra rädd-
ningar i matchen. Precis före 
paus kom 2-0 genom MIF:s 
Hamed Hosseini, psykolo-
giskt tungt för Frändefors 
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Guldtränarnas 
glädjebesked

HANDBOLL 
Förra helgen kunde Melle-
ruds handbollsklubb säkra 
uppflyttning till division 4 
efter att ha gått obeseg-
rade igenom femman och 
varit det överlägset bästa 
laget. Vi har tagit ett snack 
med guldcoachen Johan 
Eriksson, som nu vill göra 
samma resa igenom divi-
sion 4.
13 segrar, tre oavgjorda och 
341 gjorda mål. Siffrorna 
talar för sig själv att Mellerud 
var det klart bästa laget och 
värdiga vinnare av serien. 
Tvåan Redbergslids IK slu-
tade till slut tre poäng bakom 
MHK, då man förlorade sin 
sista match mot trean 
Bjurslätts IF. Nu blickar trä-
naren Johan Eriksson framåt 
mot nästa säsong och vill 
försöka göra om bedriften, 
att gå obesegrade genom en 
serie.

– Vi ska ju gå obesegrade 
genom fyran också, berättar 
Eriksson, som kommer att ge 
tjejerna några veckor ledigt 
innan försäsongen drar 
igång.

– Nu tränar vi någon vecka 
till innan tjejerna får några 
veckor ledigt. Sedan kör vi 
igång lite halvt under som-
maren, men drar igång or-
dentligt till hösten. Ökar vi 
så tar vi fyran också, fram-
håller Eriksson.

Redan denna säsong var 
MHK det mest vältränade 

Guldtränarna fick klä sig i den ädlaste av färger efter seriesegern förra 
helgen. Nu hoppas klubben att det blir en favorit i repris redan nästa år 
vid denna tiden. Foto: Privat.

laget, jämfört med sina kon-
kurrenter, enligt tränaren 
Eriksson

– Det är alltid svårare att 
spela mot ”sämre” lag än att 
spela mot bättre lag. Så vi 
hoppas på bättre tempo, vi 
var överlägset konditions-
starkas av alla lag vi mötte, 
så nu är det bara att öka, be-
rättar tränaren.

Tappar kugge
Laget tappar Therese Nolin 
till nästa säsong då hon kom-
mer att studera på annan ort. 
Dock kommer Annika Wal-
lentin tillbaka från mamma-
ledighet, så på så sätt blir det 
status quo. Nu tittar klubben 
på eventuella förstärkningar.

– Det finns inte så många 
spelare att ta av, sedan kan-
ske inte division 4 är så att-
raktiv heller, men man vet 
inte. Det händer mycket bra 
med handbollen i Mellerud, 
säger Johan Eriksson hopp-
fullt.

Positivare tongångar är det 
däremot på tränarsidan. Nu 
har succéduon bestämt sig 
för att det blir en fortsättning 
som tränare för nykomling-
arna i division 4.

– Jag hänger kvar så länge 
tjejerna vill ha kvar mig, 
Michael Mjörnestål hakar 
också på nästa år. Älskar ju 
handboll, understryker Jo-
han Eriksson
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Åsebro/Brålanda lämnar div. 2
FOTBOLL 
Efter en minst sagt tuff 
säsong i division 2 och 
förnyat kontrakt tack 
vare att två lag drog sig 
ur, bestämde sig Åsebro/
Brålanda för att dra sig ur 
serien. Beslutet togs med 
stor majoritet på sektio-
nens möte i onsdags kväll.
De dalslänska damerna hade 
en tung säsong 2017, med 
nästan idel förluster. På arton 
matcher mäktade man med 
en seger och en oavgjord 
match i division 2, 15 poäng 
bakom Herrestad som sluta-
de näst sist. 

I onsdags kom beslutet 
som flera trodde skulle kom-
mit redan i vintras, att laget 
drar sig ur serien för att istäl-
let satsa på laget i division 3 
Bohuslän/Dal.

