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Standardtrall
28 x 120 mm

13,95
Pris/lpm

Trallskruv, 4,2 x 55 mm.
För trall, staket och panel 
utomhus. 250 st/burk

89:- Finns i flera längder. 
Åtgång ca 8 meter/kvm.

Kvarnkullen
Öppet alla dagar 8-22

Med reservation för ev. 
slutförsäljning och  

tryckfel. Priserna gäller 
endast vecka 15.

Prisbomb!

5:-/st
Torskrygg
Falkenberg, Gadus morhua, Nordostatlanten, 
färsk, skinn- & benfri, i tråg, 250 g, jfr-pris 
159,80/kg

Svensk kycklingbröstfilé
Garant, Sverige, färska, ca 850 g. 
Max 2 köp/hushåll/vecka 15

Från 
frigående 

höns!

Jordgubbar
Land se förp., klass 1, i ask, 250 g, jfr-pris 
40,00/kg

Ägg 12-pack
Garant Eko, ekologiska, från frigående höns, 
M/L, jfr-pris 2,08/st.

6995
 

/kg

3995
 

/st

3995

för Bonuskunder
/st

25:-
för Bonuskunder

/st

Kokosmjölk
Garant, 250 ml, jfr-pris 20,00/lit.
Max 5 köp/hushåll/vecka 15

Räkor
Inkommer torsdag förmiddag

10:-
 

/st

Grillad 
kyckling
Lagerbergs. Råvikt 1.100 g.

Förra veckan kunde eleverna från årskurs sex upp till gymnasiet få testa att bada i isvak i Sunnanå hamn. Mina Lystad, 6B på Nordalskolan, var modig och hoppade utan tvekan i det iskalla vattnet. Foto: Susanne Emanuelsson.

– Sidan 9 –

Lägger bygge på is
FysioFokus tvingas pausa sina byggplaner på ett 
hälsocenter i Mellerud. Anledningen är regio-
nens krav på att förutom fysioterapi även erbjuda 
arbetsterapi. Nuvarande arbetsterapeut ska sluta 
och FysioFokus har inte lyckats rekrytera en ny.

– Sidan 12 –

Rally blev folkfest
Dals MK arrangerade rallytävlingen BDS Racet i 
skogarna kring Livarebo i lördags. En riktig folk-
fest med ett 40-tal åkare, varav tio körde för hem-
maklubben. Bästa hemmaåkare blev Martin No-
renby med Kenth-Åke Stenbäck som co-driver.

– Sidan 13 –

Skänker pengar
Scenario fyllde Kulturbruket på Dal tre dagar i 
mars och har beslutat att skänka överskottet på 
51 800 kronor till kommunens tre majblomme-
föreningar för att ge fler unga möjlighet att ta del 
av kulturskolanas verksamhet.

– Sista sidan –

Modiga elever trotsade kylan
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ÅRSMÖTE
Backa-Låttsbyns 
vägsamfällighet
Måndag 23/4 kl 18.00 

hos Anderssons på Hagen 

Välkomna!

ÅRSMÖTE
Kroppefjälls Fvo
Onsdag 25 april kl. 18

Plats: Kroppefjäll
Välkomna!       Styrelsen

Idrottshuset, Mellerud

VSH - JACK 8.000:- – 40 rop

- Välkommen - 
till en bra Bingo

Torsdag 12/4 kl 19.00

MELLERUDS IF

 

Mini Jack 7.200:- - 54 rop

BINGO
DRIVE IN

RÖVARE  20.000:-   -  58 rop
Buss från Bengtsfors över
Åsensbruk 0706-22 06 00Kulturmagasinet, Åmål

27–28/7 2018
Två av namnen till sommarens Bokdagar i Dalsland är

MARTINA HAAG & MIKAEL NIEMI
Författaren och  skådespelaren
Martina Haag, aktuell med 
romanen Livet går så fort. 
Och så långsamt. 

Mångprisade författaren 
Mikael Niemi med 
romanen Koka björn.

För fullständigt program, biljetter m.m. se vår hemsida
www.bokdagaridalsland.se

Notera redan nu i era kalendrar! Välkomna!
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Kommande film

MELLERUDS IF
Vi finns på 

centrum-
salongen

Mellerud

Rampage 
Big Meets Bigger

Söndag 15/4 kl. 19.00 (3D)

Onsdag 18/4 kl. 19.00 (2D)

Från 11 år. Pris 80kr

1 tim 47 min

Mästerdetektiven 
Sherlock Gnomes
Söndag 22/4 kl. 16.00

Som en dans
Söndag 22/4 kl. 19.00

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

anordnar OK Kroppefjäll en orienteringskurs för vuxna. 
Inga förkunskaper krävs. Kursen kostar 500 kr 
och i priset ingår lunch, fika och material.  
Anmälan 073-349 05 16 (Kicki Halvarsson) 
senast 23/4 

Välkommen!

Lördag och söndag 28-29/4
Kom och lär dig Orientera!

kallar till 

VÅRMÖTE
Onsdag 25 april 

klockan 19.00 
i klubblokalen 
Välkommen! 

Handlingar kommer att finnas 
tillgängliga på vår hemsida 

Tänk om det händer något under jakten...
Melleruds Jakvårdskrets anordnar en kurs för medlemmar i Svenska 
Jägareförbundet med info och praktisk träning i hjärt- lungräddning 
och akutsjukvård i det vilda 
Lördag 5/5 10:00-14:00 i Bolstad bygdegård.
HLR utbildare Mia Nyqvist och Annika Wårlén distriktssköterska på 
Melleruds Vårdcentrum medverkar. Kostnad 250:- och då ingår intyg 
på genomförd HLR utbildning, en liten förstahjälpenkudde samt 
enklare förtäring. Max 20 personer. Anmälan senast 23/4.
Först till kvarn gäller. För anm. och info: Annika Fredriksson, 
076-310 45 80 el. Eva-Lena Larsson, 070-335 43 53 

Jägareförbundet Mellerud

VÄLKOMNA!
Tel.0530-36200

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

Adress: Kapellgatan 6
Postadress: Box 94, 46422 Mellerud

11 april-18 april 2018
3:a söndagen i Påsktiden
”Den gode Herden”
Reservation för ändringar se vår hemsida: 
www.svenskakyrkan.se/mellerud

BOLSTADS FÖRSAMLING
Sön 18.00 Gudstjänst i Grinstads kyrka, Irja Lignell.
  Bolstads församlingskör.
Ons 18/4 14.30 Eftermiddagskaffe i Grinstads församlingshem, 
  Kerstin Öqvist.

HOLMS FÖRSAMLING
Ons 12.00  Andakt i Kyrkans Hus, därefter lunch, anmälan 
  senast tisdag kl. 11.00 tel.0530-362 00. 
Tor 10.00 Morgonmässa och Kafé Kom in i Kyrkans Hus,
  Pär-Åke Henriksson.
Sön 11.00 Gudstjänst med små och stora i Kyrkans Hus,
  Kerstin Öqvist. Barngrupperna medverkar. Fika.
Tis 17/4 11.30 Andakt på Fagerlid, Kerstin Öqvist.
Tis 17/4 14.30 Andakt på Bergs, Kerstin Öqvist
Ons 18/4 12.00 Andakt i Kyrkans Hus, därefter lunch, anmälan 
  senast tisdag kl. 11.00 tel.0530-362 00.

SKÅLLERUDS FÖRSAMLING
Tor 16.00 Sång och musik på Skållerudshemmet, 
  Kerstin Öqvist och Elisabette Emanuelsson
Sön 18.00 Gudstjänst i kyrkan, Kerstin Öqvist.

ÖRS FÖRSAMLING
Ons 15.00 Örs kyrkliga syförening symöte hos 
  Berith Pettersson.
Tor 15.00 Rostocks kyrkliga arbetskrets symöte på Karolinen.
Tor 18.00 Bibelstudium på Karolinen, Tage Grimheden.
Sön 11.00 Högmässa i Dalskogs kyrka, Pär-Åke Henriksson.
Ons 18/4 12.15  Mässa på Karolinen, Daniel Westin.

TRAVRESA
OLYMPIA-
TRAVET

LÖRDAG 28/4
AVRESA FRÅN ÅMÅL 10.00 
(DALHALL) MELLERUD CA 
10.45 (BIBLIOTEKET)  

BRÅLANDA 11.10 (RASTA)

250:- FÖR MEDLEM
350:- FÖR ÖVRIGA

Fika, entré och program ingår

Bindande anm. senast tis 24/4 
MONA 070-651 01 92
PER 073-091 66 35
OVE  070-551 44 07
ELLER PÅ HEMSIDAN

Lördag 21 april 
11.00 Fika och sångövning 
13.00 Lunch och promenad
 Sångövning
Anmälan senast 16 april till Anita Pettersson. 
070-614 19 55, anita_p@telia.com. Mat till självkostnadspris.

17.00 Servering
18.00 Konsert tillsammans med Huggenäs Gospel 
 och Thomas Segergren

Missionskyrkan Mellerud 

Gospeldag tillsammans med 
Huggenäs Gospel

Arr: Melleruds Missionsförsamling 
i samarbete med 

Alla som 
vill vara med och 
sjunga gospel är 

välkomna!

Välkomna!

Lördag 14/4  
Kl. 2100-0100

0520-973 30    www.traffenbaberg.se

Vårsoaré
Rostocks manskör

Söndag 15 april kl. 17.00
Kalandersalen, Dalsland Center

Biljetter: 150:- Finns att köpa på Kyrkans Hus, Bokhandeln 
och Coop Konsum, Åsensbruk

Välkomna!

Annonsera på
Från A till Ö

Ring eller maila Christina
0530-125 40

annons@mellerudsnyheter.se

Melleruds Demensförening 

MÖTE
Måndag 16 april kl. 18.00, Café Älvan

Karolina Christensen och Michael Melby infor-
merar om det nya boende på Ängenäs

Vi bjuder på kaffe med dopp       Välkomna!  

 Maria Olsson 

berättar om ”Kapstaden 

från den ljusa sidan”

  
Rotary
Mellerud

Måndag 16/4 

Café Gruzzolo kl. 18.15

CIRKUSPLATSEN

Biljetter: Coop Konsum Mellerud
ticketmaster.se. 077-170 70 70.
Cirkuskassan öppen kl 17-18

ÅMÅL - Måkebergsplan
Tisdag 17 april kl 18

SÄFFLE - Säffle Flå 
Onsdag 18 april kl 18

NYTT PROGRAM 2018!

MELLERUD

Måndag 16 april kl 18
ENDAST EN DAG

- Årets stora cirkusgästspel -
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Rättelse, entréavgifter och korteger

Här kommer senaste nytt 
från Kanalyran. Först en 
rättelse. Det blev lite fel 
när det gäller distanserna 
för Akveduktsjoggen. Det 
ska vara så här:
Barn- och ungdomsklasserna 
(födda 2005 eller senare) 
springer 1,5 km.

Vuxna och ungdomar 
födda 2004 eller tidigare kan 
välja att antingen spring fyra 
eller åtta kilometer.

Information om hur man 
anmäler sig finns på Kanal
yrans hemsida.

Entréavgifter
Det är fri entré till i stort sett 
allt på Kanalyran. Det enda 
undantaget är lördagskväl-
len. Detta beror i första hand 
på att vi är beroende av de 
entrépengarna för att kunna 
anlita artister som Wiktoria, 
Johan Boding’s Night of 

Temat i fjolårets barnkortége var varieté. Familjen Skoogh; Mathias och Therese med barnen Torres och 
Matheo vann första pris.

Friskis&Svettis Mellerud kammade hem förstaplatsen bland förening-
arna under lördagens kortege.

Hyllningskonsert 
till Lill-Babs

Arbetsgruppen planerar. Fr.v: Sara Kanyinda, Bodil Söderlund Davidson, 
Kerstin Söderlund och Caroline Anderberg. Foto: Charlie Davidson.

Det planeras för full inför 
en hyllningskonsert till 
Lill-Babs på Upperud 9:9 
lördagen den 28 april.
Bodil Söderlund Davidson 
berättar hur idén uppkom.

– Jag satt och tittade ikapp 
SVTs dramaserie Bonusfa-
miljen med min syster Kajsa 
en sen kväll och åt upp det 
sista påskgodiset. Vi njöt av 
de underbara karaktärerna 
Gugge och Bigge, spelade av 
Barbro ”Lill-Babs” Svens-
son och Marianne Mörck. I 
sista avsnittet får de varandra 
i varsin gräslig spetskreation  
och vi grät lyckotårar där på 
soffan. Dagen efter meddelar 
Sveriges Radio att Barbro 
Svensson gått bort. Det blev 
omedelbar landssorg och 
fullt fokus på Barbro i alla 
media. Denna långa och in-
tensiva karriär, denna fantas-
tiska artist och som så många 
vittnat om – denna varma 
människa.

Bodil kontaktade Carro 
Anderbergoch frågade om 
det inte vore kul att göra en 
hyllningskonsert till Lill-
Babs på Upperud 9:9.

– Inom en minut fick jag 
tillbaka svaret: Såklart!

Ett snabbt första plane-
ringsmöte och de hade enga-
gerat teamet på Upperud, 
bestämt datum och skissat 
upp en önskelista på musiker 

och låtar. Sara Kanyinda 
kom ombord. Sedan behöv-
des ett husband och Sören 
Blom svarade glatt på tele-
fon: ”Äntligen får jag vara 
Simon Brehm!”. Med sig i 
pianotrion anslöt sig Anders 
Ljungqvist på trummor och 
Tommy Christensen på kla-
viatur. Sångerskorna Anna 
Lundqvist och Lina Lönn-
berg kompletterar hyllnings-
gänget.

– Vår pianotrio plus fyra 
sångerskor med olika stil och 
ton kommer alltså att tolka 
låtarna vi hört med Lill-Babs 
under alla år, allt från rökiga 
jazzlåtar på engelska till 
tuggummipop och tyska 
schlagers, säger Bodil. 

– Det är ju låtar man kan 
men aldrig framfört på scen, 
konstaterar Sara.

– Jag har lyssnat massor på 
låtarna de senaste dagarna 
och valt ut några klassiker, 
till exempel En tuff brud i 
lyxförpackning och några 
helt nya låtar för mig såsom 
Min Ros Min Lilja, säger 
Carro.

– Det är så mycket glädje i 
det här snabba initiativet. Vi 
kommer att ta ett inträde och 
servera mat till den som öns-
kar äta innan bandet går på 
scenen, säger Kerstin Söder-
lund, som driver Upperud 
9:9. 

Lill-Babs uppträdde på Valhall, Bengtsfors Folkets park varje sommar 
under 60-talet och flera somrar på 70-talet. Första gången var hon i 
Bengtsfors med Simon Brehm 1954. Bilden är från Nils Josefssons bokse-
rie ”På Bengtsfors”.

Viktig information om den 
nya dataskyddsförordningen

Kursledare och föreläsare är advo-
katen Agnes Hammarstrand.

Många företagare undrar 
vad de behöver göra när 
de nya EU-reglerna för 
dataskydd börjar gälla 25 
maj 2018. Torsdag 19 april 
anordnas en kurs i ämnet 
på Kulturbruket på Dal, 
Mellerud.
Kursledare och föreläsare är 
Agnes Hammarstrand, advo-
kat och delägare på advokat-
firman Delphi. Hon är en av 
landets främsta experter 
inom den digitala juridiken, 
e-handel, IT och dataskydd.

– Detta är en viktig lagstift-
ning som reglerar hur man 

Lagen gäller alla; myndigheter, 
företag, kommuner, föreningar 
och enskilda personer och gäl-
ler all behandling av personupp-
gifter.

GDPR innebär bland annat att 
man ska identifiera alla behand-
lingar och lista dem i en regis-
terförteckning och uppgifter får 
inte behandlas (såsom lagras) 
om man inte har ett lagligt stöd 
för det

Lagen ger bland annat föl-
jande konsekvenser: Dataskydd 
blir en ledningsfråga, integri-
tetsfrågorna kräver mer resur-
ser och budget. System och 
databaser kan bli olagliga.

FAKTA GDPR

Konstvandringen
I år deltar åtta Melleruds-
konstnärer i Konstvandring i 
Dalsland 10-13 maj. Från 
norr till söder:
• Tanja Mueller
• Susanne Schubert Lind-
ström

• Per Blomberg
• Kerstin Ljungqvist
• Lena Bergsman
• Lisbeth Fürdell
• Wieslawa Foster-Johans-
son
• Harriet Gullin

behandlar personuppgifter 
för anställda, kunder, jobb-
sökande med mera och den 
berör alla företag. Jag kom-
mer bland annat att ta upp 
vad du som företagare behö-
ver göra och även ge tips, 
säger Agnes Hammarstrand.

Dataskyddsförordningen 
(GDPR) gäller som lag i alla 
EU:s medlemsländer från 
och med den 25 maj i år. Den 
ersätter Personuppgiftslagen 
(PuL). 

– En nyhet är att man kan 
få höga böter om man bryter 
mot den nya förordningen, 
konstaterar Agnes Hammar-
strand.

Företag kan få böta upp till 
det högre beloppet av 20 
miljoner euro eller fyra pro-
cent av koncernens globala 
omsättning. Ersättning kan 
ges till den som lidit skada. 
Det kan även bli andra sank-
tioner, såsom varning, krav 
på åtgärder (radera data) med 
mera.

Den nya förordningen 
kommer att innebära en hel 
del förändringar för de som 

behandlar personuppgifter 
och stärkta rättigheter för 
den enskilde när det gäller 
personlig integritet. 

Skydda den  
enskildes rättigheter
Ett av syftena med data-
skyddsförordningen är att 
skydda enskildas grundläg-
gande rättigheter och frihe-
ter, särskilt deras rätt till 
skydd av personuppgifter.

För bolag, myndigheter 
och andra organisationer 
som samlar in personuppgif-
ter ställs det nya krav. Skulle 
ett företag bli utsatt för data-
intrång eller på något annat 
sätt tappa kontroll över per-
sonuppgifter så måste bola-
get informera både de perso-
ner som uppgifterna gäller 
och Datainspektionen, om 
incidenten är allvarlig. Det 
kan den vara om uppgifterna 
som läckt ut kan leda till att 
personer utsätts för diskrimi-
nering, id-stölder, bedrägeri 
eller finansiella förluster.

För enskilda personer 
kommer rättigheterna att 

stärkas. Bland annat ställs 
strängare krav på att företag 
och andra organisationer ska 
informera om hur de hanterar 
enskildas personuppgifter.

Anmälan till kursen görs 
till Ett Dalsland i Tillväxt 
(eDIT) i Dals-Ed.

Susanne Emanuelsson 
Källa: datainspektionen.se

Queen och Haaks. Det ställer 
också helt andra krav på 
scenlösning samt ljud och 
ljus, vilket i sin tur för med 
sig ökade kostnader.

Vi har arbetat för att hålla 
biljettpriset så lågt som möj-
ligt och de som förköper 
kommer att ha mycket bra 
rabatt. Vår pristrappa ser ut 
så här:

Biljettköp senast 31 maj: 
Vuxna 150 kr och barn/ung-
dom under 18 år 70 kr.

Biljettköp senast 5 juni: 
Vuxna 200 kr och barn/ung-
dom under 18 år 80 kr.

Biljettköp på Kanalyran: 
Vuxna 250 kr och barn/ung-
dom under 18 år 100 kr.

Barn/ungdom under 15 år 
kommer endast att släppas in 
i sällskap med vuxen.

