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Välkomna till oss!

Öppet: Vard 9-18 • Lörd 9-13

Vårkampanj 15 % rabatt 
på alla beställninger ur Torkelsons sortiment 
Kampanjen gäller under perioden 16/4-7/5

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

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

Träolja av högsta kvalitet.
Vattenavvisande och lätta att underhålla
Ger ett glansfritt resultat och framhäver 
träets egen färg. Åtgång ca 5-10 kvm/liter.
Rek. ca pris 339:-

BECKERS
Träolja 2,7 liter

159:-

 

Kvarnkullen
Öppet alla dagar 8-22

Med reservation för ev. 
slutförsäljning och  

tryckfel. Priserna gäller 
endast vecka 16.

Prisbomb!

5:-/st
Yoghurt
Yoggi, fetthalt 2%, gäller även laktosfri, 1 lit, 
jfr-pris 14,00/liter.

Grillad kyckling
Lagerbergs, Sverige, hel, råvikt ca 1,25- 
1,35 kg, jfr-pris ca 27,73-29,95/kg. 
Max 2 köp/hushåll/vecka 16

Tvättmedel, sköljmedel
Ariel, Noora, gäller tvättmedel 675 g, 900-945 
ml, sköljmedel 550-575 ml, jfr-pris 0,49-1,00/
tvätt. Max 5 köp/hushåll/vecka 16

Rostbiff
Bröderna Nilsson, gäller gourmetgrillad, vinma-
rinerad, roasted angus, jfr-pris 169,50/kg.

20:-
för Bonuskunder

/st

Färsk basilika
Ekologiskt odlad, Sverige, klass 1, i kruka.

Max 3 köp/hushåll/vecka 16
Räkor
Inkommer torsdag förmiddag

Kycklingbröstfilé
Eldorado. fryst, gäller även delad, 800-900 g, 
jfr-pris 36,67-41,25/kg.

2995
 

/st

Ny-
grillad 
i butik! 99:-

3 för

28:-
2 för

för Bonuskunder

  1695

 

/hg

I butikens
manuella deli

Klass 5A på Nordalsskolan anordnade talangjakt för skolans elever. Här syns barnen i förskoleklassen i ett häftigt dansnummer. Foto: Karin Åström.

– Sidan 8 –

Unga talanger på scenen Intressanta teman 
Läs våra fullmatade temasidor om odling, bygg 
och energi. Få trädgårdstips och möt en arbo-
rist. Vad händer med Stinsens renovering och  
Rådahallens utbyggnad? Möt våra klimatrådgi-
vare Jenny och Jonny. Plus mycket mer...

– Sidorna 12 till 19 –

Mot nya utmaningar
Systrarna Marie Olsson och Helena Mjörne-
stål har beslutat sig för att lägga ner den anrika 
smyckesbutiken Albertssons Ur & Guld – om det 
inte dyker upp någon potentiell köpare. Deras 
pappa Per Albertsson startade företaget 1977.

– Sista sidan –

Vinst i premiären
Det blev seger för Melleruds IF med 4-2 vid se-
riepremiären hemma mot IF Haga från Jönkö-
ping i division 3 Mellersta Götaland. Anfallarna 
Simon Svensson och Albin Broberg fixade segern 
genom att sätta två mål vardera.

– Sidan 21 –
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UPPERUD 9:9
28/4  Hyllning till Lill-Babs!
Med pianotrio och fyra fabulösa showgirls
Inträde 100kr - Köket öppnar kl 18 - Musik kl 20

www.upperud.se   info@upperud.se   070 749 8779

26/6  Mat & Musik: Oblomov

Söndag 22 april • kl. 14.00
MolièreEnsemblen ger:
Äta själv – barnteater 2-6 år
En föreställning för liten 
och stor om stolthet 
och om att lyckas med 
någonting som kan 
vara väldigt svårt. I alla 
fall i början. 

Att äta själv, till exem-
pel, kan vara svårt i bör-
jan, tycker Lisa. Spe-
ciellt när köttbullarna 
rullar iväg och spagettin 
bokstavligen 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.

En föreställning om det härliga i att kunna något själv! 

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

Entré: 20 kr

Biljetter säljs i Melleruds bibliotek från torsdag 19 april.

Arr:  Kulturbruket på Dal

ÅRSMÖTE
Åklångs Fvo

Tisdag 8/5 kl. 18
Plats: Stora Liane

Karl-Erik Dahl
Välkomna!  Styrelsen

Bolstad
Prästgård
Onsdag 25 april kl. 19.00
Sköna maj välkommen

Allsång med
Stig-Arne Larsson 

”från Växel”
Entré m. kaffe: 75 kr. 