– Vi hade en omröstning, 
majoriteten ville göra en 
omstart. Det känns rätt, det 
blir inte samma press. Vi kan 
slappna av lite och kan foku-
sera på spelet istället för att 
bara försvara, sade damsek-
tionens Elin Svensson efter 
beslutet och fortsätter:

– Vi hade hoppats att vi 
kunde spela där, men det har 
varit för dålig uppslutning på 
träningarna, så det kändes 
som att det blir lika tufft som 
förra året och då blir det 
inget roligt. Vi sade att om vi 

får framgång så kanske vi får 
igång fler spelare.

”Står bakom beslutet”
Åsebro/Brålandas tränare 
Morgan Jacobsson fick se 
många förluster förra året. 
Men han är med på beslutet 
om en nystart, även om han 
hade stöttat vilket beslut sek-
tionen än hade tagit.

– Diskussionerna har ju 
gått att köra två lag, men det 
har vi sedan en tid tillbaka 
insett att vi inte klarar med 
den truppen vi har. Jag har 
alltid sagt att tjejerna får be-
stämma, det är de som skall 
göra jobbet och träna. Hade 
de sagt att de ville spela divi-
sion 2 så hade jag sagt att de 
skulle skriva på ett papper 
om att träna också. Alterna-
tivet fanns att stanna i tvåan 
och dra sig ur trean, men vi 
är för få på träningarna. Det 
är inte jättestor uppslutning, 
några jobbar och har svårt att 
träna, berättar tränaren:

– Jag känner att vilket be-
slut som än hade kommit så 
hade jag satsat 100 procent, 
nu är det detta som gäller, då 
är det en annan målsättning 
också. Hade vi bestämt oss 
för division 2, hade det varit 
en målsättning, då hade det 
varit att jobba med självför-
troendet som fick sig en nagg 
i kanten förra säsongen. Nu 
kan det bli en nytändning, att 

Åsebro/Brålanda drar sig ur division 2 och väljer att satsa på sitt lag 
i division 3 istället. Beslutet togs i onsdags kväll inför bred majoritet. 
Foto: Johan Lind Wahlen.

HIF drog längsta strået i tight match

Håfreströms IF vann den sista cupmatchen för denna säsong, med 4-3 mot Brålanda. Det innebär en andraplats 
för laget från Åsensbruk. Foto: Marcus Ek.

SLUTRESULTAT
Brålanda IF –  

Håfreströms IF
3-4 (2-3) 

Dalslands Sparbanks 
Cup, grupp A

Målskyttar:
13’ 1-0 Alexander Skogsberg
25’ 1-1 Meron Berhe Ghile
29’ 2-1 Erik Aronsson (straff)
38’ 2-2 Florijan Fejzulovic
43’ 2-3 Meron Berhe Ghile
67’ 3-3 Erik Aronsson
77’ 3-4 Florijan Fejzulovic

här skall vi ligga i topp och 
slåss.

”Behöver glädje i laget”
I och med beskedet så kom-
mer nu laget att sätta en ny 
målsättning för säsongen. 
Det är stor skillnad att spela 
i division 2 och i division 3, 
vilket även speglar de nya 
målen. Även om gemen-
samma mål ännu inte är satta, 
så kommer tjejerna inte 
längre att vara ett bottenlag 
som får kämpa för sin över-
levnad.

– Det hade inte fungerat att 
hålla igång två divisioner. 
Målsättningen får vara att 
vinna serien så att vi kan vara 

tillbaka i division 2 nästa år, 
men vi kommer att sätta en 
målsättning tillsammans i 
laget också, berättar Svens-
son, som nu hoppas på bre-
dare uppslutning på träning-
arna och lite glädje i laget.

– Det kommer bli en roli-
gare säsong, som det känns 
nu. Efter förra säsongen be-
höver vi få lite glädje och 
medgång igen. Men samti-
digt är det inte roligt att be-
höva dra sig ur. Vi kände re-
dan i höstas att det var svårt 
att få ihop lag, men man 
hoppas ju hela tiden.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

på långfredagen mot Brå-
landa IF. Efter en målrik 
första halvlek kunde HIF 
gå vinnande ur striden 
mellan två starka lag.
Division 5 Dalsland har re-
dan nu två starka toppkandi-
dater inför säsongen. Med 
bara några veckor ifrån en 
seriepremiär visar både Hå-
freström och Brålanda att 
man kommer att vara med i 
toppen för att slåss om en 
division fjärdeplats. 