Vårt mål är givetvis att så 
många som möjligt köper i 
förköp. Detta av flera orsa-
ker. Dels underlättar det vid 
insläppet och kortar köerna. 
Dels ger det restaurangerna 
en chans att beräkna hur 
mycket mat och dryck de 
behöver i lager. Sist men inte 
minns. Vi har begränsat med 
plats. 

För att klara av säkerheten 
på Torget kan vi maximalt ta 
emot cirka 2 500 besökare. 
Genom förköpen kan vi ha 
kontroll på att det inte säljs 

fler biljetter än så. Det vore 
mycket olyckligt om vi stod 
med hundratals utanför som 
inte kan släppas in.

Biljetterna släpps onsdag 
25 april.

Korteger
Som vanligt blir det två kor-
teger, en barnkortege fredag 
kl 14.00 och en allmän på 
lördag förmiddag.

Temat för barnkortegen 
kommer att offentliggöras 
när vi offentliggör vem eller 
vilka som ska stå för barnun-
derhållningen. Förhandsin-
fo: Det blir något som har 
varit med på TV.

När det gäller lördagskor-
tegen så har vi precis som 
förra året penningpriser till 
de bästa föreningsekipagen. 
Totalt 6 000 kr finns att för-
dela.

För Kanalyrekommittén 
Lars Nilsson
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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 16 Måndag 16/4: Korv Stroganoff med potatis 
och gröna ärtor. 
Dessert: Fruktsoppa. 
Tisdag 17/4: Skivad kotlettrad, gräddsås, 
potatis, värdshusgrönsaker och äppelmos. 
Dessert: Krusbärskräm.

Onsdag 18/4: Italiensk kycklingsoppa.  
Dessert: Pannkakor med sylt.

Torsdag 19/4: Sprödbaka sejfilé med 
Rhode Islandsås, potatis och broccoli.   
Dessert: Päronkräm.

Fredag 20/4: Lindströmslåda med brunsås, 
potatis, skivade morötter och lingonsylt. 
Dessert: Fruktcocktail.

Lördag 21/4: Herrgårdskyckling med 
potatis och majs. 
Dessert: Jordgubb- och äpplekompott med 
vaniljsås.

Söndag 22/4: Fisk Bordelaise med vit sås, 
potatis och gröna ärtor.
Dessert: Kladdkaka med vispad grädde.
Hemtjänstens alternativ v. 16
Mån-tors, lör-sön: Köttbullar, potatismos 
och grönsaker. Fre: Potatisbullar med bacon och 
grönsaker.

Senior
Måndag Korv Stroganoff* med 
pasta och gröna ärtor.
Alt: Vegetarisk Stroganoff.

Tisdag Skivad kotlettrad* med  
gräddsås, potatis, värdshusgrönsaker 
och äppelmos.
Alt: Grönsaksbiff med gräddfilssås.
Onsdag Italiensk kycklingsoppa. 
Mjukt bröd med ostpålägg.
Alt: Grönsakssoppa med quornfärs.

Torsdag Sprödbakad sejfilé** med 
Rhode Islandsås, kokt potatis och 
broccoli.
Alt: Rödbetsbiff.

Fredag Hamburgare* med bröd 
och hemlagat mos, sallad, dressing. 
Alt: Vegetarisk burgare.

Varje dag serveras: 
 Sallads-/råkostbuffé med dressingar 

samt hårt och mjukt bröd.
* Ursprungsland Sverige.

**Miljömärkt.

MolièreEnsemblens dundersuccé:

Lisa tycker det är svårt att äta själv, iallafall i början. Foto: Martin Skoog.

Det här är en föreställning 
för liten och stor om stolt-
het och om att lyckas med 
någonting som kan vara 
väldigt svårt. I alla fall i 
början.
Att äta själv, till exempel, kan 
vara svårt i början, tycker 
Lisa.

Speciellt när köttbullarna 
rullar iväg och spagettin bok-
stavligen slingrar sig. När 
mjölken inte vill vara kvar i 
mjölkglaset. Och för att inte 
tala om besticken som har 
helt andra planer än att hjälpa 
till att få maten in i munnen.

Middagen eskalerar i rena 
cirkusen men till slut lyckas 
Lisa – mot alla odds – domp-
tera den ostyriga maten och 
få den dit den ska.

Äta själv – barnteater 2-6 år

Författaren Christine Falkenland. 
Foto: Kristin Lidell.

I morgon torsdag 12 april 
gästar romanaktuella Chris-
tine Falkenland Bokdagar i 
Dalslands och Forum för 
poesi och prosas författar-
kväll på Sagabion i Åmål.

Hon är uppväxt i Mellerud 
och fick Dalslands Spar-
banks litteraturpris 2006. På 
Sagabion kommer hon bland 
annat att berätta om och läsa 
ur uppmärksammade roma-
nen ”Själasörjaren”. 

Vid författarkvällen fram-
träder även prisade och kriti-
kerhyllade författaren Peter 
Fröberg Idling och berättar 
om och läser ur sin senaste 
kontrafaktiska roman ”Julia 
& Paul – en försommarberät-
telse”. 

Falkenland i Åmål

Nytt naturreservat 
bildat på Kroppefjäll

Den 15 mars beslutade 
Länsstyrelen i Västra Gö-
taland att förklara Eds 
barrskog och våtmarker 
som naturreservat. Reser-
vatet ligger på Kroppefjäll 
med sin norra gräns mot 
Karolinerleden.
Eds barrskog och våtmarker 
ligger inom myrområdet 
Smörkullemossarna och 
Barlindemaden som ingår i 
Myrskyddsplanen för Sveri-
ge. 

Det är ett orört naturom-
råde med skog och sjöar, ett 
område med riksintresse för 
naturvård. Här finns sump-
skog med inslag av al, björk, 
tallar och rikligt med död 
ved. Här finns gles hällmark-
skog med äldre tall och barr-
blandskog med äldre gran. 
Rödlistade arter av lavar, 
svampar, mossor och insek-
ter finns i området.

Länsstyrelsen skriver att 

Närproducerad mjölk 

30 000 liter mjölk per år från Dals-
spiras mejeri i Färgelanda ska gå 
till förskolor i Melleruds kommun.

Från den första maj i år 
ska 15-20 procent av kom-
munens totala mjölkinköp 
komma från det lokala 
mejeriet Dalsspira i Fär-
gelanda. 
Totalt handlar det om 
30   000 liter mjölk per år. Det 
står klart efter avslutad upp-
handling där  även Bengts-
fors, Dals Ed och Färgelanda 
ingår.

– Den mjölk vi köper från 
Dalsspira kommer i första 

om skogsbruk bedrevs eller 
skogen exploaterades på an-
nat sätt skulle dessa natur-
värden försvinna. Genom att 
bilda ett reservat undanröjs 
det hotet mot naturvärdena.

Melleruds kommun och 
Dalslands miljö- och energi-
nämnd ser positivt på att re-
servatet bildas. Det överens-
stämmer med Melleruds 
kommuns översiktsplan och 
naturvårdsprogram. Även 
Skogsstyrelsen ställer sig 
positiv till bildandet. 

Dalslands miljö- och ener-
ginämnd gör dock Länssty-

relsen uppmärksam på att fri 
utveckling eventuellt inte är 
den bästa skötselmetoden för 
att bevara de höga naturvär-
dena på Kroppejäll och syf-
tar på att det för länge sedan 
betade djur i området.

Förhandlingar om in-
trångsersättning som förs 
med de berörda markägarna 
pågår fortfarande och beslu-
tet om att bilda naturreserva-
tet har ännu inte vunnit laga 
kraft.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

Kommunlistan för 
Vänsterpartiet Mellerud
Vänsterpartiet Mellerud har 
på sitt årsmöte beslutat om 
hur kommunlistan kommer 
se ut inför valet 2018. 

– Vi har en stark lista i år 
med många duktiga kamrater 
som på ett bra sätt kommer 
att kunna arbeta för att Mel-
lerud ska utvecklas till en 
kommun för alla, säger Pål 
Magnussen ordförande för 
Vänsterpartiet Mellerud. 

Listan ser ut som följer:
1: Elin Segerlind
2: Pål Magnussen
3: Kristina Kay
4: Andreas Jonsson

Elin Segerlind står överst på vän-
sterpartiets vallista till kommun-
fullmäktige. Foto: Privat.

En föreställning som också 
är en dundersuccé för Molie-
reEnsemblen som turnerat 
med den runt om i landet år 
efter år. Över 200 föreställ-
ningar har spelats om den 
härliga känslan av att kunna 
något själv!

Den visas på söndag 22 

april på Kulturbruket på Dal. 
Arrangör är Kulturbruket på 
Dal/Barnkulturgruppen. Fö-
reställningen är cirka 30 
minuter lång.

Biljetter säljs i Melleruds 
bibliotek från torsdag 19 
april.

hand att gå till förskolor, till 
exempel förskolan i Dals 
Rostock, säger Martin Zet-
terström, serviceenhetschef i 
Melleruds kommun. 

85 procent av mjölken 
kommunen köper kommer 
fortsatt från Arla och är eko-
logisk. 

5: Emmy Ünal
6: Kjell Rosén
7: Christian Ragnevi 
8: Kent Palm

Cirkus i Mellerud
På måndag 16 april är det 
dags för Cirkus Brazil 
Jacks traditionella gäst-
spel på Cirkusplatsen i 
Mellerud.
Denna säsongen presenteras 
en klassisk cirkusföreställ-
ning utan djur med roliga 
clowner, spännande diabolo-
jonglering, vältränade akro-
bater samt en stor och välspe-
lande cirkusorkester. 

– I år gläder vi oss bland 
annat över att för första 
gången i Europa få presen-
tera den argentinske nyska-
pande clownen Emiliano. 
Vidare världsstjärnan Pierre 
Marchand från Frankrike 
med sin fantastiska diabolo-

jonglering och sensations-
numret ”den flygande 
mänskliga kanonkulan” från 
Italien med akrobaten Jody 
Bellucci, säger cirkusdirek-
tör Trolle Rhodin. 

Världsclownen Emiliano.

Vi delar ut 50 cirkusbiljetter!
De 25 första som kommer in till Melleruds Nyheters kontor 
före kl. 16.00 fredag 13/4 kommer att få 2 biljetter var till 

Cirkus Brazil Jacks föreställning i Mellerud
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3.895 kr/mån
MED TOYOTA FLEX PRIVATLEA SING

Pris från

RAV4 ELHYBRID
X EDITION

• Eljusterbar förarstol
• LED-strålkastare
• Baklucka elektriskt 

manövrerbar  

3.095 kr/mån
MED TOYOTA FLEX PRIVATLEA SING

Pris från

AURIS TOURING
SPORTS ELHYBRID
TOUCH & GO EDITION

• Toyota Touch® 2 med 
GO Navigation (fria 
kartuppdateringar i 3 år)

• Smart Start & Smart Entry  

2.995 kr/mån
MED TOYOTA FLEX PRIVATLEA SING

Pris från

AURIS ELHYBRID
TOUCH & GO

EDITION

• Toyota Touch® 2 med 
GO Navigation (fria 
kartuppdateringar i 3 år)

• Smart Start & Smart Entry

2.395 kr/mån
MED TOYOTA FLEX PRIVATLEA SING

Pris från

YARIS ELHYBRID
TOUCH & GO

EDITION

• 15” aluminiumfälgar 
• Toyota Touch® 2 med 

GO Navigation (fria 
kartuppdateringar i 3 år)

3.095 kr/mån
MED TOYOTA FLEX PRIVATLEA SING

Pris från

C-HR ELHYBRID
X EDITION

• JBL-paket
• Skinnklädsel 
• LED-strålkastare

*Finansiering från Toyota Financial Services: Festivalränta 1,95% (ord. ränta 3,95% apr-18) gäller kreditansökningar med Flex Billån, 36 mån och gäller endast under perioden 13 april t o m 20 april 2018. Effektivränta 2,95% vid ett bilpris på 100.000, kontantinsats 30% och ett restvärde på 40%. 
Festivalränta 1,95% gäller endast nya bilar i lager. Privatleasingkostnad visar exempel med Flex Privatleasing, månadskostnad inkl. service, baserad på fast ränta, 36 månader, 4500 mil, och garanterat restvärde. Övermil (Yaris 8,00 kr/mil, Auris och C-HR 10 kr/mil, RAV4 12,50 kr/mil) och skador 
utöver normalt slitage debiteras vid återlämning av bilen. Uppläggnings- och aviavgift samt skatt och avgifter från Transportstyrelsen tillkommer. Bränsleförbrukning vid blandad körning 3,3 – 5,1 l/100 km, CO2-utsläpp 75 – 118 g/km. Med reservation för ev. tryckfel och prisändringar. Erbjudandet 
gäller endast privatpersoner t o m 30 juni 2018.

Prova Elhybrid är ett helt nytt sätt att provköra. Du får ta del av hybridens särskilda körkänsla, 
samtidigt som du får unik och objektiv data från just din provkörning. När du Provar Elhybrid  
13-15 april har du chans att ta dig hela vägen till finalen av Eurovision Song Contest.  
Resa, boende och biljetter för två personer till finalen i Lissabon ligger i prispotten.  
Läs mer om tävlingen på toyota.se/oppet-hus

Prova Elhybrid   
Tävla om en resa till finalen av Eurovision Song Contest i Lissabon.

Festivalränta 

 1,95%*

Gäller under perioden 
13 - 20 april.

STRÖMSTAD 

PRÄSTÄNGSVÄGEN 8 
Tel: 0526-605 00 

ED 

JORDBRON 
Tel: 0534-10500 

EXTRA HELGÖPPET 

LÖRDAG & SÖNDAG 

10.00-14.00 

Vårshow med 
tradition

Under torsdagen den 5 och 
fredagen den 6 april bjöd 
eleverna från Dahlstiern-
ska gymnasiets estetiska 
på ett program på sin 
traditionella vårshow i 
Kulturbruket på Dal. 
För 15 år sedan startade tra-
ditionen där eleverna under-
håller publiken med mycket 
”Gott och Blandat”.

I år medverkade Albin 
Krave och Zahraa Al-Khafa-
ji (båda ljustekniker), Jakob 
Malmsköld (piano) och Lud-
wig Sannebro (trummor) 
från ES1. 

Från ES2 underhöll Javad 
Sajadi med sång samt gitarr-

spel och Sakki Husseini 
agerade som kvällens konfe-
rencier och bjöd även på 
rapp. 

Axel Gustavsson från ES3 
bidrog med sång i samband 
med spel på gitarr och bas 
och Alexander Ström med-
verkade som skådespelare, 
liksom Tobias Karlsson från 
ES4 med skadespel, slagverk 
och synthesizer.  

Showen presenterades 
som resultatet av ett samar-
bete med eleverna och lä-
rarna Kirsti Aasum (bland 
annat ljudtekniker), Peter 
Halvordsson (Bas), Jonathan 
Bryntesson (Gitarr) och Bir-

Axel Gustavsson sjöng låten ”I want it that way” tillsammans med lära-
rinnan Kirsti Aasum.

Javad Sajadi sjöng bland annat persiska låten ”Behet ghol midam”, här ackompanjerad av delever och lärarna.

gitta Olsson (skådespelare).
 Det spelades bland annat 

låten ”Tribute” av Tenasci-
ous D, ”Axels Enmansband”, 
”Song 2” av Blur, några af-

ghanska låtar som bland an-
nat ”Bayad”, och inte minst 
”Svordomsvisan” med in-
slag av roligt skådespel. 
Även två korta, egenprodu-

cerade filmer visades under 
kvällen. 

Det blev en kväll med ett 
gott och blandat program där 
eleverna kunde visa upp sin 

kunskap på scen framför 
kvällarnas besökare i Spar-
banksalongen.

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

Öppet: Vard 9-18 
Lunch 13-14

Lördagar 10-13

Välkommen in till oss!

Delbetala dina glasögon räntefritt

Följ oss på

Solglasögon på köpet! 

Vid köp av kompletta märkesglasögon medföljer  
receptslipade enstyrkesolglasögon.

Erbjudandet gäller under april och maj 2018
och kan ej kombineras med andra erbjudanden.
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Vår käre make,
pappa och morfar

Gunnar
Johansson

* 18 januari 1934

har i stillhet insomnat

Vänersborg
30 mars 2018

LINNÉA
Elisabeth och Fredrik

Marianne och Jan-Erik
Helén och Joakim

Barnbarn
Släkt och vänner

Ett verksamt liv 
har slocknat ut
En flitig hand 

har domnat
Din arbetsdag 
har nått sitt slut
Och i Guds hand

Du somnat
Din kära stämma

tystnat har
Men vackert står
Ditt minne kvar

Begravningsgudstjänsten
äger rum i 

Vänersborgs kyrka 
torsdag 3 maj kl. 13.30.
Efter akten inbjudes till

minnesstund i Kyrkans Hus.
Svar om deltagande
senast 25 april till 

Blixt Begravningsbyrå 
tel. 0521-71 11 63. 

Lika välkommet som
blommor är en gåva till

Hjärnfonden 
tel. 020-52 35 23.  

Vårt varma TACK
till Er alla som hedrat 

minnet av vår käre 
Arne Ericsson
Tack för blommor,  

minnesgåvor och omtanke.
Ett extra tack till Anette 

J. Carlson, Maria Anders-
son, Anders Grimheden, 
Pontus Krave som gjorde 
begravningsgudstjänsten 

till ett ljust minne.
Astrid med familj

Till minne
Det är nu 6 år sedan min 

älskade
Bittan

hastigt gick bort.
JAN

DÖDSFALL

PREDIKOTURER

TILL MINNE

SORGTACK

Hipp Hipp 

HURRA!

Grattis till Winston som fyl-
ler 1 år idag 11 april.

Kram från farmor 
Åsa och farfar

MELLERUD
Smyrna: Onsd 18 Bibelklass. 
Torsd 17 Språkcafé. Fred 18 
Tonår i Smyrna. Sönd 11 
Gudstj. med församlingsmö-
te. Månd 17 U-landsgruppen. 
Tisd 10 Bönedag i Åmål - an-
mälan.
Equmeniakyrkan-
Missionskyrkan: Torsd 
18.30 Städ & Trivs. Fred 
18 Tonår. Lörd 10-13 Dals-

landsbön i Brålanda. Sönd 
11 Gudstj., Mikael Nilsson. 
Offerdag för Mission i Sve-
rige. Eftermiddagen samling 
för scoutledare. Månd 18.30 
Sångövn. inför Valborgsmäss. 
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 

19.30 LifeLine, ungdoms-
kväll på Sörgården. Lörd 10-
13 Daslandsbönen i fsh. Sönd 
11 Gudstj. Predikan David C. 
”Församlingens liv -berät-
telsen” Ssk. Kyrkkaffe. Tisd 
17.30 Trä & Plugg på Sörgår-
den. 
Equmeniakyrkan: Torsd 
19 Markusläsning. Sönd 11 
Gudstj. Sigward K. Kyrk-
kaffe.
Brålanda: Fred 15 Gudstj. på 
Servicehuset, Anette J. Carl-
son. Lörd 10-13 Dalslands-
bön i fsh. Sönd 11 Gudstj. i 
fsh, Thomas Holmström. Ssk 
och kyrklunch. Månd 12 Mid-
dagsbön i fsh. 12.15-13.30 
Lunch. 17-19 Kulturcafé Brå-
landa fsh. Tisd 17-19 Himmel 
och pannkaka i Brålanda fsh. 
Fest för alla åldrar.
Gestad: Fred 12-14 Fredags-

TILL MINNE

Arne Jägerholt har avlidit i en ålder 
av 82 år. Foto: Privat.