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

Det händer på biblioteket

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

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

”Trådräknarnas färgglada vävar”
Trådräknarna

Konstrummet, Melleruds Bibliotek 21/4-5/5
Vernissage lördag 21 april kl. 11-13

Välkomna!

Gården är öppen 
kl. 14-17  

Kontakt 0730-267995 
www.evenstorpsgard.se

Korna släpps 
ca kl. 15

Kom och se när våra kor 
med kalvar springer ut på 

bete

Kosläpp tisdag 1 maj på  
Evenstorps gård 

Grillning och ponnyridning och mycket annat festligt!
Parkering 20:-

 Vårfest på Dalsland Center 3 maj  
Välkommen med din anmälan senast 22 april

       Se inbjudan

hrfmellerud@telia.com 
eller 070-567 60 32

Dick Harrison föreläser om

Dalslands historia
i Huvudnässkolans aula, Vänersborg

tisdag 24 april kl. 19.00
Entré 100:-. Medlemmar fri entré

Arrangör: Humanistiska förbundet

Café Älvan, 
Mellerud

P.D. Lundgrensgatan 10, Mellerud

Idé-gruppen Älvan i 
samarbete med

Vuxenskolan och  
Café Älvan

Torsdag 19/4 kl. 14.00
Lilla bandet
med Lars Stam 
Sång & Musik

  

VÄLKOMNA!
Tel.0530-36200

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

Adress: Kapellgatan 6
Postadress: Box 94, 46422 Mellerud

18 april-25 april 2018
4:e söndagen i Påsktiden
”Vägen till livet”
Reservation för ändringar se vår hemsida: 
www.svenskakyrkan.se/mellerud

BOLSTADS FÖRSAMLING
Ons 14.30  Eftermiddagskaffe i Grinstads församlingshem, 
  Kerstin Öqvist.
Sön 11.00  Högmässa i Bolstads kyrka, Margareta Olsson.

HOLMS FÖRSAMLING
Ons 12.00  Andakt i Kyrkans Hus, därefter lunch, anmälan 
   senast tisdag kl. 11.00 tel.0530-362 00. 
Tor 10.00 Morgonmässa och Kafé Kom in i Kyrkans 
  Hus, Margareta Olsson.
Tor 18.30 Aftonsång i Kyrkans Hus, Margareta 
  Olsson. En ensemble ur Järns Sångkör under 
  ledning av Anders Fredriksson.
Sön 18.00 Musikgudstjänst i Kyrkans Hus, Margareta 
  Olsson. Kören ”Sing Out”
Tis 24/4 15.00 Melleruds kyrkliga syförening symöte i 
  Kyrkans Hus.
Ons 25/4 12.00  Andakt i Kyrkans Hus, därefter lunch, anmälan 
  senast tisdag kl.11.00 tel.0530-362 00.

SKÅLLERUDS FÖRSAMLING
Sön 15.00 Gudstjänst med små och stora i kyrkan, Daniel 
  Westin. Barnkör och Barngrupper medverkar. 
  Fika i Kyrkstugan.
Ons 25/4 14-16 Öppet Café i Skålleruds församlingshem, 
  Kerstin Öqvist.

ÖRS FÖRSAMLING
Ons 12.15  Mässa på Karolinen, Daniel Westin.
Sön 18.00  Musikgudstjänst i Örs kyrka, Daniel Westin. 
  Orgelmusik.

21-22 april

www.hunneberg.com

Hunnebergs 
Outdoormässa

Upplev naturen på ditt sätt!
En natur- och aktivitetsmässa på Hunneberg

Sångövning under dagen
17.00 Servering
18.00 Konsert tillsammans med Huggenäs Gospel
 andakt Thomas Segergren

Missionskyrkan Mellerud 
Gospeldag lördag 21 april

Arr: Melleruds Missionsförsamling 
i samarbete med Välkomna!

Följ med Nordalskretsen på 

Vårpromenad på Ranneberget  
Tisdag 24 april kl 18:00

Vi går den nya leden upp till Grottan och sedan går vi  
vidare och ser på vårblommor. Samling: Parkeringen vid 

Naturreservatet. Ta med kvällskaffe. 

              Mer info: www.nordal.naturskyddsforeningen.se

Söndagscafé

Söndag 22 april kl. 15

00

Knuthuset Dalbergså

Smepôjkera

från Kungsbacka  
underhåller

Inträde 100:- 
Kaffe o smörgås i pausen

Välkomna!