På långfredagen tog dock 
Håfreström hem alla tre po-
äng i den sista matchen för 
båda lagen i cupen, för denna 
säsong.

– Men det såg inte alls bra 
ut i första halvleken, Brå-

landa var bättre än vi, berät-
tar Glenn Öder, assisterande 
tränare i Håfreströms IF om 
den första halvleken i freda-
gens match. 

”Vi står upp bra”
Håfreström åkte bland annat 
på en straff efter en halv-
timma, vid ställningen 1-1.

– Vår målvakt blev rundad, 
men han kom tillbaka och tog 
spelaren bakifrån istället. Då 
hade vi två backar på mål-
linjen, vilket var tur, annars 
hade det förmodligen blivit 
utvisning utöver straffen, 
berättar Öder som trots tre 
mål av sina mannar, ville se 
en förbättring inför andra 
halvlek.

– Det blev bättre i slutet av 
halvleken och vi sade att vi 
skulle jobba på och gå ut och 
visa att vi kan stå upp bra. Vi 
visste också att Brålanda har 
tränat mycket och orkar 
springa i 90 minuter. Men jag 
tycker att vi står upp bra även 
konditionsmässigt mot dem, 
berättar tränaren.

Aronsson levererar
Brålanda har inför säsongen 
vässats ytterligare på sin of-
fensiv som i slutet av förra 
säsongen såg riktigt vass ut. 

Det visar man även på 
försäsongen och det är en 
spelare som sticker ut lite 
extra – Erik Aronsson. 
16-åringen gjorde två mål i 
fredagens match och har nu 
förhoppningarna på sig att 
leverera likt förra säsongen, 
då han blev hela seriens skyt-
tekung.

Håfreström däremot var 
inte imponerade av hemma-
lagets offensiv.

– Vi försöker spela bollen, 
det vill ju inte Brålanda, de 
går på skarv och på djupet. 
De försökte slå sina bollar 
bakom vår backlinje på sina 
två duktiga anfallare, men 
jag tycker vi får stopp på dem 
i andra halvlek, berättar 
Öder.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

FOTBOLL 
Håfreströms IF drog det 
längsta strået i derbyt i 
Dalslands Sparbanks Cup 

Kroppefjälls IF: Torsdagsfi-
ka i klubbstugan varje torsdag 
kl. 11-12. Välkommen till 
Brunnsvallen i Dals Rostock.

PRO Mellerud: 
Tisdag 10 april kl. 11. Oton 

Berglez tar med oss till Skåpa-
fors pappersbruk och godisfa-
briken i Bengtsfors. Egna bilar.

Onsdag 11 april kl. 16.30. 
Resa från Pressbyrån med 
egna bilar till PRO Vargön, 
”Good Old Days”.

FÖRENINGSNYTT

En promenad i strålande väder. 
Svar vuxenfrågor: 1.1 Save 
Our Souls. 2. X Dragdjur. 3.2  
Rugby. 4. X 2011. 5. 1 Denier. 
6. X 600. 7. 1 KapFarvel. 8. 1 
Man får ta konsekvenserna. 9. 
1 Vintergäck. 10.X Kroatsien. 
11. X Allkemi. 12. 1 29. Svar 
barnfrågor: 1. X  Youtube. 2. 
1 anet. 3. 2 Rulltårtor. 4. 2 Brio. 
5. X Pupillen. 6. 2 Man skriver 
under. 7. X Hip Hop. 8. X 
Runor. 9. 1 Surt. 10. 1 Norr-
sken. 11. 1 Dollar. 12. 2 Dra-
kar. Utslagsfråga: 41 stenar 
fans i burken. Vinnare: 1 Eivor 
Vernersson, Kambol, 2 Pia 
Vernersson Uddevalla, 3 Ma-
lin Svensson Hönö. Extravin-
ster: Ingemar Wallin, Yvonne 
Larsson, Björn Ohlsson. 
Barnvinnare: Nellie Sund-

OK KROPPEFJÄLLS TIPSPROMENAD 1/4
holm Lerum, Julia Sundholm  
Lerum, Sigge Flodin, William 
Karlsson.