Arne Jägerholt, eller som 
alla vi som kände honom 
sade, Jägarn, har lämnat oss 
i stor sorg och saknad.

Arne insåg tidigt att han 
inte ville gå i sin fars fotspår 
och bli yrkesfiskare. Han 
satsade istället på  en karriär 
inom bankvärlden. Efter 
några år insåg han att bankyr-
ket inte var något som pas-
sade honom. 

Han skrev in sig vid Göte-
borgs Universitet, där han 
avlade en filosofie magister-
examen i svenska och histo-
ria. 

1963 anställdes Arne som 
adjunkt vid realskolan i Mel-
lerud. Tre år senare fick 
även jag en tjänst på samma 
skola och en livslång vän-
skap startade. Det blev ge-
nom åren många schackpar-
tier, men ännu fler 
bordtennismatcher. Arne 
ville gärna visa upp sitt äls-
kade Brattö i Bohuslän, som 
var hans födelseort.

Längre fram blev det 
många resor till familjens 
sommarställe på Orust. Där 
trivdes Arne som bäst när han 
fick gå ut med sin båt och 
lägga ut sina nät. Hamnade 
några humrar i nätet när de 

inte var lovliga kastade Arne 
omedelbart tillbaka dem i 
havet. Är man son till en yr-
kesfiskare är fiskelagarna 
heliga.

Arne hade också ett stort 
kyrkligt intresse. Han var i 
många år kyrkvärd i Holms 
kyrka och var även ordfö-
rande i kyrkofullmäktige.

Bland oss lärare på Råda-
skolan kommer Arne alltid 
att bli ihågkommen som en 
mycket engagerad kollega.

Arne kommer även att bli 
ihågkommen av många 
elever i tre generationer.

Lars-Åke Svensson

Veckans 
ros...

...till Anders Ljungqvist och 
Daniel Westin för underhåll-
ningen när vi hade symöte.

Rostocks kyrkliga syförening

...till Er alla som köpte lot-
ter och medverkade vid vår 
försäljning. Allt bidrog till en 
lyckad kväll och ett fint resul-
tat.

Örs kyrkliga syförening

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Örs kyrka för Bror 
Svensson. Som inledning på 
akten spelade Maria Anders-
son på orgel och Peter Söder-
lund på flöjt ”Koppången” av 
P. E. Moreaus, varefter Peter 
sjöng ”Jag är född i en liten 
by” av Brolle ackompanjerad 
av Anders Ljungqvist på gi-
tarr. Akten förrättades av Pär-
Åke Henriksson och tillsam-
mans sjöng man psalmen 289 
och sångerna. ”Man ska leva 
för varandra” och ”Jag har 
hört om en stad”. Peter sjöng 
”Du är för alltid en del av mig” 
av L Holm/L Berghagen med 
Anders på gitarr och som av-
slutningsmusik spelades 
”Strövtåg i hembygden” av G. 
Norén/B. Dixgård vackert 
framfört på orgel, gitarr och 
tvärflöjt. Vid kistan togs av-
skedet av familj, släkt och 
vänner. Till minnet av Bror  

JORDFÄSTNING
var koret vackert dekorerat 
med blommor. Anhörigas tack 
framfördes och gästerna in-
bjöds till minnesstund på Sun-
nanå Hamnkrog. Gravsättning 
kommer att äga rum på Örs 
kyrkogård.

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Grinstad kyrka för 
Manfred Jalowitz. Som in-
ledning på akten spelade Ma-
ria Andersson ”Gammal fä-
bodpsalm” av O. Lindberg 
varefter hon sjöng ”Jag ska gå 
genom tysta skyar” av G. Jo-
hansson. Akten förrättades av 
Margareta Olsson och tillsam-
mans sjöng man psalmerna 
271, 298 samt 297. Maria 
sjöng ”Jag har hört om en 
stad” av L. Lithell och som 
avslutningsmusik spelades 
”Våren” av E. Grieg. Vid kis-
tan togs avskedet av systern 
Signe med familj, släkt och 
vänner. Till minnet av Man-
fred var koret vackert dekore-
rat med blommor. Anhörigas 
tack framfördes och gästerna 
inbjöds till minnesstund i 

Grinstad församlingshem. 
Gravsättning kommer att äga 
rum på Grinstad kyrkogård.

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Bolstad kyrka för 
Anna Johansson. Som inled-
ning på akten spelade Maria 
Andersson ”Largo” av A. Vi-
valdi varefter Erika Larsson 
sjöng ”Stilla ro och nära” av 
Å Jinder. Akten förrättades av 
Daniel Westin och tillsam-
mans sjöng man psalmerna 
248, 285 och 261. Erika sjöng 
”Jag ger dig min morgon” av 
F. Åkerström och som avslut-
ningsmusik spelades ”Tröste-
visa” av B. Andersson. Vid 
kistan togs avskedet av barnen 
med familjer, släkt och vän-
ner. Till minnet av Anna var 
koret vackert dekorerat med 
blommor. Anhörigas tack 
framfördes och gästerna bjöds 
med till minnesstund i Grin-
stad församlingshem. Efter 
akten ägde gravsättning rum 
på Bolstad kyrkogård.

lunch i Gestad bygdegård. 
11.30 ”Tid för eftertanke”. 
Sönd 14 Gudstj. med nattv. 
Thomas Holmström. Kyrkbil 
321 18. 

FRÄNDEFORS
Equmeniakyrkan: Torsd 11 
Dagledigträff Tage Brolin om 
svenskbyarna i Ukraina, film, 
servering, andakt. Fred 10 
Markusläsning. Sönd 18 Sön-
dagskväll i kyrkan. Sigward 
K. Servering. 
Frändefors: Onsd 19 För-
samlingsafton Den nya kyr-
kohandboken. Vi lär känna 
den nya kyrkohandboken 
som tas i bruk på pingstdagen 
2018. Kaffe och andakt Len-
nart Staaf. Sönd 10 Gudstj. 
Ralph Liljegren. Tisd 13.30 
Gudstj. på Ringhem. Lennart 
Staaf.

Föreningsarkivet i Melle-
rud (FAM) höll årsmöte den 
13 mars i det nyrenoverade 
Tingshuset. 36 ombud för 21 
föreningar hade kommit. 
Ordförande Lisbeth Berglöv 
ledde förhandlingarna. 

Styrelse 2018: Ordförande 
Lisbeth Berglöv, vice ordf.
örande Arne Östergren, kas-
sör Inga Eklundh, sekreterare 
Kjell Åberg, Evert Magnus-
son och Bo Andersson.  Re-
visorer: Göran Andreasson 
och Joacim Magnusson. Vid 
årsskiftet fanns 54 medlem-
mar och 351 inlämnade ar-
kiv.

Sedan berättade Kjell 
Åberg om kommunens histo-
ria från medeltiden med 
början vid Dalaborg, samt 
bland annat om slaget vid 
Köpmannebro 1645 och om 

de järnvägstjänstemän som 
hjälpte den norska mot-
ståndsrörelsen under andra 
världskriget, samt en del från 
sin egen forskning, främst 
släktforskning. 

Kjell har exempelvis två 
förfäder som var ”landshöv-
dingar” åt unionsdrottningen 
Margareta, en stamfar som 
var fogde på Stockholms 
Slott och var en av dem som 
blev halshuggna vid Stock-
holms blodbad 1520 samt 
den som ledde Klockuppro-
ret mot Gustav Vasa 1531 
och blev halshuggen i Stock-
holm 1534. Han har också 
forskat om Karl XII och 
kulknappen som kan ha varit 
kungens banekula.

Kjell Åberg,  
årsmötessekreterare

ÅRSMÖTE

Varmt TACK
till Er alla som på olika 
sätt hedrat minnet av  

vår kära 
Ann-Christine 

Ivarsson
Ett särskilt tack till 

personalen på Skålleruds 
hemsjukvård och Bergs 

sjukhem.
BJÖRN

Petter och Sara  
med familjer
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PÅ KÖPET! TRIMMER ELLER HÄCKSAX MED 
HUSQVARNA AUTOMOWER� 400-SERIEN

Husqvarna 115 iL

Husqvarna 115iHD45 

VÄRDE 2.800:-

HUSQVARNA AUTOMOWER�

Automower� 105
 ■ Ytkapacitet: 600 m²
 ■ Maximal lutning 25 %

Automower� 105 Automower� 315
 ■ Ytkapacitet: 1500 m²
 ■ Maximal lutning 40 %

BOKA HEMBESÖK NU 

KOSTNADSFRI RÅDGIVNING

FÖR DIG OCH DIN TRÄDGÅRD
AXIMA AB | ERIKSTAD BJÖRNEBOL | 464 92 MELLERUD

0530-512 50 | WWW.AXIMA.SE

Nya kyrkohandboken

Charlotte Hartwig Lundh, chef 
på pastorala enheten och präst i 
Svenska kyrkan medverkade.

Kyrkoherde Pär-Åke Henriksson inledde utbildningsdagen med en mässa.

Riktig sångarglädje

Traditionsenligt kom kören Korsdraget på långfredagen till Smyrnakyrkan i Mellerud. Det blev fullt på estraden 
och i åhörarbänkarna.

Kören Korsdraget är inne 
på sitt 20:e år och har ofta 
gästat Mellerud. Under 
långfredagen gästade de 
Smyrnakyrkan i Mellerud.
– Vi är en ekumenisk kör och 
sångare och spelemän kom-
mer från Göteborg, Alingsås, 
Strömstad, Färgelanda, 
Trollhättan och Ulricehamn, 
berättar körens ledare Britt-

Marie Svensson, Alingsås. 
Kören sjöng och några berät-
tade om sin erfarenhet att 
leva med Jesus.

Påsken är kristenhetens 
största högtid och sångerna 
handlade mycket om den.

Med så många sångare och 
en välsjungande publik blev 
det en härlig långfredags-
kväll.

Församlingens pastor 
Tommy Pettersson ledde den 
välbesökta gudstjänsten.

– Tänk att man känner igen 
och kan sjunga med i de 
flesta av era sånger, det beror 
på att de sjungits, i strängmu-
siken som ofta funnits inom 
frikyrkan, sade Tommy.

Marianne Karlsson

gudstjänster, till exempel 
högmässa, dopgudstjänst 
och vigselgudstjänst.
Ny handbok produceras då 
och då, senast det skedde var 
1986. För Melleruds pasto-
rats del har det varit en lång 
process, då man varit en så 
kallad pilotförsamling.

– En testmodell kom 2012 
och vi har utvärderat den, 
sedan kom nästa testmodell 
2016 och vi var även med i 
den processen, berättar Pär-
Åke Henriksson, kyrkoherde 
i Melleruds pastorat.

För att förankra arbetet 
anordnar Karlstad stift ut-
bildningsdagar och en sådan 
var förlagd i Kyrkans hus, 
Mellerud för en tid sedan. 
Medverkade gjorde Anders 

Göransson, stiftsansvarig 
kyrkomusiker och Charlotte 
Hartwig Lundh, chef på pas-
torala enheten och präst i 
Svenska kyrkan. 

– Det var en gemensam 
utbildningsdag för pastora-
ten i Dalsland och södra 
Värmland. En heldag med ett  
60-tal deltagare. Vi började 
med en mässa, sedan gick vi 
igenom boken i stora drag 
och testade fin kyrkomusik, 
berättar Pär-Åke.

– Vi ser positivt på detta, 
det är en kyrkohandbok med 
ett bättre och mer modernt 
språk och vi får mer liturgisk 
musik att välja mellan, kon-
staterar Pär-Åke.
 Susanne Emanuelsson 

susanne@mellerudsnyheter.se

Den nya kyrkohandboken 
för Svenska kyrkan tas i 
bruk på Pingstdagen 20 
maj i år. Kyrkohandboken 
innehåller ordningar för 



MELLERUDS NYHETER8 ONSDAG 11 APRIL 2018

Brålanda • Frändefors

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

Besök gärna vår hemsida:
bralandavantjanst.dinstudio.se

Tisdag 17/4 kl 18.00 
Pilgrimsvandring - 82 mil 
med Nils O Karlsson 
Gemenskap och fika. 

Lördag 14 april
minst mellan kl. 10 - 14

20-tal loppisstopp med ca 60-talet olika utställare.
För mer info se  

Facebook,  
”Loppisrunda i Brålanda”

www.brålandaföretagarförening.se

BRÅLANDA 
GALLERIA

Loppisrunda i Brålandabygden

Stort intresse för bostadsrätter

I torsdags hölls en informa-
tionsträff angående bygg-
nationen av bostadsrätter 
i Källeberg, Brålanda. Hå-
kans Bar & Festvåning var 
fylld av intresserade när 
projektet presenterades.
Håkan och Gunilla Ström, 
arkitekten Maria Ahlman 
från arkitektbyrån Contek-
ton i Vänersborg och fastig-
hetsmäklaren Börje Larsson 
fanns på plats när det var 
dags för en utförlig presenta-
tion av planerna på en fram-
tida bostadsrättsförening i 
Källeberg. 

Det är första gången i his-
torien bostadsrätter byggs i 
Brålanda och de kommer att 
erbjuda ett alternativ för de 
enfamiljshus och hyreslä-
genheter som finns. Om or-
ten är mogen för det vill 
Håkan och Gunilla Ström nu 
ta reda på.

Ekonomiskt byggande
Håkan berättade att Väners-
borgs kommun startar arbe-
tet med en ny detaljplan för 
området i år och att den ska 
vara färdig hösten 2019.

Därefter följer justering av 
ritningarna, en ekonomisk 
plan, försäljning av lägenhe-

Börje Larsson, Håkan Ström, Gunilla Ström och Maria Ahlman.

Så här ser förslaget med en huvudbyggnad i tre våningar ut. Vy från sydost.

ter och upphandling av byg-
gare. 2019/2020 kan bo-
stadsrätterna stå färdiga om 
allt går enligt plan. Vad priset 
kommer att bli är enligt Hå-
kan Ström svårt att säga, men 
han visade vad en bostadsrätt 
i Boverian och Bo Klok i 
Vänersborg kostar. 

Den förstnämnda har ett 
kvadratmeterpris på 1 500 – 
2 300 kronor. Den andra ett 
på 1 000 till 1 500 kronor per 
kvadratmeter. Beroende på 
storlek blir hyran 3 400 till 
4 700 kronor i Boverian och 
3 200 till 5 000 kronor i Bo 
Klok.

– Det kostar lika mycket att 
bygga i Brålanda som i Vä-
nersborg. Ska projektet vara 
genomförbart måste man 
bygga ekonomiskt, sade Hå-
kan.

Herrgårdsform
Arkitekten Maria Ahlman 
betecknade tomten som fan-
tastisk. I öppet söderläge, på 
gränsen mellan ”byn och 
landet” och den sparade  
gamla stallbyggnaden med 
sina valvfönster som tillför 
karaktär.

– Det är en stor tomt som 
ger möjligheter till både od-
ling och många andra intres-
sen och aktiviteter. konstate-
rade hon.

Maria, som ritat flerfa-
miljshus i många år, föreslår 
en byggnad i klassisk herr-
gårdsform, med huvudbygg-
nad och flyglar. 

En glasgång leder till den 
gamla stallbyggnaden som 
byggs om till en gemensam 
lokal. 

Flyglarna är i ett plan med 
egen entré medan huvud-
byggnaden har gemensam 
entré och hiss till de övre 
våningarna, som antingen 
blir två eller tre. 

Alla lägenheter, antingen 
tvåor eller treor, har balkong 
eller uteplats i söderläge. Det 
finns dessutom en övernatt-
ningslägenhet för gäster.

Cykelförråd och soprum 
skapas i två ”grindstugor” 
framför huvudbyggnaden.

En fråga från publiken 
gällde om inte detta läge vore 
perfekt för solpaneler och 
även frågan om uppvärm-
ning och eventuellt passiv-
hus kom upp. Svaret på det 
var att alla tekniska lösningar 
fortfarande är öppna och 
förslag välkomna.

Bostadsrätt
Byggs huvudbyggnaden 
med tre våningar kommer 
hela komplexet att innehålla 
18 lägenheter. Med två vå-
ningar blir det 15 lägenheter.

Mäklaren Börje Larsson, 
från Fastighetsbyrån i Vä-
nersborg, klargjorde hur en 
bostadsrättsförening funge-
rar. Han berättade bland an-

nat att den regleras av bo-
stadsrättslagen och hur 
föreningen äger och förvaltar 
fastigheten. 

– Syftet är ett boende till 
självkostnadspris. Du kan 
nyttja ditt eget kapital i ett ägt 
boende och betalar halva 
kostnaden jämfört med hy-
ran för en nyproducerad lä-
genhet, förklarade han.

Håkan Ström bad alla in-
tresserade att fylla i en enkät 
där synpunkter på det plane-
rade huset kunde ges. 

Storleken på lägenhet, an-
tal rum, garage eller inte, 
balkong eller uteplats, om 
man som eventuell köpare 
vill vara med och påverka 
standarden eller inte, efter-
frågades. Även övriga syn-
punkter och kloka infall 
uppmuntrades.

Intresset för projektet gick 
inte att ta miste på och Håkan 
Ström summerade informa-
tionsträffen som mycket po-
sitiv.

– I och med att intresset är 
så stort kommer vi att gå vi-
dare i processen, säger han.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

  

Årets vårtalare:
Eva 

Hjalmarsson
Biljett + fika: 100:- Barn gratis upp till 12 år 

Anmälan till Elvie 0521-308 65, 073-027 59 11
Jenni 070-486 59 03

SUNDALS-RYRS KYRKOKÖRS  

ÅRLIGAVÅRFEST 
Lördag 21/4 kl. 16.00 o. söndag 22/4 kl. 16.00

i Sundals-Ryrs församlingshem
En vårfest med traditionell vårsång samt

              Kören bjuder in er till ”TV-SOFFAN”

Påskens glädje 
uppmärksammades 

Än en gång kunde man 
samlas i kyrkorna och fira 
påsk. 
Från skärtorsdagens sista 
måltid, långfredagens törne-
krona, påskdagens uppstån-
delseglädje och annandagens 
medvetenhet om att den 
uppståndne frälsaren går 
med i vardagen.

På annadag påsk hölls en 
ekumenisk gudstjänst i Frän-
defors Equmeniakyrka där 
kyrkoherde Ralph Liljegren 
predikade och sjöng. Sig-
ward Karlsson ledde den 
välbesökta gudstjänsten. 

– Jesus kommer till oss när 
vi är öppna för ett möte, vi 
upplever kris och sorg när vi 
delar sakramenten i den 
kristna gemenskapen, när vi 
läser bibeln och när vi ber. 
Låt honom inte stå utanför, 
sade Ralph Liljegren bland 
annat.

Gudstjänsten avslutades 
med att kantor Ruben 
Bengtsson sjöng ”Nu är det 
gott att tro” av Lars West-
berg.  

Marianne Karlsson

Byta påskbrev

Alice Aronsson, Carl Öst, Markus Pettersson och Therese Persson var 
några som trivdes på påskafton vid GSK-villan.

På påskafton ordnade 
Gestad SK påskbrevsby-
tardag vid klubbvillan. 
Många påskkäringar och 
påskgubbar i alla åldrar kom 
i det fina vädret, umgicks, 

delade påskbrev med godis, 
fikade och gissade vikten på 
ett ägg fyllt med godis. 

Alice Aronsson vann den 
tävlingen. 

Välbesökt 
öppen skola

Strax före påsk passade 
föräldraföreningen på 
Skerrud skola att bjuda in 
till öppet hus och visade 
upp delar av vad eleverna 
arbetar med.
Föräldraföreningen och 
klassföräldrarna hade ordnat 
fika och lotterier där behåll-
ningen ska användas för 
trivselfrämjandet på skolan.