Knuthusets kamratförening

Ung i Fokus! är ett samarbete mellan Melleruds 
kommun och Arbetsförmedlingen som arbetar för 
att minska ungdomsarbetslösheten i kommunen.

Vi informerar Dig om vilka anställningsstöd 
och insatser som vi kan stödja Er förening med. 

Därtill bjuds det på fika.

Var: Tingshuset i Mellerud

När: Måndag 23/4 kl. 17:00 – 18:30

Anmäl ditt deltagande (1 person per förening) 
senast 19/4 till johanna.topp@mellerud.se 

alternativt telefon: 076-11 67 371

Varmt välkomna!

INFORMATIONSTRÄFF 
FÖR ER SOM FÖRENING

Arbetsmarknadsenheten
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Idrottshuset, Mellerud

VSH - JACK 2.000:- – 35 rop

- Välkommen - 
till en bra Bingo

Torsdag 19/4 kl 19.00

MELLERUDS IF

 

Mini Jack 8.000:- - 55 rop

BINGO
DRIVE IN

RÖVARE 12.000:-   -  50 rop

Buss från Bengtsfors över
Åsensbruk 0706-22 06 00

Lådbingo Jack ca 2.500:- 

Kommande film

MELLERUDS IF
Vi finns på 

Avengers: Infinity War
Söndag 29/4 kl. 19.00 (3D)

Onsdag 2/5 kl. 19.00 (2D)

Kvällens film

centrum-
salongen

Mellerud

Rampage 
Big Meets Bigger

Onsdag 18/4 kl. 19.00 (2D)

Från 11 år. Pris 80 kr

1 tim 47 min

Mästerdetektiven 
Sherlock Gnomes

Söndag 22/4 kl. 16.00

Barntillåten  Pris 80 kr

1 tim 26 min

Som en dans
Söndag 22/4 kl. 19.00

Barntillåten Pris 80 kr

1 tim 51 min

Lördag 21/4  
Kl. 2100-0100

0520-973 30    www.traffenbaberg.se

Torget, Mellerud • Tisdag 10 april

20:-

Mariestad • 0501-138 10

Torget, Mellerud • Tisdag 8 maj

Mariestad • 0501-138 10

Torget, Mellerud • Tisdag 24 april

Mariestad • 0501-138 10

Kanelbullar
7-pack 20:-

Jordgubbslängd
20:-

Säterbullar
6-pack 20:-

Pistagebullar
6-pack 20:-

Torget, Mellerud • Tisdag 22 maj

Mariestad • 0501-138 10

Torget, Mellerud • Tisdag 19 juni

Mariestad • 0501-138 10

Torget, Mellerud • Tisdag 5 juni

Mariestad • 0501-138 10

Mästarkrans

Blåbärsmuffins
7-pack

20:-

Välkommen till 
VidaVeckan  
23–29 april

Program
29 april Öppet hus Nössemark kl. 9–13 
Nu öppnar vi upp vårt sågverk i Nössemark, som är 
koncernens mest moderna, och välkomnar dig att 
träffa oss som jobbar där och se hur ett toppmodernt 
sågverk fungerar.

För komplett program besök  
www.vida.se

Den 23–29 april arrangerar vi ”VidaVeckan” 
som riktar sig till skogsägare, men också till 
dig som är nyfiken och intresserad av skog. 
Under  VidaVeckan bjuder vi på ett fullspäckat 
program och i ditt  område kan du delta  
på följande:

0530-125 40

Måndag 30 april  
stänger vi kl. 12.00 

och tisdag 1 maj 
har vi stängt

Annonsmaterial till tidningen

onsdag 2 maj
behöver vi därför ha redan 

torsdag 26 april 12.00

Lilla Bandet och Stam
För många är det ett efter-
längtat avbrott i vardagen 
att gå till Café Älvan och 
ta del av de program som 
bjuds några torsdagsef-
termiddagar i månaden.
Imorgon, torsdag, är det 
Lilla Bandet som står för 
underhållningen. Lilla Ban-
det består av Ulrika Claes-
son, sång, Johan Pettersen, 
keyboard och denna gång är 
också vår lokala musikprofil 
Lars Stam från Håverud 
med. Han spelar gitarr och 
sjunger.

Lilla Bandet som kommer 
från Färgelanda bjuder på 

Från vänster: Lars Stam, Ulrika Claesson och Johan Pettersen.