Välkomna nästa 
söndag 9.00-12.00
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Allt inom bygg
Våtrumscertifikat

073-503 84 27 • info@ak-e.se

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

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

DALSLANDS
VVS AB
DALSLANDS
VVS AB

 

Marcus Johansson

Naturligtvis 
hjälper  

vi dig med  
Rot-avdraget 

Stefan   Christoffer

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

0530-421 64

blends

2 nyanser

1 nyans

gradient1

gradient2

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

Martin
073-99 21 446

Badrumsrenoveringar

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

Avverkning
(mindre träd) 

Beskärning
(även fruktträd)

Stubbfräsning Häckklippning
Rådgivning

Nordvästra Skånes Arborister
FAUNUS TRÄD

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

lrfkonsult.se

Gård 19 ha söder Mellerud
Mellerud Gråfålerud 2:1, Mellerud Ingridtorp 1:7

Gård på bördiga Dalboslätten, ca 16 km söder om

Mellerud. Åkermark ca 12 ha och skogsmark ca 6 ha, 1300

m³sk. Välhållet bostadshus med tillhörande ladugård,

maskinhall och uthus i gott skick.

PM via www.lrfkonsult.se, 0521-572423

Mäklare/Skogsmästare Henrik Pålsson

Tele: 0705-187045

Lägenheter
i centrala Mellerud 

& Åsensbruk

joacim@lundgrensbygg.se
070-585 67 09

Melleruds Hyres AB

Mellerudsmarknad
Öppet lördagar och 

söndagar 
10-15

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

olesensbygg@gmail.com

Kap & Gearsåg!

Vi kan färg!

Skruvdragare!

Inredning!

Vi kan kök!

Högtryckstvättar
& dammsugare

STORGATAN 10, MELLERUD

PELLETS
Energivärde >4,9 kwh/kg

2.149:-/pall 

 45:-/säck

Ditt självklara val 

av mattläggare

Allt inom golv 

och mattor

Stort sortiment 

av golvmattor

Flyttstäd
Veckostäd
Fönsterputs

Rullande sy 
& hemservice

070-649 32 86

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

Kontakta  Monica Lindstrand
Telefon: 072- 151 18 12

LÅT SENIORBOLAGET LÖSA 
NÅGRA MÅSTEN!

Snöskottning

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

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

EN MASKINHANDLARE 
ATT LITA PÅ

mån-fre 10-18,
lör 10-15 sön 11-15

0521-103 37 • Vänersborg

TYGLADAN
Vaxduk 30:-/m 

Linne  30 färger 99:-/m 

Gardinstänger 99:-
Vadd MV 50:-/m

Kuddstopp 250 g 35:- 500 g 49:-
Trikå enfärgad 85:-/m

Galon 80:-/m

Damtrosor 3 för 99:-
Vadd & Skumgummi 

från Småland

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

IT-Specialisten

Viconia

0530-745045 
 www.viconia.se

Viconia

0530-745045 
 www.viconia.se

IT-Support

Viconia

0530-745045 
 www.viconia.se

Kassasystem

Viconia

0530-745045 
 www.viconia.se

IT-Drift

Viconia

0530-745045 
 www.viconia.se

Hård & 
mjukvara

Viconia

0530-745045 
 www.viconia.se

Nätverk

UTHYRES

FASTIGHETSMARKNADEN

LEDIGA PLATSER

Söker du varierande arbetsuppgifter 
och gillar att ta ansvar?

Då kan detta vara något för dig!
Vi söker en – Lagersäljare med logistikansvar
I denna roll söker vi dig som kan ha många bollar i luften, 
ta ansvar för att rätt sak finns på rätt plats och når 
slutkund.  Dina arbetsuppgifter består av följande:

• Kundservice- försäljning
• Godsmottagning - lagerpåfyllnad och uppmärkning 
   av varor
• Plock och lastning av sålda varor
• Utkörning av varor till kund med våra fordon (traktor
   och lätt lastbil med kran)

Vi söker en – Säljare – Butik/Bygg
I denna roll söker vi dig som har ett brinnande intresse 
för försäljning och mår bra av att hjälpa andra människ-
or hitta rätt lösning utefter deras behov. Dina arbets-
uppgifter består av följande:

• Kundservice- försäljning i både varma och kalla 
   butiken
• Behandla offertförfrågningar gällande bygg och 
   butiksvaror
• Lagerpåfyllnad och uppmärkning av varor

För mer info besök vår hemsida:  xlbygg.se/mellerud
Skicka in din ansökan så snart som möjligt.  
Frågor om tjänsten, kontakta:
Thomas Mattsson, 0530-730733 
– thomas@mellerud.xlbygg.se
Benny Mattsson, 0530-730730 
– benny@mellerud.xlbygg.se

Varmt välkommen med din ansökan!