Hos förskolan kunde man 
måla påskbrev och de äldre 
barnen där ordnade en trevlig 
dansuppvisning i gymnastik-
salen.

Eleverna i skolan gjorde 
”Talangen” där de som ville 
spelade olika instrument, 
dansade och berättade histo-
rier.

I ett klassrum visade elev-
erna hur de dansar till ”Just 
Dance” från Youtube.

– Det är jättebra att göra det 
som avbrott ibland på lektio-
nen och få ny energi, säger 
läraren Karina Karlsson. 

Många av barnen hade 
också passat på att låta sig 
ansiktsmålas.

– Vi är väldigt nöjda och 
allt barnen gjorde blev succé. 
Väldigt roligt att det kommit 
så många, tidigare elever 
med små barn, mor- och far-
föräldrar, syskon och föräld-
rar. Barn- och utbildnings-
nämndens ordförande Mats 
Andersson (C) kom också 
och tyckte vi hade det trev-
ligt, säger Malin Karlsson, 
ordförande i föräldrafören-
ingen.

 Marianne Karlsson
 

Oscar och Albin berättar historier och vitsar.

Föräldraföreningen och klassföräldrarna var glada för ett lyckat öppet 
hus.
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”Jag trodde det skulle 
vara mycket kallare”

Då handlar det framför allt 
om isdubbar och en ryggsäck 
med ombyteskläder som är 
inpackade i plast. Rygg-
säcken fungerar som en 
flytväst i vattnet.

– Om du trillar i vattnet, så 
vänd tillbaka och jobba med 
isdubbarna och sprattla med 
fötterna för att komma upp 
igen. Försök komma i lä och 

ta av dig de blöta kläderna, 
eftersom de kyler ner krop-
pen väldigt snabbt. Sätt på 
dig kläderna du har i rygg-
säcken och om du har möjlig-
het – larma efter hjälp och 
sök upp värme, förklarar 
Tellander. 

En ispik, en slags långstav, 
är perfekt för att kontrollera 
isens tjocklek.

– Detta är jätteviktigt och 
något vi från skolan velat 
göra i flera år. Vi skulle haft 
isvaksbad för några veckor 
sedan, men då var det allde-
les för kallt. Det är bara lite 
synd att inte fler elever vågar 
hoppa i, sade idrottsläraren 
Peter Eriksson.
 Susanne Emanuelsson 

susanne@mellerudsnyheter.se

Meja Johansson, 6A, får instruktioner av Patrik Tellander, stationsbefäl på Räddningstjänsten i Mellerud, 
innan hon hoppade i isvaken.

Greta Clarholm-Eriksson, 6B, tyckte det var jättekul att hoppa i en isvak. ”Jag skulle kunna göra om det”, 
konstaterade hon efteråt.

Andreas Jonsson 
rockade loss på
Kulturbruket
På lördag den 7 april 
rockade Andreas Jonsson 
& The Pink Cadillac Band 
loss under en föreställning 
i Kulturbrukets Sparbank-
salong. En helkväll med 
oförglömliga evergreens 
av bland annat Elvis, Fats 
Domino och Jerry Lee 
Lewis.
Andreas Jonsson, som ur-
sprungligen är från Brålanda, 
spelade för andra gången i  
Kulturbruket på Dal. 

Tillsammans med ”The 
Pink Cadillac Band”, spela-
des låtar som ”Blueberry 
Hill” av Fats Domino, 
”Route 66” och ”It´s only 

Rock´n Roll” av Rolling 
Stones och eget material som 
låtarna ”Hello” och ”Stars”. 

Några välkända elvislåtar 
som ”You ain’t nothing but a 
hound dog” och ”Love me 
tender” spelades också, samt 
Sven-Ingvars låtar som 
”Hoppa in i min bil”. 

Kvällen avslutades med 
”Stand by me” av Ben E. 
King och följdes slutligen av 
”I can jive” av Jerry Willi-
ams. 

Detta uppskattades av pu-
bliken med stående ovatio-
ner och jubelrop.

Tanja Mueller

The Pink Cadillac Band och Andreas Jonsson visste hur äkta ”Rock’n roll from the 50’s” ska låta.

Med ett stort leende konstaterar Greta Clarholm-Eriksson, 6B på Nordalsskolan, att 
bad i isvak inte var så farligt. ”Jag trodde det skulle vara mycket kallare, jag skulle 
kunna göra om det”, sade hon efteråt.

I norra hamnen i Sunnanå är 
isen fortfarande cirka 30 
centimeter tjock. Personalen 
på enheten förråd och service 
har sågat upp en rektangel i 
isen. På bryggan står elever i 
årskurs 6A och 6B på Nor-
dalsskolan och lyssnar till 
enhetschefen Patrik Tellan-
der som berättar om dagens 
övning och informerar om 
vilka faror isarna kan inne-
bära. Alla elever från sexan 
till och med gymnasiet ska ha 
denna lektion i vattensäker-
het och erbjuds även att bada 
i isvak.

– Nu är det farligt på isarna, 
som smälter snabbt. Men här 
i norra hamnen står vattnet 
stilla och isen är fortfarande 
väldigt tjock. Att åka skrid-
skor på isar är ju en fin sport, 
men det är viktigt att tänka 
på säkerheten, understryker 
Tellander. 

Kastar sig i vattnet
Först ut är Meja Johansson, 

6A. Hon kastar sig oför-
skräckt i det kalla vattnet, 
men skakar av köld när hon 
tagit sig upp igen. Efter en 
varm dusch säger hon:

– Det var kallt, men jag 
tänkte inte så mycket, utan 
ville så snabbt som möjligt 
till andra sidan. Jag var mest 
rädd för att det skulle komma 
fiskar. Jag hade bestämt att 
göra detta med andra i klas-
sen, men de fegade ur, berät-
tar Meja.

Mina Lystad, 6B, var nästa 
modiga tjej. Hon klarade 
uppgiften galant.

– Det var inte alls svårt att 
bestämma sig för att göra det. 
Jag räknade ett, två, tre och 
så hoppade jag i. Det var jät-
tekallt och det kändes som 
om jag inte kunde andas, men 
det är nyttigt att veta hur det 
känns, sammanfattar Mina.

Nummer tre var också en 
tjej, Greta Clarholm-Eriks-
son.

– Det verkade roligt, sär-

skiltnär Räddningstjänsten 
är med och håller koll. Det 
var bra att få testa, jag trodde 
det skulle vara mycket kall-
lare, jag dog ju inte. Det var 
jättekul och jag skulle kunna 
göra om det, säger Greta.

Alla tre tjejerna har för 
övrigt tidigare varit medlem-
mar i Melleruds simklubb.

Lär ut vattensäkerhet
Bakom övningen står skolan 
och kommunens enhet förråd 
och service, med enhetsche-
fen Patrik Tellander i spet-
sen. Han är även stationsbe-
fäl på Räddningstjänsten i 
Mellerud.

– Vi vill lära ut vattensä-
kerhet och det är viktigt att 
ha förståelse för vilka risker 
det finns på isen. Vi informe-
rar om hur man agerar om 
isen spricker och man ramlar 
i vattnet och vad man ska ha 
med sig när man till exempel 
ska ut på en sjö och åka skrid-
skor, berättar Tellander.
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Bygg & ElTeknik

0530-127 27      LEgruppen.se

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

ElmontageElmontage
på

Dal

Bygger fiber 
i Mellerud

Anmäl dig på
fibertillalla.se

0530-75 98 90
info@dalbonet.se

till fast pris

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

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

FÖNSTER 
monterat och klart

Stort sortiment & 
snabb service

• Däckhotell

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

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

RS Däck & Recond
Alltid lågpris på däck

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

Tel. 070-310 32 84Däckpris
fr. 515:-

ALLT INOM BYGG
Utför även höga lyft

Stig-Åke Lantz
Mob. 0733-54 47 84 

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

 Lokala företag till er tjänst!

Din bilverkstad i Mellerud

Landsvägsgatan 80     Tel. 0530-471 50

Vi utför bland annat...

• Service och reparationer på alla personbilar och 
lätta släp

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

• Hjulinställning – en av våra specialiteter

KVALITET • SÄKERHET • SERVICE

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

Vi arrangerar bussresor efter era önskemål

DAHL
ANDERSEN BYGG

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

Bygger absolut allt 
och vad du vill!

Bilverkstad Buss

Elinstallation Fiber Fönster

 Bygg

Däck

Bygg

Byggteknik/elteknik

TROLLVI BYGG AB
Jonas Olausson
trollvibyggab@hotmail.com
0735-11 68 38

BOLSTAD PRÄSTGÅRD 5
565 66 MELLERUD

TOTALENTREPRENÖR
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till fast pris

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

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

FÖNSTER 
monterat och klart

STÄDNING
Veris kan hjälpa dig med HEMSTÄD, FLYTTSTÄD

och andra hushållsnära tjänster (RUT-avdrag)

Vi utför även KONTORSSTÄD
Allt med kvalitetsgaranti!

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

Tel. 070-330 37 50 • 
mats@paintab.se

Vi utför:
Måleriarbete och 

tapetsering
Ansluten till  

branschgaranti

Lantbruksavtal
för bekämpning av  

råttor och möss  
fr. 2.000:-  + moms

0521-693 51
Patrick Eriksson

-

Njut av solen - när du vill!

 

 . 

Visas på 
Ute och Inne 

Komplett solskydd både inom- och utomhus

blends

2 nyanser

1 nyans

gradient1

gradient2

www.dprorservice.se

Vi säljer och installerar Nibe värmepumpar 

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

& skogsbruksmaskiner m.m.

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

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

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

Allt inom golv 
och mattor

Ledig 
annonsplats

Vill du att ditt  
företag ska synas

Ring
0530-125 40

för info och pris

 Lokala företag till er tjänst!

Fönster

Golv Gräv

Måleri

Städ VVSSolskydd

SkadedjursbekämpningByggteknik/elteknik Ledig plats

Ledig plats

Reparation/service

VILL DU SYNAS HÄR

Maggan Lindholm 
0530-125 40

Christina Svensson Callh 
0530-125 40

Kontakta någon av våra säljare

Ledig plats

Ledig 
annonsplats

Vill du att ditt företag ska synas

Ring

0530-125 40
för info och pris

Ledig 
annonsplats

Vill du att ditt företag ska synas

Ring
0530-125 40

för info och pris

Ledig plats
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Tvingas lägga bygget på is

Valentijn och Ellen Schneider driver FysioFokus Mellerud AB. Nu tvingas 
de att lägga sina planer på en nybyggnation på is, eftersom verksamhe-
ten saknar en arbetsterapeut – ett måste för att fylla kraven i avtalet 
inom Vårdval Rehab (LOV). Idag har företaget drygt 9 000 patientbesök 
årligen, varav 95 procent handlar om fysioterapi.

Rehabenheter som ingår i Vård-
val Rehab i Västra Götalandsre-
gionen ska erbjuda arbetsterapi 
och fysioterapi/sjukgymnastik. 
De ska uppfylla Västra Göta-
landsregionens krav på bland 
annat bemanning, kompetens, 
tillgänglighet, och lokaler.

Landstinget i ex. Värmland 
har vårdval enbart för fysiote-
rapi (sjukgymnastik) inom pri-
märvårdsrehabilitering.

FAKTA

Det finns gott om plats att utveckla järnvägen på här i Dalsland. Minsta 
kurvradien på en modern järnväg för 250 km/h är 2,5 km, så det är bra 
om man slipper för mycket hinder på vägen. Foto: Privat.

Många organisationer i Bo-
huslän har på senare tid lan-
serat att ny järnväg skall 
byggas genom Bohuslän.

Vi i Dalslandspendel 
tycker det är fel av många 
olika anledningar. Samtidigt 
har vi stor respekt för önskan 
att ha fungerande tågtrafik i 
norra Bohuslän.

Den nuvarande Bohusba-
nan följer berg och havsvi-
kar, krokig förstås. För att 
komma ned till en restid på 
2h och 30 min mellan Göte-
borg och Oslo, kan inte en 
meter av nuvarande bana 
användas. En mycket dyr 
anläggning som troligen bara 
gynnar några få, redan gyn-
nade orter, skulle krävas.

2h och 30 min är ett rimligt 
mål och skulle bli det snab-
baste sättet att ta sig mellan 
städernas centrum. 

I Dalsland är det många 
plana och raka sträckor redan 
nu och med några nya tunnlar 
och mötesspår är den svenska 
utmaningen av 2h och 30 min 
helt inom räckhåll, allt byggs 
med ett dubbelspår, om det 
behövs. Den banan kommer 
att kunna vända en lång trend 
av sjunkande befolkning till 
utveckling. 

I Bohuslän har motorvä-
gen E6 redan gett orterna 
bättre konkurrenskraft.

Det finns också en själv-
klar överenskommelse bland 
involverade beslutsfattare, 
att en järnvägssatsning ska 
ske genom Dalsland, så att 
fler medborgare och företa-
gare gynnas.

En dragning genom Dals-
land kommer att möjliggöra 
att regiontågen till Oslo från 
Halden kan utnyttja att Dals 
Eds station med många spår 

för nattparkering av tåg kan 
användas. Tänk er Regiontåg 
från Ed in i Östfold/Oslo 
varje dag redan inom några 
år! 

Godsterminal för virke är 
fullt möjlig i Bäckefors, gott 
om plats och plana områden. 
I Bohuslän är det trångt och 
dyrt att anlägga ny infra-
struktur och inget av dagens 
bana duger i en modern järn-
väg för 250 km/h!

När den förbättrade sträck-
an Öxnered – Halden har 
börjat byggas är det dags att 
upprusta Bohusbanan anser 
vi. Efter begränsade investe-
ringar kan restider från till 
exempel Strömstad bli kon-
kurrenskraftiga. Då kan en 
bro till Östfold byggas, över 
Svinesund eller Idefjorden, 
vilket som blir bäst för norr-
männen. Med den bron blir 
norra Bohuslän, Dalsland, 
Trollhättan m.m väl ihop-
knutna med varandra och 
Östfold/Oslo. Fantastiska 
möjligheter öppnas för fjärr-
tåg, regiontåg och gods via 
Dalsland, samt regiontåg och 
gods genom Bohuslän. Allt 
till mycket lägre investering 
och snabbare än nytt dub-
belspår genom antingen 
Dalsland eller Bohuslän.

Den nuvarande Bohusba-
nan har idag ingen planerad 
upprustning och kan betrak-
tas om museal och nedlägg-
ningshotad.

Sluta slåss och börja sam-
verka, politiker och närings-
liv i Fyrbodal!

Vi har allt att vinna och 
väldigt mycket att förlora! 

Dalslandspendel 
genom Karin Nodin och  

Lars Gunnar Larsson

Järnvägen mellan 
Göteborg och Oslo 
byggs allra bäst 
genom Dalsland

Debatt
Maila din insändare till:
redaktion@mellerudsnyheter.se

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

FysioFokus, som drivs av 
Valentijn och Ellen Schnei-
der, startade i Mellerud 2012 
och först arbetade man i ett 
avtal inom ramen av den 
Nationella taxan, men från 
maj 2015 gick man över till 
ett avtal inom Vårdval Rehab 
(VVR). Det innebar att man 
kunde anställa fler terapeu-
ter. Inom den Nationella 
Taxan får man enbart ha en 
fysioterapeut och en assis-
tent. 

Företaget har varit det enda 
Vårdval Rehab-alternativet 
till Närhälsan Rehab inom 
hela Dalsland sedan syste-
met VVR introducerades i 
Västra Götalandsregionen 
2014.

Idag befinner sig FysioFo-
kus i en ovanlig situation. 
Man har erfarna fysiotera-
peuter, ett stort patientunder-
lag på drygt 9 000 patientbe-
sök årligen, varav 95 procent 
handlar om fysioterapi, en 
god ekonomi och mycket 
gott rykte.

För några månader sedan 
hade man startmöte för en 
nybyggnation av en 840 kva-
dratmeter stor lokal. Med 
anledning av att FysioFokus 
inte kan möta VVR:s krav att 
erbjuda arbetsterapi längre 
har bygget pausats och nuva-
rande verksamhet kommer 
att tvingas läggas ner i sin 
nuvarande form. Den arbets-
terapeut man haft har sagt 
upp sig och slutar 5 maj. Man 
har inte lyckats rekrytera 
någon ny trots hög lön och 
erbjudande om olika anställ-
ningsformer.

Då kommer man även att 
se över byggplanerna. 
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se

Fotnot: FysioFokus var på 
god väg i sin mångmiljon-
satsning att bygga ett hälso-
center på 840 kvadratmeter i 
egen regi i kvarteret Spjutet. 
Bygget skulle stått klart 1 
september 2018.

Trots en mycket väl fungerande verksamhet måste 
FysioFokus pausa sina byggplaner på ett hälsocenter 
i Mellerud. Anledningen är att man hotas av att inte 
längre kunna möta Vårdval Rehabs krav att även erbjuda 
arbetsterapi. Det kravet har Västra Götalandsregionen, 
medan Landstinget i Värmland exempelvis inte har det.

Bemanningsproblem
–Ja, vi stoppas på grund av 
bemanningsproblem. Vi har 
jobbat i två månader med att 
söka en ny arbetsterapeut, 
men det finns så få med erfa-
renheten som krävs av regio-
nen. Yrkesgruppen är inte så 
stor och få söker sig till 
landsbygden. Möjligheten 
att rekrytera arbetsterapeuter 
från utlandet finns knappt 
kvar sedan Socialstyrelsen 
skärpte språkkraven för att 
ens få en legitimation, för-
klarar Valentijn, som under-
stryker vikten av att politi-
kerna blir medvetna om 
problemet och hoppas på en 
systemändring i framtiden.

– Man kan likna vår situa-
tion med en skola som inte 
kan hitta en behörig mattelä-
rare. Då måste hela skolan 
stängas ner, jämför Ellen.

Därför har Valentijn och 
Ellen skickat ett brev med 
konsekvenserna av kraven i 
systemet till dels regeringen 
och dels samtliga dalslands-
kommuner samt Hälso och 
sjukvårdsstyrelsen och 
nämnder. 

Informationen i brevet är 
baserad på erfarenheterna 
inom VVR-enheten Fysio-
Fokus. Eftersom det verkar 
finnas paralleller med flera 
andra rehabenheter, framfö-
rallt i mindre kommuner 
inom VG-regionen, delar 
man med sig informationen 
till politikerna i syfte att för-
bättra VVR-systemet och 
säkerställa vårdval till invå-
narna framöver.

Beroende av andra
– Legitimation för fysiote-
rapi har vi själva, men för 
arbetsterapi kommer vi alltid 
att vara beroende av andra. 
Det blir en osäkerhet som vi 
känner att vi inte kan bygga 
vår verksamhet på längre i 
denna bristande arbetsmark-
nad, säger Valentijn.

Alltså har Valentijn och 
Ellen varit tvungna säga upp 
sina anställda fysioterapeu-
ter och en receptionist. 

Men de satsar på att fort-
sätta verksamheten, fast då 
krävs en ny upphandling för 
avtal inom den Nationella 
Taxan. 

Förhoppningen är att kun-
na stanna kvar i Rådahallen. 
Från midsommartid tar verk-
samheten ett uppehåll med 
målet att starta upp igen i 
höst. 

Misslyckat stöldförsök
Mellan 1-3/4 har någon försökt att slanga diesel ur en for-
donstank i Björnebol vid Svenska Foder. Detta lyckades dock 
inte.