En heldag med litteratur

Den 30 juni vankas Dalslandslitteraturens dag på Dalsland Center. Då 
medverkar författare, skribenter med mera. Arkivbild från 2015.

Lördagen 30 juni äger 
årets Dalslandslitteratu-
rens Dag rum i Dalsland 
Center, Håverud. Det är 
femte året i rad som ar-
rangemanget genomförs.
Dalslandslitteraturens Dag 
står öppen för författare, 
skribenter, förlag, tryckerier, 
föreningar och andra som 
skriver, publicerar eller hjäl-
per till att sprida litteratur 

skriven i Dalsland eller om 
Dalsland. Både skönlittera-
tur och facklitteratur är väl-
kommet. Sista dag för anmä-
lan är torsdag 1 juni. 

Dagen består av utställ-
ningar med försäljning och 
möjlighet för deltagare att 
göra presentationer av sina 
verk eller uppläsningar. Man 
kommer också att engagera 
några personer för föredrag 
och musikframträdanden 
med litterär anknytning.

På eftermiddagen avslutas 
dagen med att Dalslands 
Spelmansorkester spelar lå-
tar ur Einar Hansanders ny-
utkomna samling med Dals-
landslåtar.

Dalslandslitteraturens dag 
anordnas av Melleruds kom-
mun och Dalsland Center i 

samarbete med Dalslands 
Skrivarförening.

svängig musik från 60-talet 
och framåt. Under en före-
ställning kan publiken få 
lyssna på många mer eller 
mindre välkända låtar och 
både Elvis och Sven-Ingvars 
finns med på repertoaren. De 
presenterar sig själva som 
”Sveriges minsta orkester” 
– primadonnan och lådbära-
ren.

Gruppen är välkänd för 
många i Mellerud och upp-
skattade underhållare på 
olika tillställningar och för-
eningssammankomster i vår 
del av landet. Nu är det dags 
för Café Älvans gäster att 
lyssna och njuta av ett pro-
gram med både spelglädje 
och humor.

Måndag 23/4 

 Besök på 

Håfreströms  

Företagspark  

och Åsens Nya Café

  
Rotary
Mellerud

Mellerud fredag 9-17
Magnus 0723-281006

4YOU
GÖTEBORG AB

BLOMMOR

10-pack  
rosor 49:-

0555-130 15, www.grums.nu

Aktuellt!
Tjeckien med Prag
19/5, 8 dagar ..............8.250:-
Berlin med Potsdam
27/5, 5 dagar ..............4.990:-
Kiel-kryss
15/6, 3 dagar ..............1.690:-
Rügen runt på cykel
25/6, 6 dagar ..............9.690:-
Legoland 
1/7, 3 dagar. ...............3.490:-
Barn -12 år .................1.990:-
Läs mer & boka på hemsidan!



MELLERUDS NYHETER4 ONSDAG 18 APRIL 2018

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 17 Måndag 23/4: Grillkorv med hemlagat 
potatismos och broccoli. 
Dessert: Nyponsoppa. 
Tisdag 24/4: Köttbullar med brunsås, pota-
tis, ärtor/morötter och lingonsylt. 
Dessert: Björnbärskräm.

Onsdag 25/4: Fiskgratäng med dill, potatis 
och gröna ärtor.  
Dessert: Konserverade persikor.

Torsdag 26/4: Ost- och skinksås med 
makaroner och majs.   
Dessert: Kesokaka med sylt.

Fredag 27/4: Kycklingfilé med äppel- & 
senapssås, potatis och skivade morötter. 
Dessert: Tropisk kräm.

Lördag 28/4: Fläskköttgryta med ananas, 
potatis och blomkål. 
Dessert: Morotskaka..

Söndag 29/4: Hovmästarbiff med  
champinjonsås.
Dessert: Drottningmousse med vispad grädde.
Hemtjänstens alternativ v. 17
Mån-tis, tors-lör: Fiskgratäng med potatis-
mos och grönsaker. Ons, sön: Ugnspannkaka 
med stekt fläsk och grönsaker

Senior
Måndag Grillkorv* med hemlagat 
potatismos och broccoli.
Alt: Vegetarisk korv.

Tisdag Köttbullar* med brunsås 
och kokt potatis, ärtor/morötter, 
lingonsylt.
Alt: Falafel.
Onsdag Fiskgratäng med dill** 
med kokt potatis och gröna ärtor.
Alt: Broccoligratäng.

Torsdag Ost- och skinksås* med 
pasta och majs.
Alt: Ostsås och bönmix.