Annonsering för privatpersoner. Pris: 50:- Försäljnings-
pris max 20.000:- OBS! Ej djur. Märk kuvertet ”Fyndet” 
posta till: Melleruds Nyheter, Storgatan 20, 464 30 
Mellerud eller i brevinkast. Oss tillhanda senast fredag. 
Endast kontant betalning på kontoret el. i kuvert.  
Annonstext tas ej emot per telefon! Texta tydligt!

SÄLJES SKÄNKESBYTESKÖPES

Namn:                             

Adress:    Tel:

Postadress:                                                

VATTENVAGN Vagn med 
tank på t.ex till att vattna djur. 
2.700 liter. 4.000:-. 
Tel. 073-068 96 75.

MellerudsFyndet
Annonsera för bara 50:-

SäljeS
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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
Mattadoren På Dal
MATTOR – VÅTRUM
Försäljning av Tarkett – Forbo
Fullständig läggningsservice
Tel. 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

KÖP ANDELSLAMM®
Du äger, vi sköter

www.andelslamm.se
0768-522227

Tovig hund?
Jag är hundfrisör

   073-970 71 95

Är hunden
ensam hemma?

Jag har hunddagis

   073-970 71 95

.se 

Hundkurser
startar v. ??

   073-970 71 95

Ont om tid?
Jag rastar din hund

   073-970 71 95

Resa bort?
Jag passar din hund

   073-970 71 95

.se 

.se 

Är hunden
.se 

.se 

Skadedjurskontroll
0521-693 51

Patrick Eriksson

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

Vi tar hand om bilen

BILTILLBEHÖR
BILDELSSHOPEN

0530�730 740

Vi tar hand om bilen

RESERVDELAR
BILDELSSHOPEN

0530�730 740

Vi tar hand om bilen

BILVÅRD
BILDELSSHOPEN

0530�730 740

Vi tar hand om bilen

BILBATTERIER
BILDELSSHOPEN

0530�730 740
Storgatan 26 i Brålanda 

Tel: 0761-95 53 60

Även vaxning 

fotvård
Blommans

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

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

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

www.grongestaltning.se

Grön Gestaltning
Trädgårdsanläggning
Fredrik Persson
073-691 31 24

Maskiner och lastbilar
Sand, grus, singel, jord 

och täckbark
Rolf: 070-537 34 72

www.vermdal.se

DALVÄRM

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

Skrotbilar 
köpes

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

ST BYGGSERVICE
ST

Det  mesta inom bygg
Tel. 073-582 48 26

stbyggservice79@gmail.com

ljusterapi i solig 
tropisk varm miljö

Trött på kylan?

Tel. 0530-414 10 • www.sunlike.se

Reparationer, tillverkning 
och omklädning av 

dynor och stolssitsar

TROLLVI BYGG AB

Jonas Olausson

0735-11 68 38
trollvibyggab@hotmail.com

Totalentreprenör

TROLLVI
BYGG AB

0735-11 68 38
trollvibyggab@hotmail.com

Totalentreprenör
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Melodikrysset v. 14 – 7 april
1 2 3 4

5

6 7 8

9

10 11

12 13

14

15

Melodikrysset v.14 - 7 april

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 hundar
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
01.15 Strömsö
01.45 Kroppsgranskarna
  - syntolkat
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 Miniatyrmakaren
22.55 Rapport
23.00 Louis Theroux: Sexf-
 örbrytarna
00.00 Sändningsuppehåll
04.15 Sverige idag
04.45 Go'kväll

09.00-14.00 Forum
12.00 Rapport
14.00 Forum: Riksdagens 
 frågestund
15.15-16.15 Forum
16.00 Rapport
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
21.18 Kulturnyheterna
21.23 Väder
21.25 Lokala nyheter
21.30 Sportnytt
21.50 Barnvagnstricket
23.20 Babel
00.20 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

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 Torpederna
21.55 Nyheterna och Sporten
22.05 Väder
22.10 Tommy
00.10 Into the blue
02.30 Mitt liv med Liberace

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 Nattsändningar

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
14.55 Dom kallar oss artister: 
 Ögonblicket
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 Suits
00.05 Tror du jag ljuger?