Snatteri på Apoteket
Någon har snattat produkter inne på Apoteket i Mellerud. När 
personalen kontrollerade hyllan den 4/4 var allt orört, men 
innan man öppnade den 5/4 upptäckte personalen att det 
saknades produkter. Lyckligtvis finns det övervakningsfilm.

Skadegörelse
Helgen 6-9/4 har någon kört runt med bil och husvagn på 
gräsmattan på HIF:s camping i Håverud. Gräsmattan har 
skadats efter förarens framfart. Husvagnen, som var både 
gammal, risig och falskskyltad, hade sedan lämnats kvar på 
platsen. Ägaren till registreringsskyltarna har haft inbrott och 
förmodligen stals skyltarna vid det tillfället. Länsförsäk-
ringar står som ägare till husvagnen. 

Lämnade skadat rådjur
Många rådjursolyckor sker runt om i kommunen. Som bilfö-
rare måste man rapportera ett påkört djur till polisen, annars 
blir det brott mot jaktlagsstiftningen. En person hittade ett 
påkört och skadat rådjur i sin trädgård i Dals Rostock den 4/4 
på förmiddagen. Rådjuret avlivades. 

Inrapporterade viltolyckor: Kollison mellan rådjur och 
personbil har skett på kvällen vid Linderud den 3/4 samt på 
morgonen den 3/4 på Brudfjällsvägen.

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.seMelleruds brukshund-

klubb har haft årsmöte. Val 
av mötesordförande blev sit-
tande, Maria Ihrén. Proto-
kollförare för årsmötes valdes 
sittande sekr. Marie Sindler. 
Aktiviteterna under året: Sju 
styrelsemöten, två medlems-
möten, kurser för allmänlyd-
nad, valp och aktivering. Två 
instruktörer har examinerats. 
Utbildning för rallyskrivare 
och sekreterare har gjorts. 
Två rallylydnadsdomare är 
klara. Sju tävlingar i bruks, 
lydnad och rallylydnad samt 
en tredagars rasmästerskap 
för Australian Shepherdklub-
ben. Flera träningsgrupper i 
lydnad, nosework och bruks 
samt öppna träningsdagar på 
onsdagar. Underhåll av 
klubbstuga. Föreläsning med 
Game on puppy och polis-
hundtränare, flertalet med-
lemsvårdande aktiveter och 
pysselkvällar.  

Genomgång av verksam-
hetsberättelse och uppfyllan-
de av mål från föregående 
årsmötet godkändes och lades 
till handlingarna, likaså ba-

lans- och resultaträkning 
samt revisorernas berättelse. 
Mötet fastställde balans- och 
resultaträkning för 2018 och 
beslutades om ansvarsfrihet 
för styrelsen. Klubbmästar-
na blev: Lydnad: Diana 
Bergström – Tindra. Rally-
lydnad: Louise Moberg Örn 
– Björkils Mitzi-mee. Nose-
work: Christina Edlund 
Svensson – Malva. Mellere-
kannan lydnad: Diana Berg-
ström – Tindra. Ulfsäters 
vandringspris:  Diana Berg-
ström – Tindra. Diana och 
Tindra har deltagit på USM i 
lydnad med en fin andrapla-
cering, de har även startat i 
Senior-SM i lydnad med bra 
resultat och vunnit Agria Cup 
i rallylydnad.

Årsmötet valde styrelse för 
2018 som kommer består: 
Ordf. Maria Ihrén, vice ordf. 
Chicki Wallin, sekr. Marie 
Sindler, kassör Bodil Rönne-
wald. Ledamöter: Elin Bror-
son, Helén Torstensson och 
Annelie Bergkvist. Supple-
anter Diana Bergström och 
Kerstin Sundell.

ÅRSMÖTE
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Oavgjort för Tösse 
FOTBOLL 
Anton Bäckman avgjorde 
träningsmatchen mot Rå-
torp med ett sistaminu-
ten-mål för Tösse när man 
spelade 2-2 på lördagen på 
Klasmossens IP i Karlstad.
Det återstår att se hur länge 
Anton Bäckman får stanna i 
Tösse IF. I lördags kom yt-
terligare två mål från anfal-
laren som nu gjort sju mål på 
fem matcher för Tösse. Hans 
första mål i matchen kom 
efter en halvtimma, som blev 
en kvittering på Råtorps 1-0 
efter en kvart.

SLUTRESULTAT
Råtorps IK – Tösse IF

2-2 (1-1)
Träningsmatch

Råtorp återtog ledningen 
igen i den 83:e minuten och 
det såg ut som om det skulle 
bli segermålet, men på till-
läggstid slog Bäckman till 
med 2-2. Detta blir en spe-
lare för seriekonkurrenter i 
division 5 Dalsland att hålla 
koll på.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Håfreström vann
FOTBOLL 
Håfreström spelade på 
lördagen träningsmatch 
på Dalslands Sparbanks 
Arena mot Svarteborgs 
FK. Det blev en enkel seger 
för hemmalaget, som led-
de med 3-0 redan i paus.
Håfreström såg till att visa 
musklerna med två veckor 
kvar till seriepremiären. Di-
vision 5-laget Svarteborg 
från Bohuslän hade inget att 
sätta emot det dalsländska 
stålet.

– Vi vann bekvämt, det var 
så bekvämt som det såg ut på 
siffrorna också. Men jag är 
inte jättenöjd med första 
halvlek ändå, vi leder med 
3-0, så det är starkt när man 
inte spelar bra fotboll, berät-
tade Glenn Öder.

I andra halvlek blev det 
bättre spel, mycket tack vare 
lite ändringar som tränardu-
on Argjend Mollapolci och 

Håfreströms IF –  
Svareborgs FK 
7-0 (3-0)

Träningsmatch

SLUTRESULTAT

Glenn Öder gjorde och som 
gav utdelning.

– I andra visade vi att vi 
kan spela boll. Vi ändrade lite 
och gick ner på trebackslinje. 
Vi fick upp mer folk i offen-
siven, så det var lyckat. Vi får 
spinna vidare på det mer 
framöver, berättar Öder som 
nu hoppas att denna matchen 
inte var den sista innan sä-
songen sparkar igång mot 
Brålanda IF på hemmaplan.

– Vi hoppas kunna lösa en 
match till innan seriepremiä-
ren, så vi får oss ett riktigt 
genrep.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Mellerudsduo aktuell för landslaget
FOTBOLL 
Melleruds IF har en guld-
generation i den kull som 
är född 2002. Tidigare har 
August Tellander och Karl 
Svensson fått känna på 
en landslagssamling på 
Bosön, nu får ytterligare 
två chansen - försvararen 
William Edén och målvak-
ten Alexander Karlsson.
Snart har fyra av Melleruds 
juniorlag fått träna med 
landslaget på Bosön och det 
känns som om fler kan ta 
steget och få den chansen 
från denna guldgeneration.

I mitten av april skall Wil-
liam Edén och Alexander 
Karlsson ta sig till huvudsta-
den för fyra dagars lands-
lagssamling och sammanlagt 
åtta träningar utöver de teo-
ripass som har planerats in.

– Det känns gott faktiskt, 
absolut, det är roligt. August 
och Karl har blivit uttagna 
och då tänkte man att man 
själv hade velat vara med och 
nu skall jag åka, säger 16-åri-
ga ytterbacken William Edén.

”Jättehäftigt”
Han fick beskedet om uttag-
ningen från Dalslands Fot-
bollförbunds spelarutveck-
lare Mikael Israelsson, som 
är stolt över att ytterligare två 
killar från Dalsland åker till 
Bosön i landslagets regi.

– Det är ju jättehäftigt. 
Roligt för Alexander och 
William att få känna på en 
sådan här samling, berättar 
Israelsson.

För Edén är det skönt att 
även lagkamraten i MIF, 
Alexander Karlsson, är utta-
gen till samma samling.

16-årige ytterbacken William Edén 
är uttagen till ett regionalt lands-
lagsläger på Bosön i mitten av april. 
Foto: Melleruds IF.

Målvakten Alexander Karlsson, 
som under våren fått chansen 
mellan stolparna i Melleruds A-lag, 
åker till Bosön på landslagssamling 
i mitten av april. Foto: Melleruds IF.

– Det är gott att ha med sig 
Alexander, som en liten 
trygghet där, berättar Willi-
am som ser fram emot sam-
lingen:

– Det är kul att visa upp sig 

och ta den chansen man får, 
men sedan är det väldigt lä-
rorikt också.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

”Det gick för lätt”
FOTBOLL 
Åsebro/Brålanda genre-
pade mot Tösse IF på sön-
dagseftermiddagen på 
Sörbyvallens konstgräs. 
Åsebro/Brålanda gjorde 
elva mål mot ett, men 
storsegern satte ändå gril-
ler i huvudet på tränaren 
Morgan.
Det är alltid roligt med seg-
rar, men om det går för lätt? 
Åsebro/Brålandas tränare 
Morgan Jacobsson såg på när 
hans lag vann med 11-1 mot 
nyuppstartade damlaget 
Tösse IF och han blev orolig 
över att detta kan påverka 
seriepremiären negativt.

– Det gick för lätt, tjejerna 
får inte tro att det kommer att 
gå lika lätt på fredag, då kom-
mer det att gå betydligt for-
tare. Det är bara så att de är 
medvetna om det och sedan 
syns det att det blir okoncen-
trerat när det går enkelt. Man 
tar inte jobbet lika bra hemåt.

Matchen var en repris på 
träningsmatchen som spela-
des för sex veckor sedan, nu 
ställde Tösse upp på en andra 

SLUTRESULTAT
Åsebro/Brålanda

- Tösse IF
11-1 (5-1)

Träningsmatch

Norenby bästa hemmaåkare

Albin Karlsson, Dals MK, slutade som trea i ungdomsklassen, med sin far 
Fredrik Karlsson som co-driver.

RALLY 
Det blev något av en folk-
fest i skogarna kring Liva-
rebo (gamla Råsjö kross), 
när Dals Motorklubb i lör-
dags arrangerade BDS Ra-
cet. Bäst av hemmaåkarna 
lyckades Martin Norenby 
med Kenth-Åke Stenbäck 
som co-driver.
Ett fyrtiotal åkare kom till 
start, varav tio stycken från 
hemmaklubben. Fyra av 
dessa tog sig också till pall-
plats. I tävlingen ingick även 
första deltävlingen i årets 
KM. Tävlingen gick på grus-
väg och bestod av två styck-
en specialsträckor som i sin 
tur kördes två gånger.  

Tävlingsledare Thom 
Fäldt är nöjd med dagen;  

– Det hela har flutit på 
mycket bra, mycket publik 
och utan några incidenter. 
Några har blivit tvungna att 
bryta, men det beror på tek-
niska fel, inga avåkningar 
eller sådant, säger han. 

Dock kan vi konstatera, en 
stund var det nära, då Peter 
”Fälla” Karlsson från hem-
maklubben, i sista kurvan 
före mål kom in brett och en 
stund var utanför vägbanan 

Ungdomsrally
1.Hugo Johansson/Tommy 
Svensson, Bengtsfors MC, 
10:59,3
2. Melvin Bengtsson/Joa-
kim Bengtsson, Kullings 
MS, 11:21,7
3. Albin Karlsson/Fredrik 
Karlsson, Dals MK, 
11:29,3
4. Andreas Jacobsson/Kris-
ter Glad, Dals MK, 12:06,0
A, B, C-förare 1 WD
1. Tomas Sjöberg/Hampus 
Dahlberg, Sotenäs MK, 
09:55,0
2. Gustav Johansson/Su-
sanne Wigartsson, Fryks-
dalens MK, 09:55,9
3. Mattias Jacobsson/Jim-
my Glad, Dals MK, 10:22,1
A, B, C-förare 2 WD
1. Björn Beck/Kjell Pers-

son, Åmåls MK, 09:47,4
2. Martin Norenby/Kent 
Åke Stenbäckm Dals MK, 
09:48,0
3. Bosse Sundin/Melker 
Pedersen, Dals MK, 
09:50,9
9. Stefan Grönberg/Gunilla 
Isaksson, Dals MK, 
10:14,9 10. Morgan Lars-
son/Fredrik Braun, Dals 
MK, 10:17,8
11. Peter Karlsson, Dals 
MK, 10:21,5 
17. Ove Andersson, Dals 
MK, 12:24,7
A, B, C-förare Grp A, N, 
4 WD
1. Mattias Lindberg/Mar-
cus Bengtsson, Väners-
borgs MK, 09:26,2 

Resultat BDS racet

Martin Norenby/Kenth-Åke Stenbäck, Dals MK, körde till sig en pallplats.

match då Åsebro/Brålanda 
behövde motståndare för sitt 
genrep.

Att sedan få igång anfal-
laren Blerona Avdijaj och 
mittfältaren Jennie Larsson 
var dock bara positivt för 
coach Jacobsson:

– Vi fick en match i benen 
och det är roligt att tjejerna 
får göra mål. Målskyttet gick 
extra bra, Jennie Larsson gör 
fem mål och Blerona Avdijaj 
gör tre mål. Att de kommer 
igång och får göra mål är 
positivt.

På fredag är det seriepre-
miär på hemmaplan mot 
Orust FC andralag och 
matchen kommer att spelas 
på Sörbyvallens konstgräs.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

och harvade. Han redde dock 
upp det hela, men tog med sig 
ena måltavlan i farten. 

Bland de startande hem-
maekipagen fanns tre gånger 
familjen Jacobsson från 
Bäckefors med co-drivers. 
Bäst av dessa lyckades Mat-
tias Jacobsson/Jimmy Glad 
som tog hand om tredjepla-
ceringen i klassen A, B, C-

förare 1 WD. Främst av Dals 
MK:s egna åkare placerade 
sig Martin Norenby/Kenth-
Åke Stenbäck som körde in 

på en andraplacering i sin 
klass; A, B C-förare 2 WD. 

Ing-Marie Norrman 

SPORT
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Förlust i genrepet 
– kan vara positivt

FOTBOLL 
Mellerud åkte i lördags 
förmiddag till Säffle för 
att möta stadens största 
lag, Säffle FF. Det blev 
förlust med 2-0 i matchen, 
men trots det var dalslän-
ningarna nöjda med sin 
prestation.
Melleruds genrephistoria 
sedan 2014 har varit idel 
förluster, förutom 2015 då ett 
oavgjort resultat vaskades 
fram mot just Säffle FF.

Samtliga år har alla serie-
premiärer slutat i seger, för-
utom just 2015, då det blev 
oavgjort mot IK Virgo. Där-
med kan detta resultat vara 
ett tecken på att det blir en fin 
seriepremiär på lördag för 
Mellerud.

Mot Säffle öppnade MIF 
bäst, man pressade Säffle, 
men gjorde aldrig mål på 
chanserna som dök upp. 
I stället kunde Säffles nyför-
värv Haris Orgadic göra 1-0 
strax före paus i sin debut för 
det gröna laget. Mellerud 
gjorde några byten som sig 

SLUTRESULTAT
Säffle FF -

Melleruds IF
2-0 (1-0)

Träningsmatch

bör, men fick aldrig någon 
kvittering trots flera kvalifi-
cerade chanser. Istället var 
det Säffle som utökade till 
2-0 tio minuter från slutet.

– Vi gör det bra, trots för-
lusten fanns mycket positivt. 
Sedan var deras nya forward 
otroligt vass, båda hans mål 
visade på att han hade klass, 
sade Claes-Göran ”Emma” 
Emanuelsson efter matchen, 
som hade både Albin Bro-
berg och Sebastian Hedlund 
borta.

Melleruds seriepremiär 
stundar och på lördag gästar 
IF Haga från Jönköping, men 
matchen tvingas spelas på 
Dalslands Sparbanks Arena 
på grund av att Rådavallen 
ännu inte är spelklar.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Förlust trots
Jonassons två mål

FOTBOLL 
Bäckefors föll mot Bengts-
fors IF i lördags när man 
reste till norra Dalsland för 
träningsmatch. 3-2 slutade 
matchen till hemmalaget, 
trots att Bäckefors kvit-
terat två gånger om.
Bäckefors föll efter ett sent 
mål av hemmalaget. Bäcke-
fors Martin Jonasson stod för 
två kvitteringsmål i matchen, 
ett i vardera halvlekar, men 
det räckte inte.

Emil Bergling satte 3-2 i 
den 88:e minuten för Bengts-
fors, hans andra mål i match-
en.

Ett rött kort på Mattias 
Kemppainen fem minuter in 

SLUTRESULTAT
Bengtsfors IF – 

Bäckefors IF
3-2 (1-1)

Träningsmatch

i den andra halvleken satte 
dock Bäckefors i en knivig 
sits och påverkade slutresul-
tatet.

Nykomlingarna Bäckefors 
stod upp bra mot divison 
4-laget Bengtsfors, som 
dock hade en ung uppställ-
ning som mestadels lirar i 
division 6.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

KIF seger mot TFF
FOTBOLL 
Kroppefjälls IF vann på 
konstgräset i Mellerud 
mot Trollhättans FF med 
2-0. Efter en mållös för-
sta halvlek kom det två 
snabba strutar direkt ef-
ter pausen.
Lördag förmiddag på Dals-
lands Sparbanks Arena i 
Mellerud och match mellan 
KIF och TFF. Hemmalaget 
hade bara vunnit en av sina 
fem försäsongsmatcher, men 
nu kom lagets andra seger. 
Det skall tilläggas att man 
under våren mött kvalificerat 
motstånd, som division 4-la-
gen Högsäter, Bengtsfors 
och IF Viken. 

De båda division 6-lagen 
höll tätt före paus, men efter 

SLUTRESULTAT
Kroppefjälls IF 

– Trollhättans FF
2-0 (0-0)

Träningsmatch

vilan var det Kroppefjäll som 
kom ut starkast.

Bara någon minut efter att 
domaren blåst igång halvle-
ken, gjorde Amine Boufar-
anne 1-0 och Andreas Sjö-
blom ville inte vara sämre 
utan utökade ledningen om-
gående.

KIF vann med 2-0 och får 
ett kvitto på att den gryende 
formen är ljus.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

”Vi slåss om den ädlaste av valörer”

Hur ser du/ni på er trupp 
2018?
Jag har varit med ett år och 
såg hur svårt vi hade i divi-
sion 2 förra året med den 
truppen som var då. Men nu 
ser jag väldigt positivt på att 
spela i division 3, det är jag 
positiv till och med den trup-
pen vi har och med vissa 
spelare på väg tillbaka från 
skador, så är det en förstärk-
ning till truppen. Så jag ser 
positivt på truppen inför sä-
songen.

Vilken prägel kommer 
du/ni sätta på sättet som 
laget spelar just denna 
säsong?
Min tanke är att vårda bollen 
när vi har den, inte alltid gå 
rakt mot motståndarnas mål. 
Utan man kan vända om, gå 
hem och börja bygga upp 
spelet igen, men ifjol gick det 
för fort för att tjejerna skulle 
klara av det. Det blev för 
stressat och det blev att vi 
bara slog upp bollen på for-
wards. Jag försöker trycka på 
att vi skall våga vårda bollen. 
Vi skall spela vårt spel och 
äga bollen mycket.

Om du jämför med förra 
säsongen, vad är skillna-
den 2018? 
Jag beundrar tjejerna så otro-
ligt att de kunde behålla 
stämningen och samman-
hållningen trots den säsong-
en vi hade förra året. Vi hade 
faktiskt väldigt roligt och det 
skall de ha en enorm eloge 
för. I andra lag hade det kan-
ske blivit motsättningar när 
det blir motgångar, men det 
fanns inte hos oss. De var bra 
kompisar allihopa på både 
träning och match. Kan det 
då bli att vi vinner matchen 
så blir inte sammanhåll-
ningen sämre, jag tror det 
kommer bli otroligt bra. 