Fredag LOVDAG
Varje dag serveras: 

 Sallads-/råkostbuffé med dressingar 
samt hårt och mjukt bröd.
* Ursprungsland Sverige.

**Miljömärkt.

Söndagscafé 
i Dalbergså

På söndag 22 april arrangerar Knuthusets Vänner söndagscafé i Knut-
huset vid Dalbergså camping. Det är Smepôjkera från Kungshamn som 
underhåller med sång och musik, varvat med historieberättande. Arkiv-
bild  från 2016.

”Stig-Arne på Växel” 
i Bolstad Prästgård

På onsdag kväll den 25 
 april blir det allsång på te-
mat ”Sköna maj välkom-
men” i Bolstad Prästgård 
med Stig-Arne Larsson, 
Dals-Rostock. 
I Bolstad är han mera känd 
som ”Stig-Arne på Växel” då 
han bodde granne med präst-
gården fram till år 1978. Fa-
miljen var bosatt gården 
Växel under Töran. Hans far 

John Larsson var kyrkvakt-
mästare.

Stig-Arne Larsson har va-
rit dansbandsmusiker sedan 
1970-talet och spelat i or-
kestrar som Stig-Inges, Ac-
cent och Hobbygänget. 

Han har komponerat ett 
50-tal egna dansbandslåtar 
av vilka Streaplers har spelat 
in ett antal. 

Barnaktiviteter på Torget

Daniel och Yankho är välkända för många som tittar på Bolibompa och 
Barnkanalen. Foto: Martin Lundström.

Nu är programmet för 
barnaktiviteterna på tor-
get under Kanalyrefreda-
gen klara. 
Tack vare ett samarbete med 
Dalslands Sparbank har vi år 
kunnat satsa lite extra på 
barnen.

Vernissage för 
färgglada vävar

På lördag är det vernis-
sage för utställningen  
”Trådräknarnas färgglada 
vävar” i konstrummet på 
biblioteket i Mellerud.
Det som visas är alster efter 
mönster ur Trådräknarnas i 
Nordals Härads tre böcker:   
”Räknade trådar – nya vä-
var” ”Amandas mönster – 
nya vävar” och ”Färgglatt-
nya vävar”.

Dessa har kommit till efter 
Trådräknarnas omfattande 
textilinventeringar utifrån 
Amanda Johanssons och 
Anna-Sofia Isakssons hand-
skrivna mönster, den sist-
nämnda från 1880.

Det handlar om hemvävda 
brukstextilier av alla slag, till 
hus, hem och kläder.

Utställningen pågår till 
den 5 maj.

Trådräknarnas färgglada vävar visas i konstrummet på biblioteket. På 
lördag är det vernissage.

Barnkortege med  
60-talstema
Som vanligt inleder vi kl. 
14.00 med att barnkortegen 
avgår från Österrådaplan. 
Årets tema är ”det sena 
1960-talet”, det vill säga de 
år när Kanalyran föddes, 

1967 när idén kläcktes, 1968 
när den första yran hölls och 
1969 när man upprepade 
yran och skapade en tradi-
tion. Dessa år hände mycket 
som man kan ha som inspira-
tion för utklädnad.

* Pippi Långstrump bör-
jade gå som TV-serie.

* En annan populär TV-
serie i alla åldrar var High 
Chapparal.

* Vi började köra på höger 
sida i trafiken.

* Filmen Djungelboken 
hade premiär.

* Hippierörelsen.
* För första gången be-

sökte människan månen.
* Sveriges första serie i 

damfotboll startade.
Så låt fantasin flöda. Som 

vanligt delar vi ut presentkort 
till de bäst utklädda. Dals-
lands Sparbank sponsrar 
dessa och deltar också i juryn 
som utser pristagarna.

Vid Torget
När kortegen kommer fram 
till torget blir det som vanligt 
förfriskningar till alla barn. 
Detta medan juryn samman-
träder. När de har bestämt sig 
blir det prisutdelning och ef-
ter det underhållning.

Kända från TV
Tillsammans med Dalslands 
Sparbank presenterar vi stolt 
årets barnunderhållare, Da-
niel och Yankho live. De lär 
vara välkända för många som 
tittar på Bolibompa och 
Barnkanalen. 

Daniel och Yankho presen-
terar sig med att de ”levererar 
en totalt maxad show som 
passar alla åldrar! Vi får sitta 
i en trygg båt som seglar på 
föreställningens stormiga 
hav där vågor av humor, trol-
leri, och sång sköljer över 
oss.” De bygger mycket på 
sin improvisationsförmåga 
och utmanar publiken i olika 
galna tävlingar på scen. 