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 - tecken-
 språkstolkat
00.30 Bastubaletten
01.00 Korrespondenterna
01.30 Kroppsgranskarna 
 - syntolkat
02.00 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: 
 Ögonblicket
17.50 Helgmålsringning
17.55 Sportnytt
18.00 Rapport
18.15 Maj Doris
19.30 Rapport
19.45 Sportnytt
20.00 Smartare än en f
 emteklassare
21.00 Tror du jag ljuger?
21.30 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 
 Planet 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 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

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 
 – teckenspråkstolkat
01.50 Vem bor här?
  - teckenspråkstolkat

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?
14.10 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

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 Nattsändningar

11.25 Sverige idag
11.45	 Kortfilmsklubben
12.15 Los, frag!
12.25 Alors demande !
12.35 ¡Pregunta ya!
12.45 Avicii: 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
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 Seriestart: 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 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

Huvudvisning: Lördag 7/4 kl. 13.00-14.00

Visning: Lördag 7/4 kl. 11.00-12.00

Mellerud / Sunnanå / Ängenäs 4
1½-plans villa med ett attraktivt läge mellan Sunnanå hamn och Vita Sannar. Huset är renoverat och moderniserat. På fastigheten är även 
ett garage placerat om ca. 65 kvm och en inredd gäststuga om 15 kvm. 4 rok. Boyta: 86 kvm. Tomtareal: 924 kvm. Pris: 1 495 000:-

Mellerud / Dals Rostock / Syrènvägen 21
40-talsvilla i centrala Dals-Rostock som är tillbyggd och renoverad av hög klass. Villan är på totalt 165 kvm fördelad på 7 rum varav 4 
sovrum. Härlig uteplats i söderläge samt redskapsbod. 7 rok. Boyta: 165 kvm. Tomtareal: 1 165 kvm. Pris: 2 190 000:-

FÖLJ OSS PÅ
FACEBOOK

Tel. 0530-470 50
0730-48 42 00

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

HÅVERUD - Myrvägen 3 
Trevlig enplans 50-talsvilla i tegel med garage, altan och
källare. 4 rok varav 2-3 sovrum. Boa 82/82 kvm. Tomt 
1180 kvm. Öppen spis, luft/luft och pellets.

Pris 520.000:- 

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. Paradis för livsnjutaren!

Pris 2.100.000:- 

Nytt fri
tidshus 

DALS ROSTOCK – Bergsliden 7 
Representativ enplansvilla med garage. 6 rok.  
Boa 123/Bia 93 kvm. Tomt 1090 kvm Panoramaföns-
ter vacker utsikt, gedigna ekgolv, bergvärme.

Pris 1.375.000:-

Visning: Sönd. 15/4 kl. 11-12

Åsensbruk – Häckvägen 7
Centralt belägen 1½-plansvilla med källare, altan och
carport. 4 rok varav 2 sovrum. Boa 88/60 kvm. Tomt 
1.150 kvm. Öppen spis, luftvatten, ved. inglasad 
altan, balkong. Centralt men avskilt.

Pris 675.000:-

NYTT!

NYTT!

Stor efterfrågan  

på fritidshus!

Funderar du på  

att sälja?
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Tullverket om ungdomars drogvanor

– Många tycker det är 
häftigt, men man labore-
rar med livet som insats, 
beskriver Margareth 
Nilsson, droginformatör 
på Tullverket i Göteborg, 
ungdomarnas användning 
av nätdroger.
För några veckor sedan före-
läste hon på Kulturbruket på 
Dal för skolpersonal och 
föräldrar om olika slags dro-
ger och hur de påverkar våra 
ungdomar. Hon gick också 
igenom hur man som vuxen 
kan känna igen tecknen på 
olika slags missbruk.