Varför tror du/ni att ditt 

lag kommer att lyckas 
just i år?
Vi kommer inte att få samma 
tuffa motstånd som förra 
året, det kommer att bli lätt-
are i år. Tjejerna kanske kom-
mer att få bättre självförtro-
ende. När det går tungt och 
man bara förlorar blir själv-
förtroendet sämre, man gör 
inte jobbet för man tänker att 
det ändå inte hjälper. Men jag 
tror att det blir roligare med 
fotbollen, den kommer ge en 
annan glädje.

Vad är lagets styrkor och 
svagheter?
Vi har ju jätteduktiga indivi-
duella spelare, vi har flera 
stycken, behöver inte nämna 
alla vid namn. Kan de få det 
självförtroendet att de kan 
börja utnyttja detta tillsam-
mans så tror jag det kommer 
att bli en enorm styrka. De lär 
känna varandra ännu bättre. 
När vi blir stressade så blir vi 
lite panikslagna. Kan vi ut-
veckla det och inte bli för 
stressade i lägen när vi blir 
pressade, så blir det bra.

Vad är lagets målsättning 
för säsongen, antingen 
internt eller utåt?
Vi ska få självförtroende och 
tjejerna skall känna tillit till 
varandra och veta att alla gör 
jobbet som förväntas. Mål-
sättningen är pallen, vi vill 
slåss om de tre första plat-
serna.

Om du/ni skulle tippa er 
slutplacering kommande 
säsong, vilken position 
slutar ni på och varför?
Om jag ska säga en personlig 
målsättning så skall vi gå ut 
och vinna varje match. Går 
den målsättningen igenom så 
vet alla vilken plats vi slutar 
på. Vi skall vara där uppe och 
slåss om det ädlaste.

Vilka är era nyförvärv?

Åsebro/Brålanda valde för bara en vecka sedan att 
lämna division 2 för att satsa på division 3 där andrala-
get höll till. Nu har laget gått från bottenlag till att vara 
topptippade och det med ett lag som sprudlar av glädje 
trots en tung säsong i ryggsäcken.

ÅSEBRO/BRÅLANDA
Spelar i 2018:
Division 3 Bohuslän/Dal
Spelade i 2017:
Division 2 Nordvästra Götaland
Placering 2017:
8:a
Tobbes tips 2018:
2:a
Form senaste 5:
FVVVV
Andralaget:
-
Huvudtränare:
Morgan Jacobsson
Seriepremiär:
13/4 Orust FC lag 2 – hemmaplan

Inför säsongen med tränaren Morgan Jacobsson

Tobbes tankar:
Bästa värvningen:
Laget har bara värvat en spe-
lare inför denna säsong, men 
vilket spelare! Therese Nolin 
skulle förstärka vilket lag 
hon än spelade i, att hon se-
dan varit på en riktigt fin 
fotbollsutbildning over there 
gör inte saken sämre för Åse-
bro/Brålanda. 

Tyngsta tappet:
Även här är svaret lätt, Anna 
Johansson! 16-åringen är 
prisad som Dalslands bästa 
junior och har värvats som 
startspelare till Skoftebyn i 
divison 1. Denna tjej kom-
mer att gå långt och hon har 

Gestads IF som moderklubb, 
bara det är coolt.

Frågetecknet(?):
Laget har svaga träningar 
och en låg närvaro, något 
man haft sedan några år till-
baka. Trots att tjejerna kom-
mer på matcherna, så är trä-
ning A och O för att utvecklas 
och orka en hel säsong. Blir 
det inte bättre är risken stor 
att man inte räcker hela vä-
gen, trots att det ”bara” är 
division 3. En stor anledning 
till att man inte klarade av 
division 2.

Utropstecknet(!):
Som Morgan redan sagt är 
damernas centrallinje stark. 

Mittackarna Anna och The-
rese är stabila, mittfältarna 
med Jennie Larsson i spetsen 
och forwards där Sandra 
Petersson Jacobsson för-
hoppningsvis fortsätter att 
briljera på små ytor. Detta är 
varje lags ryggrad, framför 
allt Å/B.

Viktigaste spelaren:
Hon är redan nämnd ovan, en 
trotjänare som stått ut i vått 
och torrt, i medgång och 
motgång. Jennie Larsson är 
utan tvekan den viktigaste 
spelaren. Med hennes fot-
bollskunskaper och blick för 
spelet kan hon styra och 
ställa och leda laget mot seg-
rar säsongen 2018.

Tabellplaceringen:
Det blir stor skillnad på divi-
sion 2 och division 3, nu har 
Åsebro/Brålanda stor chans 
att vara ett topplag. Jag tror 
på topp två, mycket tack vare 
att truppen varit inställd på 
division 2. Men man får inte 
slappna av för mycket, för 
det blir ingen dans på rosor. 
Det kommer att behövas 
både svett och gräsfläckar på 
knäna för att ta en topplace-
ring i denna serie, vilket jag 
tror man gör. Jag hoppas på 
en serieseger, men säger en 
andraplats, för att ha något att 
hoppas på.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Jennie Larsson är utan tvekan 
den viktigaste spelaren i Åsebro/
Brålanda 2018, med sitt hjärta och 
fotbollskunnande så kommer hon 
att kunna bidra mycket i division 3. 
Foto: Johan Lind Wahlen.

Åsebro/ Brålanda
Gestad

Therese Nolin har kommit 
tillbaka. 

Vilka är era spelarförlus-
ter?
Anna Johansson har lämnat 
för Skoftebyns IF, Daniella 
Lund har flyttat till Skövde, 
Isabelle Skoog har slutat, 
Rebecca Svensson är mam-
maledig och Cecilia Wäner-
löv är långtidsskadad, för-
hoppningsvis tillbaka efter 
sommaren.

Vilka är med i ledarsta-
ben och vilka roller har 
dessa? Någon ny?
Ledarstaben, samma som 
2017.

Vilken är er bästa lagdel, 
skulle du/ni säga?
Det är svårt att säga, men 
Anna Dahlberg och Therese 
Nolin har spelat mittbackar 
ihop och det har fungerat 
otroligt bra. Det är två snabba 
spelare som kompletterar 
varandra och jobbar bra ihop. 
Men den centrala delen av 
laget, från mittbackarna, 
centrala mittfältarna och an-
fallarna är starka lagdelar.

Hur skulle du/ni ranka er 
försäsong, sett till när-
varo, träningsmatcher, 
träningsförhållanden osv, 
med siffror 1-10 där 1 är 
dålig och 10 är väldigt 
bra. Varför har det varit 
på detta vis?
Vi har ju inte haft en optimal 
försäsong, det har varit 
mycket osäkerhet kring hur 
och var vi skulle spela denna 
säsong. Vi har haft flera trä-
ningsmatcher där motstån-
darna lämnat återbud. Vi har 
fått en match mot Väners-
borg, där vi fick örfil på både 
höger och vänster kind. Se-
dan vann vi mot Wargön med 
5-1, Tösse 5-0 och Ljung-
skile 5-0. Så träningsmat-
cherna har gått bra med re-

servation för motståndet vi 
haft. Men träningsnärvaron 
har inte varit på topp, så en 
5:a sätter vi där.

Om ni skulle få värva 
en valfri svensk aktiv 
spelare, vem skulle du/ni 
vilja ha i ert lag?
Grunden i fotbollslaget är en 
riktigt duktig målvakt, så 
Hedwig Lindahl. Sedan finns 
det många bra spelare, men 
med en riktigt bra målvakt 
kommer du långt i damfot-
bollen.
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FOTBOLL!
Dalslands Sparbanks Arena Mellerud

Div. 3 Mellersta Götaland

Matchbollar:

HUVUDSPONSOR: Dalslands Sparbank

MELLERUDS IF - IF HAGA
Lördag 14/4 KL. 15.00

Auto-Mats, Beamon, Bertil Johanssons Bygg

Frändefors tappade 
tvåmålsledning

FOTBOLL 
Frändefors damer spelade 
sin första träningsmatch 
för året mot Sjuntorps 
damer. Fiffen hade en två-
målsledning, men tappade 
till 2-2 i slutminuterna och 
fick nöja sig med oavgjort.
Efter en mållös första halvlek 
kunde Frändefors i inled-
ningen på andra göra två 
snabba mål. Sanna Hansson 
satte 1-0 och kort därefter var 
Sabina Kahla Eden framme 
och satte 2-0. Mot slutet tap-
pade hemmalaget och Sjun-
torp fick vittring med kvarten 
kvar, då en reducering kom 
på en hörna som gick direkt 
i mål.

SLUTRESULTAT
Frändefors IF 
– Sjuntorps IF
2-2 (0-0)

Träningsmatch

Samma målskytt kunde 
också göra kvitteringen med 
fem minuter kvar av match-
en.

Dock ett bra resultat av 
Frändefors mot Sjuntorp, 
som redan gjort tre tränings-
matcher och fått upp match-
tempot.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Överkörning på 
bortaplan

FOTBOLL 
Frändefors herrar fick 
0-9 på bortaplan mot 
division 4-laget Vara SK. 
Det var ”Fiffens” andra 
raka match med storför-
lust, men mot kvalificerat 
motstånd.
Frändefors fick en tung hem-
resa från Varaslätten där man 
åkt på en 9-0-förlust. Men 
motståndet var bra och redan 
före matchen var spelande 
tränaren Erik Öqvist inställd 
på att matchen skulle bli en 
prövning på alla sätt. 

Men gästerna höll ihop i 
första halvlek, precis som 
mot Mellerud jobbade lagde-
larna bra ihop. Men det var 
efter paus allt rasade. Ett ti-

SLUTRESULTAT
Vara SK – 

Frändefors IF
9-0 (2-0)

Träningsmatch

digt mål i den andra halvle-
ken pyste ut det lilla hopp 
dalslänningarna hade och 
Vara matade på. När en halv-
timma återstod hade fyra mål 
släppts in och ytterligare tre 
kom innan domaren blåste av 
matchen.

Förhoppningsvis kan 
Frändefors gå en jämnare 
match till mötes mot Troll-
hättans IF till helgen.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

”Vi skall springa mest och jobba hårdast”

Hur ser du/ni på er trupp 
2018?
Väldigt positivt, vi har fått 
behålla de spelare som vi vill 
satsa på samt fått tillbaka 
några hemvändare som ville 
vara en del av vårt projekt.

Vi är fortfarande ett ungt 
lag i stor utsträckning, dock 
med mycket rutin då de som 
är runt 22-23 år har fem eller 
sex säsonger med A-lagsspel 
i ryggen. Så det känns myck-
et inspirerande och spän-
nande!

Vilken prägel kommer du/
ni att sätta på sättet som 
laget spelar just denna 
säsong?
Killarna i laget har lovat 
varandra att alltid vara det 
lag som springer mest och 
jobbar hårdast. Det är det 
löftet som spelartruppen kan 
ge, sedan måste vi ledare ge 
dem förutsättningar för att 
lyckas. Men vi har under de 
här två åren inte fokuserat 
speciellt mycket på motstån-
det, mest på oss själva och 
vårt egna spel och det är det 
vi kommer att fortsätta pre-
miera.

Om du jämför med förra 
säsongen, vad är skillna-
den 2018? 
En ny serie är givetvis den 
största skillnaden, en väldigt 
spännande sådan. Vi kom-
mer in i säsongen med fan-
tastiska minnen från förra 
året då vi växte enormt 
mycket som lag och det vill 
vi hålla kvar vid. I och med 
att ledarstaben och truppen är 
så pass lik så känner vi var-
andra bra och jobbar på ett 
bra sätt.

Varför tror du/ni att ditt 
lag kommer att lycka just 
i år?
På grund av vår individuella 
skicklighet, samtidigt som 
alla lär sig mer och mer att 
fungera som en lagdel och i 
förlängningen ett lag. På 
grund av att vi lär oss mer och 
mer taktiskt kunnande och 
förmågan att ta instruktioner.

Vad är lagets styrkor och 
svagheter?
Styrkan är samma som jag 
skriver ovan, plus ungdom-
lig energi. Givetvis finns det 
saker vi behöver jobba på, vi 

är ett lag i utveckling. Men 
det är saker vi jobbar med 
internt.

Vad är lagets målsättning 
för säsongen, antingen 
internt eller utåt?
Vi har höga förhoppningar 
och förväntningar, vi vill 
vara ett lag för den övre 
halvan som kan utmana alla 
lag i serien.

Om du/ni skulle tippa er 
slutplacering kommande 
säsong, vilken position 
slutar ni på, och varför?
Ser inte vitsen med att för-
söka gissa det, se svaret 
ovan.

Vilka är era nyförvärv?
Simon Svensson, Joel Lund-
gren från Vänersborgs IF, 
även Fredric Johansson som 
var utlånad dit under hösten. 
August Tellander har lyfts 
upp i A-truppen permanent.

Vilka är era spelarförlus-
ter?
Dick Johansson, Johan Lars-
son och Victor Larsson har 
lämnat för Åsebro. Anton 

Berg har slutat och tyvärr har 
Filip Larsson återigen drab-
bats av en allvarlig knäskada.

Vilka är med i ledarsta-
ben och vilka roller har 
dessa? Någon ny?
Peter Jonasson, huvudträna-
re. Rikard Westman, assiste-
rande tränare. Claes-Göran 
Emanuelsson, assisterande 
tränare (NY). Henrik Olsson, 
fystränare/hjälptränare. Pe-
ter Larsson, hjälptränare. 
Sebastian Flodin, material-
förvaltare. Håkan Svensson 
slutade efter förra säsongen 
på grund av tidsbrist.

Vilken är er bästa lagdel, 
skulle du/ni säga?
Irrelevant om inte resten av 
laget fungerar. Vi har duktiga 
målvakter, försvarare, mitt-
fältare och anfallare. Men 
alla lagdelar måste fungera i 
sig själva och med varandra.

Hur skulle du/ni ranka er 
försäsong, sett till när-
varo, träningsmatcher, 
träningsförhållanden osv, 
med siffror 1-10 där 1 är 
dålig och 10 är väldigt 

bra. Varför har det varit 
på detta vis?
Vi har haft bra motstånd i 
träningsmatcherna. Bra när-
varo på träningarna. Dock 
inte optimala träningsförhål-
landen då vi alltid endast har 
en planhalva och vi är mellan 
22-27 man de allra flesta 
gångerna. Där kan och borde 
DFF och alliansen göra mer 
för att förbättra samarbetet 
med plantider så att man 
någon gång har tillgång till 
helplan.

Om ni skulle få värva 
en valfri svensk aktiv 
spelare, vem skulle du/ni 
vilja ha i ert lag?
Ser tyvärr inte vitsen med att 
spekulera i orealistiska sa-
ker, vi är supernöjda med den 
trupp vi har och jag skulle 
inte byta en enda av dem mot 
någon annan här i området!

Westman har ordet:
– Vi kommer att försöka vara 
ett spännande lag att följa, vi 
har en trupp med enbart mel-
lerudsbördiga spelare vilket 
vi är otroligt stolta över och 
som är något som borde 

Melleruds IF vann division 4 Bohuslän/Dal med övertygande marginal och känns bra rustat inför stundande säsong 
i division 3. Nu har laget lottats i en ny serie, med många lag som klubben aldrig tidigare mött. Men Melleruds 
fokus ligger på eget spel, inte på motståndarnas.

Inför säsongen med assisterande tränaren Rikard Westman

Tobbes tankar:
Bästa värvningen:
Melleruds IF har inför sä-
songen värvat hem en stark 
trio från Vänersborgs IF i 
Simon Svensson, Joel Lund-
gren och målvakten Fredric 
Johansson. Den sistnämnde 
var bara utlånad, men hade 
innan sejouren i division 
2-klubben VIF valt att lägga 
handskarna på hyllan. Nu är 
han med och konkurrerar 
med Andreas Grimheden om 
en plats mellan stolparna. Ett 
starkt nyförvärv och viktigt 
för laget att ha två duktiga 

målvakter som båda håller 
för spel i trean. Vad gäller 
Svensson och Lundgren så 
känner vi alla till deras kva-
liteter, som de också visat på 
försäsongen. Båda med 
många A-lagssäsonger i 
klubben och kämpar som ger 
allt för laget.

Tyngsta tappet:
Inför säsongen har Mellerud 
inte tappat någon startspela-
re, inte heller någon som di-
rekt suttit på bänken och 
krigat om inhopp. Detta är då 
bortsett från Victor Larsson, 
målvakten som på frimåna-
dens sista dag lämnade Mel-

lerud för Åsebro, då klubben 
tog in förre målvaktstränaren 
Fredric Johansson. Den unge 
keepern är ett framtidslöfte 
och det är alltid tungt för 
klubbar att tappa unga spe-
lare, speciellt målvakter, för 
de växer inte på träd i Dals-
land.

Frågetecknet(?):
Skall jag vara ärlig så känns 
det som om MIF version 
2018 är starkare än på länge, 
men svagheter och fråge-
tecken finns alltid. Hur kom-
mer laget att stå sig defensivt 
mot lagen i division 3? Det 
är stor skillnad mot division 

4, kan laget steppa upp yt-
terligare ett par nivåer och 
freda sitt mål lika bra som 
man gjorde förra säsongen? 
Och nästa fråga, vem kom-
mer vara lagkapten? Under 
försäsongen så har bindeln 
vandrat från arm till arm 
under matcherna laget spe-
lat, är det Sebastian Hedlund 
som kommer bära den även i 
år eller letar huvudtränaren 
Peter Jonasson efter en ny 
kapten?

Utropstecknet(!):
Förra årets stora styrka var 
offensiven, jag menar, 77 
mål på 22 matcher. Målsnit-

MELLERUDS IF
Spelar i 2018:
Division 3 Mellersta Götaland
Spelade i 2017:
Division 4 Bohuslän/Dalsland
Placering 2017:
1:a
Tobbes tips 2018:
5:a
Form senaste 5:
VVVVF
Andralaget:
Division 5 Dalsland
Huvudtränare:
Peter Jonasson
Seriepremiär:
14/4 IF Haga – hemmaplan

väcka intresset bland befolk-
ningen i Mellerud.

Vi har grymma sponsorer, 
funktionärer, ungdomsleda-
re som gjort och gör det 
möjligt för oss i A-truppen att 
bedriva den verksamhet vi 
gör och det är vi evigt tack-
samma för.

MIF ska vara en förening 
där spelarutveckling sätts 
främst och dit spelare vill 
söka sig för att få så bra ut-
bildning som möjligt, vi ska 
vara en förening som stöttar 
och tar hand om de ledare 
som verkar där. Vi ser fram 
emot ett fantastiskt roligt 
2018 och vi hoppas att så 
många som möjligt vill 
hänga med på den resan.

tet man höll i division 4 förra 
året var smått osannolika 3,5 
mål per match. Nu har man 
kryddat offensiven med Si-
mon Svensson och Joel 
Lundgren, som får spela om 
platser i elvan. Får sedan 
Hedlund vara frisk, Broberg 
hittar ett flow och man får 
igång mittfältarna, så är man 
vassa framåt. Det sägs ju att 
anfall är bästa försvar.

Viktigaste spelaren:
MIF har många bra spelare, 
men han som kanske gått 
under radarn de senaste åren, 
men som är oumbärlig för 
laget, är Gustav Larsson. 
Den kvicke yttern är alltid en 
fröjd att skåda när han likt 
N’golo Kante alltid krigar för 
sitt lag, till sista svettdroppe. 
Att han är duktig både defen-
sivt och i det offensiva spelet 
är en bonus och ger lagkam-
raterna ett lugn. När Gustav 
har bollen så vet man att han 
kommer att göra något bra. 
När han inte har bollen, ja, då 
kommer han att vara där och 
gnaga motståndarna på häl-

senan för att vinna tillbaka 
den. Laget går alltid först för 
denne 22-åring.

Tabellplaceringen:
Serien är tuff och kollegorna 
på andra sidan Vänern berät-
tar om flera lag som är topp-
favoriter. Däribland 
Gerdskens BK som kvalade 
till division 2 förra året och 
Lidköping som ramlade ur 
division 2, men har en till-
räckligt bra trupp för att ta sig 
tillbaka. Mellerud känns väl 
rustade för det som komma 
skall, man har självförtroen-
de från förra året, en bra 
försäsong i ryggen och har 
fått in en duktig trio som 
förstärker laget och som kon-
kurrerar om plats i elvan. Det 
känns i skrivande stund inte 
som om Mellerud kommer 
att vara ett topplag, men en 
plats på den övre halvan är 
realistisk och i den bästa av 
alla världar så blir det topp 
fem.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se
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 UTHYRES
Hus på landet 
Trevligt 1 ½-planshus på lan-
det. Ev med tillhörande eko-
nomibyggnader. Ca  5 min 
från Dals Rostock. Niclas, 
tel. 070-421 62 00. 

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

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

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

DALSLANDS
VVS AB
DALSLANDS
VVS AB

 

Marcus Johansson

Naturligtvis 
hjälper  

vi dig med  
Rot-avdraget 

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

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

olesensbygg@gmail.com

Storgatan 26 i Brålanda 
Tel: 0761-95 53 60

Även vaxning 

fotvård
Blommans

www.grongestaltning.se

Grön Gestaltning
Trädgårdsanläggning
Fredrik Persson
073-691 31 24

ljusterapi i solig 
tropisk varm miljö

Trött på kylan?

Tel. 0530-414 10 • www.sunlike.se

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

GLASMÄSTERIET
NYA

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

Kläder

förbättra din solbränna
hos oss!

Hem- 
inredning

Glasarbete

Inramning
Ramar

Spraytan!

Omkittningar, 
persienner

Reparerar även persienner

Smycken

GLASMÄSTERIET
NYA

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

GLASMÄSTERIET
NYA

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

GLASMÄSTERIET
NYA

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

GLASMÄSTERIET
NYA

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

TROLLVI BYGG AB

Jonas Olausson

0735-11 68 38
trollvibyggab@hotmail.com

Totalentreprenör

TROLLVI
BYGG AB

0735-11 68 38
trollvibyggab@hotmail.com

Totalentreprenör

Canal Digital, Viasat 
och Boxer

070-328 08 60, 0530-600 66

Da l s l ands

Antenn-
Service
Da l s l ands

Antenn-
Service

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

Da l s l ands

Antenn-
Service
Da l s l ands

Antenn-
Service

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 

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

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

PELLETS
Energivärde >4,9 kwh/kg

2.149:-/pall 

 45:-/säck

 

Kvarnkullen
söker: 
Butiksmedarbetare
kassa/kolonial
På Hemköp Kvarnkullen är vi stolta att vara del 
av en framgångsrik butikskedja som präglas av 
matglädje och ett personligt kundbemötande. 
Våra kunder gillar vår butik och har näsa för 
kvalitéer, något som gör vårt arbete stimulerande 
och roligt 

Tjänsten avser tillsvidaranställning på heltid.  
Provanställning tillämpas.

Schemalagd arbetestid, kvällar och helger före-
kommer.

Om du vill veta mer vad tjänsten innebär  
kontakta Stig Carlsson, 0530-411 83 eller maila 
till: stig.carlsson@hemkop.se

Eftersom vi rekryterar löpande vill vi ha din  
ansökan så snart som möjligt dock senast 27/4.

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

KLUBBNYTT

77 personer gick söndagens 
promenad. Rättelse från förra 
söndagen:  Fråga 6) svar 1, 
400.  Fråga 8) svar2, Man får 
ta konsekvenserna av sitt 
eget uppträdande. Svar vux-
enfrågor: 1. 2  Nirvana. 2. X 
Kälke på isbana. 3. X Fisk. 4. 
1 Sallad. 5. X Stora Enso. 6. 
1 Lufttrycket. 7. X Daniel 
och Margareta. 8. 2 Megan 
Markle. 9. 1 Månen. 10. 1 
Berth Idoffs. 11. 1 Anjovis. 
12. X 25 meter. Svar barn-
frågor: 1. 1  Bagge. 2. X 
Näckrosor. 3. 2  Norge. 4. 2  

Tsinami. 5. 1 Golf. 6. X El. 
7. 1 Lilla My. 8. 2 Krokus. 9. 
X Rosa. 10. 2 Kråka. 11.1 2 
st. 12. 1 Metall. Utslagsfrå-
ga: 177 gem i burken. Vin-
nare: 1. Håkan Bäcklund. 
Brålanda. 2 . Carina Bäck-
lund, Brålanda. 3. Kerstin 
Larsson, Mld. Extravinster: 
Clas Sandström, Mld, Eva 
Åkerstedt, Mld. Barnvin-
nare: Hugo Oscarsson, Ma-
rie Wall.

Välkomna nästa 
söndag 9.00-12.00

OK KROPPEFJÄLLS TIPSPROMENAD 8/4

LEDIGA PLATSER

Åsebro sänktes
på sex minuter

FOTBOLL 
Trollhättans IF tog emot 
Åsebro på lördagsefter-
middagen och visade di-
rekt var skåpet skulle stå. 
Efter bara sex minuter låg 
gästerna under med två 
mål och förlorade med 4-0 
till slut.
Åsebro var inte bra i lörda-
gens träningsmatch på 
Skogshöjdens konstgräs.

Redan efter en minut kom 
första baklängesmålet och 
efter en halvtimma stod det 
3-0 till hemmalaget.

– Det var inget vidare, det 
är egentligen i första halvlek 
vi inte är med. Det jämnar ut 
sig, men första halvtimman 
gör de tre mål på oss. Det 
kändes inte som om vi var på 
samma planet. De är duktiga, 
men i denna matchen var det 
vi som inte var bra, vi var helt 
under isen. De som var på 
plan hade kunnat göra det 
bättre tycker jag. Skönt att 
göra en sådan här skitmatch 

SLUTRESULTAT
Trollhättans IF 

– Åsebro IF
4-0 (3-0)

Träningsmatch

nu och inte senare i serien, 
sade åsebrotränaren Per 
Aronsson.

Åsebro hade med sig sitt 
senaste nyförvärv Alvin Jo-
hansson och i övrigt en stark 
uppställning, men det ville 
sig inte för de röd-vita.

– Vi jämnar ut spelet i an-
dra halvlek men får inte in 
bollen trots flera chanser, 
berättar Aronsson som tycker 
att innermittfältarna Mikael 
Lind och Martin Scherdin är 
värda ett plus i kanten.

Till helgen väntar Grums i 
lagets nästa sista match innan 
serien drar igång.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Lägenheter
i centrala Mellerud 

& Åsensbruk

joacim@lundgrensbygg.se
070-585 67 09

Melleruds Hyres AB

• 4 rok. 103m2, parhus i
 Mellerud
• 3 rok. 70m2, Åsensbruk
• Hus på landet ca. 90 m2,  
 ca 10 min från Mellerud

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!

Namn:                             

Adress:    Tel:

Postadress:                                                

VEDKLYV i bra skick 2.800:-. 
Sommardäck Golf i bra skick 
1.000:-. Tel 0530-232 10.

MellerudsFyndet
Annonsera för bara 50:-

SäljeS

SÄLJES SKÄNKESBYTESKÖPES

ALLROUND DÄCK ej fälg. 
Viking 205 55 16 tum. Däck-
djup 8 mm. 1.800:-.  
Tel. 073-638 31 82.
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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

Skadedjurskontroll
0521-693 51

Patrick Eriksson

Mellerudsmarknad
Öppet lördagar 

10-15
www.mellerudsmarknad.se

Idungatan 4 (Följ skyltning Ö. Industriområdet)

Allt inom bygg
Våtrumscertifikat

073-503 84 27 • info@ak-e.se

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.seSTORGATAN 10, MELLERUD

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

Flyttstäd
Veckostäd
Fönsterputs

Rullande sy 
& hemservice

070-649 32 86

Martin
073-99 21 446

Badrumsrenoveringar

Kap & Gearsåg!

Vi kan färg!

Skruvdragare!

Inredning!

Vi kan kök!

Högtryckstvättar
& dammsugare

Ditt självklara val 

av mattläggare

Allt inom golv 

och mattor

Stort sortiment 

av golvmattor

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

Skrotbilar 
köpes

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

ST BYGGSERVICE
ST

Det  mesta inom bygg
Tel. 073-582 48 26

stbyggservice79@gmail.com

Reparationer, tillverkning 
och omklädning av 

dynor och stolssitsar

KÖP ANDELSLAMM®
Du äger, vi sköter

www.andelslamm.se
0768-522227

Maskiner och lastbilar
Sand, grus, singel, jord 

och täckbark
Rolf: 070-537 34 72

www.vermdal.se

DALVÄRM

Nordvästra Skånes Arborister
FAUNUS TRÄD

Kristian 070-743 57 50 
www.faunustrad.se

Trädfällning

Nordvästra Skånes Arborister
FAUNUS TRÄD

Kristian 070-743 57 50 
www.faunustrad.se

Beskärning
(även fruktträd)

Nordvästra Skånes Arborister
FAUNUS TRÄD

Kristian 070-743 57 50 
www.faunustrad.se

Stubbfräsning

Nordvästra Skånes Arborister
FAUNUS TRÄD

Kristian 070-743 57 50 
www.faunustrad.se

Häckklippning

Nordvästra Skånes Arborister
FAUNUS TRÄD

Kristian 070-743 57 50 
www.faunustrad.se

Frukt- 
beskärning
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Melodikrysset v. 15 – 14 april
1 2 3

4 5

6

7

8

9 10 11 12

13

Melodikrysset v.15 - 14 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 Såna är föräldrar
10.45 Mästarnas mästare 
 - jubileumssäsongen
11.45 Sveriges bästa arbetsför-
 medling
12.45 Storuman forever
13.45 Idag om ett år
14.45 Matiné: All is lost
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 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 Engelska Antikrundan
19.00 Vem vet mest?
19.30 Om en pojke
19.50 Vi förändrar oss
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 Boardwalk empire
23.10 Gomorra
00.00 Bastubaletten
00.30 Engelska Antikrundan
01.30 Sändningsuppehåll
01.45 Sportnytt
02.00 Nyhetstecken
02.10 Sverige idag

14.00 UR Samtiden
17.00 90-talets USA
17.45 Ruhr: ett vildmarksrike
18.35 Omöjlig ingenjörskonst
19.20 Udda platser i världen
20.10 Ganges with Sue Perkins
21.00 Vem överlever ett trauma?
21.45 Reggie Yates: Extreme 
 Australia
22.35 Martin Luther King till 
 Obama
23.30 Mississippi - den mäktiga 
	 floden

21.00 Gift vid första ögonkastet
21.45 Uti bögda
22.00 Om en pojke
22.20 Unge kommissarie Morse
23.50 Akuten
00.35 Plus
01.05 Babel
02.05 Sveriges bästa arbetsför-
 medling - teckenspråks-
 tolkat

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
16.50 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 yngsta mästerkock
21.00 Modus
22.00 Nyheterna
22.30 Ekonominyheterna
22.40 Sporten
22.50 Väder
23.00 CSI
23.55 Law & order: Special 
 victims unit
00.55 Nattsändningar

05.05 Våra värsta år
06.00 Jims värld
06.25 Community
06.45 Stargate SG-1
07.35 Våra värsta år
08.30 Scrubs
09.30 My name is Earl
10.00 Brooklyn nine nine
10.30 Last man on earth
11.00 Ink master USA
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 Get him to the Greek
23.15 Seinfeld
00.15 Family guy
01.15 American dad
01.45 Ink master USA
02.35 Scrubs
03.25 My name is Earl
03.50 Family guy
04.40 American dad

05.15 Go'kväll
06.00 Morgonstudion
09.10 Go'kväll
09.55 Länge leve demokratin: 
 Den nya makten
10.55 Uppdrag granskning
11.55 Herrens vägar
12.55 Vem bor här?
13.55 Kulturfrågan Kontrapunkt
14.55 Dox: Ouaga girls
15.55 The Hyperglot
16.20 Min trädgård
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 Sveriges bästa arbetsför-
 medling
21.00 Seriestart: Hitlers svenska 
 soldater
22.00 Opinion live
22.45 Rapport
22.50 Louis Theroux: De 
 hjärnskadade
23.50 Nattsändningar

09.00 Forum
12.00 Rapport
12.03 Forum
14.00 Riksdagens frågestund
15.15 Forum
16.00 Rapport
16.05 Forum
16.15 Korrespondenterna
16.45 Plus
17.15 Nyheter på lätt svenska
17.20 Nyhetstecken
17.30 Oddasat
17.45 Uutiset
18.00 Engelska Antikrundan
19.00 Vem vet mest?
19.30 Om en pojke
19.50 Vi förändrar oss
20.00 Miraklet i Moldavien
21.00 Aktuellt
21.39 Kulturnyheterna
21.46 Lokala nyheter
21.55 Nyhetssammanfattning
22.00 Sportnytt
22.20 Prövningen
00.25 Engelska Antikrundan
01.25 Sändningsuppehåll
01.45 Sportnytt
02.05 Nyhetstecken
02.15 Sverige idag

14.00 UR Samtiden
17.00 Broderikamrater
17.05 Allt för djuren
17.35 Judi Denchs passion för 
 träd
18.25 Från Marocko till Timbuktu
19.25 Blue Planet II
20.20 90-talets USA
21.00 Arkitektens hem
21.30 Mississippi - den mäktiga 
	 floden
22.20 Teknikens mästerverk
23.15 Extreme Australia

20.20	 Ridsport:	Världscupfinal
22.30 Sveriges bästa arbetsför-
 medling - teckenspråkstolkat
23.30 Om en pojke
23.50 Safety not guaranteed
01.15 Girls
01.45 Tror du jag ljuger?
02.15 Mästarnas mästare - 
  - teckenspråkstolkat
03.15 Vem bor här? - tecken-
 språkstolkat

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 Hälsningar från
21.00 Torpederna
22.00 Nyheterna
22.30 Ekonominyheterna
22.40 Sporten
22.50 Väder
23.00 CSI
23.55 Law & order: Special 
 victims unit
00.55 112 – på liv och död
01.55 Elementary
02.55 CSI
03.55	 Hawaii	five-0

05.05 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 Ink master USA
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 Hunger games: Catching 
	 fire
23.55 Seinfeld
00.55 Family guy
01.50 American dad
02.10 Nattsändningar

05.15 Go'kväll
06.00 Morgonstudion
09.10 Go'kväll
09.55 Strömsö
10.25 Min trädgård
11.05 Arkitekturens pärlor
11.15 Sveriges bästa arbetsför-
 medling
12.15 Idag om ett år
13.15 Vem vet mest?
13.45 Opinion live
14.30 Mord och inga visor
15.20	 Ridsport:	Världscupfinal
18.00 Rapport
18.13 Kulturnyheterna
18.25 Sportnytt
18.30 Lokala nyheter
18.45 Go'kväll
19.30 Rapport
19.55 Lokala nyheter
20.00 Bäst i test
21.00 Mord i paradiset
22.00 Svenska nyheter
22.30 The Sinner
23.10 Rapport
23.15 Sverige idag
23.30 Suits
00.15 Hitlers svenska soldater
01.15 Tror du jag ljuger?
01.45 Nattsändningar

09.00 Forum
12.00 Rapport
12.03 Forum
16.00 Rapport
16.05 Forum
16.15 Babel
17.15 Nyheter på lätt svenska
17.20 Nyhetstecken
17.30 Oddasat
17.45 Uutiset
18.00	 Ridsport:	Världscupfinal
18.30 DC-3:an i Sandefjord
18.45 Flyggalen
19.00 Vem vet mest?
19.30 Om en pojke
19.50 Vi förändrar oss
20.00 Sven Wollter – 65 år på 
 scenen
21.00 Aktuellt
21.18 Kulturnyheterna
21.23 Väder
21.25 Lokala nyheter
21.30 Sportnytt
21.45 Våga älska
23.20 Bastubaletten
23.50 Sveriges fetaste hundar
00.20 Engelska Antikrundan
01.20 Folktro
01.35 Nattsändningar

14.00 UR Samtiden
17.00 Marina mysterier
17.15 Guld på godset
18.15 Den nya vildmarken
19.10 Arkitektens hem och verk
19.40 Allt för djuren
20.10 Cyberkrig: framtidens 
 krigsföring
21.00 Andra världskriget: Slaget 
 om Stilla havet
21.50 Udda platser i världen
22.45 Omöjlig ingenjörskonst
23.25 Världens natur: Blue 
 Planet II
00.20 Ganges with Sue Perkins

20.20	 Ridsport:	Världscupfinal
23.30 Bäst i test - syntolkat
00.30 Om en pojke
00.50 Herrens vägar
01.50 Elitstyrkans hemligheter
02.40 Korrespondenterna
03.10 Storuman forever - syn-
 tolkat

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
16.50 Fixer upper
17.50 V75-klubben
17.55 Veterinärerna
18.50 Keno
19.00 Nyheterna
19.15 Sporten
19.20 Väder
19.30 Postkodmiljonären
20.00 Let's dance
21.30 Sjölyckan
22.00 Nyheterna och Sporten
22.15 Väder
22.25 Let's dance – röstnings-
 program
22.50 The golden child
00.40 Jobs
03.20 Brynolf & Ljung – Street 
 magic
03.50 Att bygga sitt drömhus

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 Ink master USA
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 Priest
22.50 Prison break
23.50 Seinfeld
00.50 Nattsändningar

05.10 Go'kväll
05.55 Strömsö
06.25 Skattjägarna
06.55 Fråga doktorn
07.40 Uppdrag granskning
08.40 Opinion live
09.25 Go'kväll
10.10 Sveriges bästa arbets-
 förmedling
11.10 Storuman forever
12.10 Matiné: Vad gör vi nu?
13.50	 Ridsport:	Världscupfinal
17.30 Anslagstavlan
17.35 Uti bögda
17.50 Helgmålsringning
17.55 Sportnytt
18.00 Rapport
18.15 Go'kväll
19.00 Sverige!
19.30 Rapport
19.45 Sportnytt
20.00 Smartare än en femte-
 klassare
21.00 Tror du jag ljuger?
21.30 Unge kommissarie Morse
23.00 Uti bögda
23.15 Rapport
23.20 Hope Springs
01.00	 Nattfilm:	Killing	them	
 softly

09.20 Vem vet mest?
11.50 Plus
12.20 När livet vänder
12.50 Babel
13.50 Miraklet i Moldavien
14.50 Vetenskapens värld
15.50 Sverige idag
16.00 Rapport
16.05 Sverige idag
16.15 Skatten under glaciären
16.30 Världens natur: Blue 
 Planet II
17.25	Matiné:	En	film	om	kärlek
19.00 Kulturstudion
19.02 Birgit-almanackan
19.05 Kulturstudion
19.10 Monteverdi, mannen som 
 uppfann opera
20.15 Monteverdi - galakonserten
20.58 Kulturstudion
21.00 Ishockey: NHL
00.00 Gomorra
00.50 Boardwalk empire
01.45 Sportnytt
02.00 Girls