Hon tipsade också om att 
gå in på flashbacks hemsida 
och se hur ungdomarna reso-
nerar om droger.

1 april 2011 infördes ”För-
störandelagen” som ger Tull-
verket och polisen större 
möjligheter att omhänderta 
och förstöra vissa substanser 
som innehåller ämnen som är 
på väg att bli narkotikaklas-
sade, exempelvis designer-
drugs.

Här kan vi tacka polisen i 
Mellerud som hösten 2010 
fick signaler från skolan om 
elever som smusslade med 
saker på rasterna och det låg 
cigarettpapper på toaletterna.

– Personalen på Pressby-
rån berättade att ungdomarna 
handlade slut på deras ciga-
rettpapper och ICA berättade 
om konstiga paket till miss-
tänkta missbrukare. Vi såg ett 
mönster, alla hade samma 
avsändare. Vi kontaktade 
åklagare i Uddevalla och 
diskuterade hur vi skulle 
förhindra den här näthandeln 
med droger. Före jul samma 
år beslutade vi att köra igång 
och började beslagta pake-
ten. Avsändarna i Högsbo var 
inte glada på oss, berättar 
Monica Lindberg, polisin-
spektör i Mellerud.

Lagras i hjärnan
Margareth gav en översiktlig 
bild över de vanligaste ty-
perna av droger. Hasch och 
marijuana lagras i fettvävna-

den i hjärnan och det tar upp 
till 30 dagar innan det man 
rökt går ur kroppen.

Hon gick igenom symp-
tom, biverkningar och ska-
dor som kroppen utsätts för.

– Det finns ganska mycket 
cannabis i Mellerud. Men vi 
har täppt till två kranar den 
sista månaden, sade Monica.

En person på tolv-tretton år 
som röker cannabis får hjärn-
skador efter ett halvårs miss-
bruk. Ju tidigare man börjar 
desto tidigare får man hjärn-
skador. Den mentala statusen 
stannar upp och kommer 
aldrig tillbaka. Cannabis på-
verkar främst testosteronhal-
ten och sänker intelligens-
kvoten.

Inkörsporten
– Ingen börjar röka hasch 
utan att röka vanliga cigaret-
ter innan. Jag vet heller ingen 
som börjat med tyngre dro-
ger som kokain  utan att först 
ha rökt cigaretter och sedan 
gått över till hasch, upplyser 
Monica.

En del säger att man inte 
kan dö av en överdos av can-
nabis. Men drogen kan or-
saka din död. En 15-årig 
flicka rökte hasch på förmid-
dagen, på eftermiddagen 
fortsatte hon och sedan fick 
hon en haschpsykos och hop-
pade ut från femte våningen 
och avled.

Centralstimulerande nar-
kotika, som amfetamin, ger 
skador som inte försvinner. 
Ett tecken på en person som 
går på amfetamin är stora 
pupiller i dagsljus, hunger- 
och trötthetskänslor försvin-
ner, man får en speciell gång 
och ryckningar.

Flera har åkt fast
– I Mellerud har vi inte sett 
att amfetamin används i låg 
ålder, då handlar det i regel 
om hasch. Men från 20-års-
åldern och uppåt finns det. 
Det är lätt att åka till annan 
ort och köpa, vi har flera som 
bor i Mellerud som åkt fast i 

Monica Lindberg, polisinspektör i Mellerud, informerade om läget i mel-
lerudsområdet.

Margreth Nilsson, droginformatör från Tullverket i Göteborg, föreläste 
på Kulturbruket på Dal om användningen av olika droger och deras på-
verkan.

En talande bild på en tjej och hur hennes ögon – före, under och efter 
ett cannabisrus.

Sex hundar hittades på en flygplats i Spanien, med vardera fyra kilo rent kokain innanför skinnet. Någon hade 
sprättat upp magen och lagt dit knarket och sedan väntat tills pälsen växt ut. Just dessa hundar överlevde 
och fick nya hem efter tillslaget.

Trollhättan och Göteborg. Vi 
kollar vilka de umgås med 
och försöker kartlägga dem, 
säger Monica.  

– Många LAN:ar och tar 
amfetamin för att hålla sig 
vakna, tillägger Margareth.