09.00 UR Samtiden
15.00 Den nya vildmarken
15.55 Udda platser i världen
16.50 Omöjlig ingenjörskonst
17.35 Andra världskriget: Slaget 
 om Stilla havet
18.25 Ganges with Sue Perkins
19.15 Vem överlever ett trauma?
20.00 Seriestart: Komiker på väg 
 mot Mandalay
21.00 Så gjordes Blue Planet II
21.50 Europas sista krigarkungar
22.50 Dokument utifrån: 
	 Påven	och	maffian
23.40 90-talets USA

21.00 Idag om ett år
22.00 Om en pojke
22.20 Mord i paradiset
23.20 Homeland
00.20 Svenska nyheter
00.50 The Sinner
01.30 Kulturfrågan Kontrapunkt
02.30 När livet vänder
03.00 Bastubaletten

05.00 Att bygga sitt drömhus
06.00 Veterinärerna
07.00 Bygglov
07.55 Nyhetsmorgon
11.30 Let's dance
13.00 Let's dance – röstnings-
 program
13.25 Sjölyckan
14.00 Solsidan
14.30 Ishockey: Skellefteå–Luleå
17.55 Keno
18.00 V75 Direkt
19.00 Nyheterna
19.10 Sporten
19.20 Väder
19.30 En ska bort
19.55 Lotto, joker och dröm-
 vinsten
20.00 Stjärnornas stjärna
21.30 Gone girl
22.00 Nyheterna
22.05 Väder
22.15 Gone Girl, forts
00.50 Pride and glory
03.30 Brynolf & Ljung – Street 
 magic
04.00 Att bygga sitt drömhus

05.00 Att bygga sitt drömhus
06.00 Veterinärerna
07.00 Bygglov
07.55 Nyhetsmorgon
11.30 Let's dance
13.00 Let's dance – röstnings-
 program
13.25 Sjölyckan
14.00 Solsidan
14.30 Ishockey: Skellefteå–Luleå
17.55 Keno
18.00 V75 Direkt
19.00 Nyheterna
19.10 Sporten
19.20 Väder
19.30 En ska bort
19.55 Lotto, joker och dröm-
 vinsten
20.00 Stjärnornas stjärna
21.30 Gone girl
22.00 Nyheterna
22.05 Väder
22.15 Gone Girl, forts
00.50 Pride and glory
03.30 Brynolf & Ljung – Street 
 magic
04.00 Att bygga sitt drömhus

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
05.10 Go'kväll
05.55 Landet runt
06.40 Min trädgård
07.20 Kulturfrågan Kontrapunkt
08.20 Sverige!
08.50 Go'kväll
09.35 Gift vid första ögonkastet
10.20 Herrens vägar
11.20 Idag om ett år
12.20 Tror du jag ljuger?
12.50 Mästarnas mästare - jubileums-
 säsongen
13.50	 Ridsport:	Världscupfinal
15.20 Fotboll: Damallsvenskan
17.30	 Ridsport:	Världscupfinal
17.55 Sportnytt
18.00 Rapport
18.10 Lokala nyheter
18.15 Landet runt
19.00 Sportspegeln
19.30 Rapport
19.55 Lokala nyheter
20.00 Mästarnas mästare - jubileums-
 säsongen
21.00 Gränsland
21.45 Gift vid första ögonkastet
22.30 Akuten
23.20 Rapport
23.25 Mord och inga visor

08.40 Sverige idag på romani 
09.00 Plus
09.30 Bastubaletten
10.00 Gudstjänst
10.45 Sven Wollter – 65 år på scenen
11.45 Birgit-almanackan
11.50 Monteverdi, mannen som uppfann
  opera
12.55 Monteverdi - galakonserten
13.40 Stigcykling med Aksel
13.55 Korta tv-historier
14.00 Motor: VM rallycross
16.00 Rapport
16.05 Sverige idag 
16.30	 Ridsport:	Världscupfinal
17.30 Los, frag!
17.40 Alors demande !
17.50 ¡Pregunta ya!
18.00 Säsongsstart: Nya perspektiv
19.00 Världens natur: Myrornas Metro-
 polis
19.55 Typer
20.00 Babel
21.00 Aktuellt
21.15 Agenda
22.00 Dokument utifrån: Bilindustrins 
 rökridåer
23.00 Nattsändningar

09.00 UR Samtiden
15.00 Allt för djuren
15.30 Guld på godset
16.30 Cyberkrig: framtidens krigsföring
17.20 Ganges with Sue Perkins
18.10 Dox: Ouaga girls
19.10 Seriestart: Bästa skårungen i 
 Lofoten
20.10	 Kongoflodens	myter
21.00 Polarhundarnas värld
21.50 Komiker på väg mot Mandalay
22.50 Reggie Yates: Extreme Australia
23.40 Teknikens mästerverk

20.00 Mästarnas mästare - jubileums-
 säsongen - syntolkat
21.00 Sverige!
21.30 Louis Theroux: De hjärnskadade
22.30 Gift första ögonkastet - syntolkat
23.15 Storuman forever - syntolkat
00.15 Boardwalk empire
01.10 Hitlers svenska soldater
02.10 Sveriges fetaste hundar
02.40 Strömsö

05.00 Att bygga sitt drömhus
06.00 Veterinärerna
07.00 Bygglov
07.55 Nyhetsmorgon
11.30 Stjärnornas stjärna
12.55 Hälsningar från
13.55 Solsidan
14.25 Brynolf & Ljung – Street magic
14.55 Sveriges bästa
15.55 Farmen VIP
16.55 Stockholmspolisen
17.55 Keno
18.00 Bingolotto
19.00 Nyheterna
19.10 Sporten
19.25 Väder
19.30 Bingolotto
20.00 Solsidan
21.00 Robinson
22.00 Nyheterna
22.05 Väder
22.15 Into the storm
00.00 Modus
01.00 GW:s mord
02.00 Rocky 4
03.55 Brynolf & Ljung – Street magic

05.10 Anger management
05.30 Frasier
06.00 Anger management
06.50 Grimm
07.35 The grinder
08.30 Jims värld
09.00 Son of Zorn
09.30 Simpsons
10.00 First Impressions
10.30 Chevaleresk
11.00 Mystery men
13.20 NCIS: Los Angeles
15.15	 Hunger	games:	Catching	fire
18.00	 Tattoo	fixers
19.00 Face off
20.00 Kevin can wait
20.30 Fresh off the boat
21.00 2 1/2 män
22.00 Swedish dicks
23.05 Superstore
00.05 Prison break
01.00 Face off
02.00 99 saker med Erik & Mackan
02.55	 Tattoo	fixers
03.45 Gang related
04.25 Salem

05.15 Landet runt
06.00 Morgonstudion
09.10 Landet runt
09.55 Min trädgård
10.35 Arkitekturens pärlor
10.45 Svenska nyheter
11.15 Sportspegeln
11.45 Sverige!
12.15 Gift vid första ögonkastet
13.00 Smartare än en femteklassare
14.00 Bäst i test
15.00 Matiné: Hans majestät får vänta
16.30 Matmagasinet
17.00 Vem vet mest?
17.30 Sverige idag
18.00 Rapport
18.13 Kulturnyheterna
18.25 Sportnytt
18.30 Lokala nyheter
18.45 Fråga doktorn
19.30 Rapport
19.55 Lokala nyheter
20.00 Vem bor här?
21.00 Herrens vägar
22.00 Homeland
23.00 Bergman om att skriva manus
23.05 Rapport
23.10	 Nattfilm:	Bortom	bergen
04.45 Sverige idag

08.05 Sverige idag
08.25 Los, frag!
08.35 Alors demande !
08.45 ¡Pregunta ya!
08.57-16.15 Forum
12.00 Rapport
16.00 Rapport
16.15 Gudstjänst
17.00 Mötesplatsen
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 Om en pojke
19.50 Vi förändrar oss
20.00 Vetenskapens värld
21.00 Aktuellt
21.39 Kulturnyheterna
21.46 Lokala nyheter
21.55 Nyhetssammanfattning
22.00 Sportnytt
22.20 Seriestart: Trollhättans FF
22.50 Tills cancern skiljer oss åt
23.50 Agenda
00.35 Engelska Antikrundan
01.45 Sportnytt
02.05 Nattsändningar

14.00 UR Samtiden
17.00 Kampen om kronan
17.10 Allt för djuren
17.40 Cyberkrig: framtidens krigsföring
18.30 Vem överlever ett trauma?
19.15 Andra världskriget: Slaget om 
 Stilla havet
20.05 Teknikens mästerverk
21.00 Världens natur: Myrornas Metro-
 polis
21.50 Arkitektens hem
22.20 Arkitektens hem och verk
22.50 Polarhundarnas värld
23.40 Europas sista krigarkungar

21.00 Mästarnas mästare - jubileums-
 säsongen - teckenspråkstolkat
22.00 Vem bor här? - teckenspråkstolkat
23.00 Agenda
23.45 Sportspegeln - teckenspråkstolkat
00.15 Sveriges bästa arbetsförmedling
  - teckenspråkstolkat
01.15 Seriestart: Samernas tid - tecken-
 språkstolkat
02.15 Folktro
02.30 Smartare än en femteklassare

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

05.10 Anger management
05.35 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 Ink master USA
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 The Mick
22.00 Chevaleresk
22.30	 Tattoo	fixers
23.30 Seinfeld
00.30 Family guy
01.30 American dad
02.00 Nattsändningar

05.15 Fråga doktorn
06.00 Morgonstudion
09.10 Fråga doktorn
09.55 Matmagasinet
10.25 Idag om ett år
11.25 Herrens vägar
12.25 Grym kemi
12.55 Komma ut
13.35 Tror du jag ljuger?
14.05 Vem bor här?
15.05 Matiné: Eriksson
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 Elitstyrkans hemligheter
22.50 Rapport
22.55 Dox: The Russian job
23.50 Homeland
00.50 Sändningsuppehåll
04.45 Sverige idag

09.00 Forum
12.00 Rapport
12.03 Forum
16.00 Rapport
16.05 Forum
16.15 Agenda
17.00 Tornet på toppen
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 Om en pojke
19.50 Ta mig
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 Sven Wollter – 65 år på scenen
23.55 När livet vänder
00.25 Engelska Antikrundan
01.45 Sportnytt
02.00 Nattsändningar

14.00 UR Samtiden
17.00 Genialt eller galet
17.20 Polarhundarnas värld
18.10 Europas sista krigarkungar
19.10 Arkitektens hem och verk
19.40 Arkitektens hem
20.10 Så gjordes Blue Planet II
21.00 Dokument utifrån: Bilindustrins 
 rökridåer
22.00 Udda platser i världen
22.50 Cyberkrig: framtidens krigsföring
23.40	 90-talets	USA

21.00 Storuman forever - syntolkat
22.00 Gift första ögonkastet - syntolkat
22.45 Om en pojke
23.05 Suits
23.45 Min trädgård
00.25 Gomorra
01.10 Mästarnas mästare - jubileums-
 säsongen - syntolkat
02.10 Bäst i test - syntolkat

05.10 Halv åtta hos mig
05.45 Nyhetsmorgon
10.00 Malou efter tio
12.00 Hem till gården
13.00 XXXDoktorn 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

05.05 Våra värsta år
06.00 Jims värld
06.25 Community
06.45 Stargate SG-1
07.35 Våra värsta år
08.30 Scrubs
09.30 My name is Earl
10.00 Brooklyn nine nine
10.30 Last man on earth
11.00 Ink master USA
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 The book of Eli
23.15 Seinfeld
00.10 Family guy
01.10 American dad
01.40 Fresh off the boat
02.05 Nattsändningar

Varför inte ringa Sveriges största mäklare?

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

Visning: Tisdag 17/4 kl. 17.00-18.00

Nyinkommet!Visning: Onsdag 18/4 kl. 17.00-18.00

Nyinkommet!

Mellerud / Köpmannebro / Hökeliden Lindhem
1½-plansvilla med dubbelgarage och närhet till Köpmannebro, Dalslands kanal och sjön Vänern. 4 rok. Boyta: 100 kvm.  
Tomtareal: 1 607 kvm. Pris: 720 000:-

Mellerud / Åsensbruk / Gamla Vägen 45
Välskött äldre enplansvilla med källare i lugnt villa kvarter som gränsar till grönområde och med närhet till sjö. Låga driftkostnader med 
bergvärme. Garage i källaren. 4 rok. Boyta: 89 kvm. Tomtareal: 679 kvm. Pris 490 000:-

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. Panorama-
fönster 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!

Stor efterfrågan  

på fritidshus!

Funderar du på  

att sälja?

Visning: Sönd. 15/4 kl. 13-14
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Öppettider
Vard. 10-19
Lörd. 10-17
Sönd. 11-17

Tel: 0530-404 80 • www.blomsvaruhus.se • E45, 3km norr om Mellerud avfart Håverud

Följ oss på

Tennisskor 
Barn

189:-
/par

119:-
/st

Regnbyxor 
Ofodrade. Stl. 74/80–134/140

Nyheter 

på 

hemtex

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

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

KAMPANJPRIS 

6.990:-

Mellerud • Tel. 0530-133 01

Vår kunskap Er trygghet

• 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.

51 800 kr till Majblomman lokalt

Överlämnandet av checkarna till majblommekommittéerna i Melleruds kommun. Från vänster: Clas-Göran 
Janson, rektor Melleruds Kulturskola, Sara Söderblom, Åsebro majblommeförening, Lars-Göran Johansson, 
Mellerud/Kroppefjäll majblommeförening, Ingegerd Ellenäs, Skålleruds majblommeförening samt Henrik Ga-
jewska och Lena Andersson från Scenario.

– Utan musikskolan i Mel-
lerud hade vi aldrig varit här 
idag. Musik är oftast en lag-
sysselsättning, vi i detta 
gänget hade säkert inte um-
gåtts privat om det inte hade 
berott på vårt gemensamma 
musikintresse, konstaterar 
Henrik Gajewska, en av 
medlemmarna i Scenario.

Gruppen fyllde Sparbank-
salongen i Kulturbruket på 
Dal tre kvällar i rad den 16 
till 18 mars. Omkring 750 
besökare talar för sig självt.

När alla utgifter betalats 
återstod 51 800 kronor och 
det överskottet valde alltså 
gruppen att skänka till kom-
munens tre majblommeför-
eningar. Pengarna är öron-
märkta till att ge barn och 
ungdomar som inte har råd 
att exempelvis betala kultur-
skolans terminsavgift och/
eller hyran av instrument 
möjlighet till detta.

Vill ge tillbaka
– Det var en viktig drivkraft, 
att få ge tillbaka till det vi 
själva fått. Vi har alla gått i 
musikskolan i Mellerud och 
deltagit i till exempel Öron-
mat. Vi hoppas fler får möj-
lighet att göra samma resa, 
förklarar Lena Andersson, 
sångerska i Scenario.

Lena och Henrik hade 
samlat representanter från 
våra lokala majblommeför-
eningar för att överlämna 
pengacheckarna. Dessa var 
Sara Söderblom, Åsebro 
majblommeförening, Inge-
gerd Ellenäs, Skållerud maj-
blommeförening och Lars-
Göran ”Futtan” Johansson, 
Mellerud och Kroppefjälls 
majblommeförening.

– Vi har beslutat att ge 70 
procent till Mellerud/
Kroppefjäll eftersom det är 
en större förening med fler 
barn, de andra två får 15 

Årets majblomma är inspirerad 
av sommarens gulligaste flygare; 
humlan.

Sedan 1907 arbetar Majblom-
man för att förbättra barns vill-
kor i Sverige. Insamlingen byg-
ger på att barn hjälper barn 
genom att sälja majblommor. 
Majblomman är en barnrättsor-
ganisation med över 600 lokal-
föreningar. 

Majblommans lokalförening-
ar runt om i Sverige delar ut 
bidrag till barn upp till 18 år. Bi-
dragen söks från den lokala 
majblommeföreningen på din 
ort. Information finns på maj-
blomman.se

MAJBLOMMAN

Vårmarknad på torget
En doft av marknad 
spred sig över centrala 
Melleruds under lördags-
förmiddagen. Brända 
mandlar,  sockervadd och 
ballonger – barnen fick sitt 
och även övriga köpsugna.
Köpmantorget var fyllt av 
diverse stånd när Melleruds 
IF i lördags arrangerade sin 
vårmarknad. 

Här fanns allt från godis 
och ballonger till köksut-
ställning och kläder. Vid 
ståndet som säljer plastpåsar, 
folie, bakplåtspapper, bak-
formar, etcetera träffar vi på 
Eva Jacobsson som var 
mycket nöjd över att äntligen 
hittat rätt typ av plastfolie.

 – Detta har jag letat efter 
länge, säger hon. 

Många barnfamiljer flane-

Leon Larsson och Harry Josefsson har precis fått varsin påse med sock-
ervadd.

rade över torget, köpte bal-
longer och sockervadd. 

Politisk information bjöds 
det också på till den som var 

intresserad, höstens val kom-
mer allt närmare.

Ing-Marie Norrman

procent av överskottet var-
dera, berättar Lena.

Det innebär 36 265,60 
kronor till Mellerud/Kroppe-
fjäll och 7 771,20 kronor 
vardera till Åsebro och Skål-
lerud.

– Helt fantastiskt! utbrast 

Sara, Ingegerd och Lars-
Göran.

– Vilket förtroende vi får 
här, konstaterar Sara Söder-
blom.

– I Åsensbruk har vi så få 
som spelar något instrument, 
så vi är väldigt tacksamma 
för den här hjälpen, säger 
Ingegerd.

En otrolig skjuts
Clas-Göran Janson, rektor på 
Melleruds kulturskola, be-
rättar att verksamheten haft 
en del hjälp av Majblomman 
genom åren, fast inga stora 
summor eftersom det inte 
funnits helt enkelt.

– Vi har velat hjälpa många 
barn och ungdomar, så det 
här ger oss en otrolig skjuts. 
Enligt kommunens vision är 
det kulturskolans uppgift att 
alla barn ska få ta del av vår 
verksamhet. Nu är det ju inte 

så, eftersom en del inte har 
råd, konstaterar Clas-Göran.

Terminsavgiften på kultur-
skolan ligger på 660 kronor, 
att hyra instrument kostar 
180 kronor per termin. Tack 
vare en del stöd genom åren 
har kulturskolan idag en stor 
instrumentpark. Kultursko-
lan har cirka 250 musikele-
ver, men erbjuder även andra 
verksamheter såsom dans, 
sång och teater. Man kan 
alltså söka pengar för samt-
liga verksamhetsområden.

Bildades 2002
Scenario, som stod på scenen 
första gången i denna kon-
stellationen vid invigningen 
av Kulturbruket på Dal 2002, 
hade inte haft någon före-
ställning i Mellerud sedan 
julkonserten i Rådahallen 
2010. 

Alla utom Lars Mellberg 

bor kvar i Melleruds kom-
mun. 

– Efter sista föreställning-
en kände man både tomhet 
och eufori. Vi var inte så 
trötta på varandra nu som 
förr, vi är nog lite ”nykära”, 
säger Henrik.

Framtidsplaner?
– Vi ska ses i april och sum-

mera, men en punkt då är 
framtiden. Så vi får se, säger 
Lena och ler.
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se

Överskottet av alla intäkter från Scenarios tre före-
ställningar i Mellerud har skänkts till Melleruds tre 
majblommeföreningar; Mellerud/Kroppefjäll, Åsebro 
och Skållerud. Syftet är att ge fler barn och ungdomar 
möjlighet att ta del av kulturskolans verksamhet.