Kokain skadar slemhinnan 
i näshålan och ger matsmält-
ningsproblem som diarréer 
och kan ge hjärtinfarkt. Man 
får ett oerhört självförtroen-
de av kokain och är ”kung i 
baren”. För att öka effekten 
dricker många alkohol också. 
Kokain är idag allt vanligare 
hos vanliga ”Svenssons”, 
folk som har det gott ställt. 
Tullverket gör beslag på ga-
tan i Göteborg varje dag.

– Ungdomar från Mellerud 
som jobbar i Göteborg har 
åkt fast, de är i 25-årsåldern 
och tjänar bra, berättar Mo-
nica.

Drogernas vägar in till 
Sverige är många, de som 
sväljer ampuller kommer 
oftast med flyg från Sydame-
rika. En man hade svalt 2,1 
kilo heroin (142 ampuller).

Innehåller kaustiksoda
Margaretha tar även upp 
GHB som börjar återkomma 
i göteborgsområdet, drogen 
består av rengöringsmedel, 
kaustiksoda och vatten. Man 
hamnar snabbt i ett beroende 
och avtändningen är hemsk. 
GHB varken luktar eller 
smakar något och är livsfar-
lig. 

Ecstasy är på väg tillbaka 
och tyvärr finns drogen även 
i Mellerud. Ecstasy ger ska-
dor för livet och det finns 
ungdomar som tar livet av 
sig.

Att blanda vanliga läke-
medel (starka värktabletter) 
med alkohol, så kallade ”far-
macypartyn” är också van-
ligt. Fentanyl är 100 gånger 
starkare än morfin. Tre salt-
korn kan döda en vuxen man. 

– Man kan som förälder 
kolla efter aluminiumfolie, 
sugrör, speglar, kapslar och 
”frimärkspåsar”, allt är saker 
ungdomarna använder vid 
olika missbruk, säger Mar-
gareth.

Vad gör Tullverket?
Margareth berättade om 
Tullverkets verksamhet; 
tullhantering och brottsbe-
kämpning. Omkring 900 
personer arbetar med brotts-
bekämpning, varav cirka 
400 arbetar operativt vid 
Sveriges gränser. Tullverket 
har större befogenheter vid 

gränsen än vad polisen har, 
det kanske inte så många vet.

– Varje dag tar polisen i 
Göteborg cirka 30 kilo nar-
kotika i beslag. Genom Öre-
sundsbron har kontinenten 
kommit mycket nära oss. 
Sedan bron öppnade 1 juli år 
2000 har kollegorna i Skåne 
beslagtagit 92 ton narkotika 
vid 17 034 beslag, avslöjar 
Margareth.

Hon ger några exempel: 
106,5 kilo kokain gömt i 
fryst broccoli och 500 kilo 
hasch gömt i choklad.

– Vi har mobila scanners, 
röntgenbussar, och har utbil-
dad personal som läser av 
densiteten på lasten. Oftast 
är det stora organisationer 
som hanterar dessa mängder. 
Vi har narkotikasökhundar 
som jobbar på tågen mellan 
Malmö och Köpenhamn, de 

markerar minsta lilla, förkla-
rar hon.

Sprättade upp magarna
Ett skräckexempel är när 
tullpersonalen på en flyg-
plats i Spanien såg ett flertal 
hundar i burar som sedan 
hämtades. När detta uppre-
pades fattade personalen 
misstankar och hundarna 
röntgades. Det visade sig att 
man sprättat upp deras magar 
och lagt in fyra kilo rent ko-
kain innanför skinnet på 
samtliga sex hundar. Efter 
fyra veckor när pälsen växt 
ut skickades de över gränsen. 
Vid framkomsten sprättas 
deras magar upp igen...

– Men de här sex hund-
rarna klarade sig och fick bra 
hem, berättar Margareth.
 Susanne Emanuelsson 

susanne@mellerudsnyheter.se
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• 10-135 bar
• Smidig
• Lätthanterlig

HÖGTRYCKSTVÄTT
RE 129 PLUS KAMPANJPRIS 

3.190:-
REK. PRIS 3.990:-

BÄST
I  TEST

Topputrustad med slangvinda  
med slangstyrning, 9 m 
stålkordsarmerad slang.