Det är framförallt ”en 
GLAD show som innehåller 
Sveriges i särklass knasi-
gaste rekvisita och mest 
oväntade nummer”.  

Vi ser med spänning fram 
emot vad de kan hitta på när 
de besöker Kanalyran. Deras 
show kommer att vara i cirka 
45 minuter.

På Kanalyrans hemsida 
har vi lagt upp några klipp på 
Daniel och Yankho som man 
kan titta på för att förbereda 
sig.

Kopremiering
Efter barnunderhållningen 
tar tävlingen Dalbokon vid. 
Den kommer att börja direkt 
när Daniel och Yankho slu-
tar, och den börjar med kal-
var. Så det finns bra möjlig-
heter för dem som gillar djur 
att stanna kvar och titta lite.

För Kanalyrekommittén 
Lars Nilsson
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Uterumsdag 19/4

Nu startar vi upp 2018 års uterumsprojekt!
Lars Knutsson från VPP finns på plats och hjälper 

dig med att utforma ditt uterum och lämna en offert.
Tag gärna med ritning eller foto på ditt hus.

Varmt välkommen!

MeLLerud Långgatan 76 / 0530-75 52 00 / Mån-Fre 7-17 

Torsdag

19 april
kl 10 – 17

Möt våren
med oss!

SingOut till Kyrkans Hus
Söndag den 22 april kom-
mer kören SingOut till 
Kyrkans Hus i Mellerud.
SingOut är en kör som har 
cirka 25 år på nacken. Den är 
baserad i Arvika pastorat, 
men medlemmarna kommer 
även från Säffle och Årjäng. 

Kören sjunger gospel, men 
även musik från andra delar 
av världen. Ledaren för kö-

ren heter Karin Andersson 
och hon kompar kören på 
piano.

SingOut kommer att göra 
ett konsertprogram de kall-
lar: ”Hela världen runt”. De 
börjar med några låtar från 
Sverige och Norge bland an-
nat Hela världen runt av Ken-
neth och Ted Gärdestad.

 Färden går sedan till Ir-

land/Skottland och kören 
sjunger bland annat Loch 
Lomond i ett fem-stämmigt 
arrangemang.

De gör en avdelning med 
afrikanska låtar där djemben 
åker fram innan man reser 
vidare till gospelns förlovade 
land; USA. 

Den musikaliska resan 
slutar med latinamerikanska 

toner. Det blir ett spännande 
och varierat program med 
både kända och mindre kän-
da låtar.

Kören har egna solister, 
bland andra Marie Kjellberg 
från Säffle och Emelie Axels-
son från Arvika. 

Åse Lagnestål medverkar 
på tvärflöjt och Jan Rehn på 
djembe.

Kören SingOut kommer till Kyrkans Hus i Mellerud den 22 april.

BJÖRNEBOL ERIKSTAD
 0530-512 50

 AXIMA.SE

SERVICE 
ANDERS SUNDIN

FÖRSÄLJNING 
ALBIN LARSSON

Närproducerat kött 
till kommunens kök

Från och med 1 maj kommer Melleruds kommun att vid speciella 
tillfällen köpa kött från ”Gröna Gårdar” i Dalsland och Bohuslän.  
Foto: Karin Åström.

Melleruds kommun kom-
mer från 1 maj vid speciella 
tillfällen att köpa kött från 
”Gröna Gårdar” i Dalsland 
och Bohuslän.
Gröna Gårdar säljer krav-
märkt kött och ost från djur 
som bara ätit gräs och örter.

– De köttdetaljer vi upp-
handlat är färs, tärnade gryt-
bitar, strimlat nötkött samt 
fransyska till egna stekar, 
säger Martin Zetterström, 
enhetschef för serviceenhe-
ten.

Han ser, förutom att köttet 
är närproducerat, det faktum 
att det innehåller mindre 
vätska som en fördel. 

Andra fördelar med gräs-
beteskött är bland annat att 
det innehåller mer Omega 3 
och E-vitamin och att be-
tande djur vårdar landskapet.

– Första dagen vi serverar 
köttet är den 15 maj. Då får 
både skolelever och äldre-

Säljstart för majblomman
Torsdag 12 april uppmärk-
sammades säljstarten av 
årets majblomma på Åse-
bro skola. 
Alla elever samlades ute på 
skolgården där Sara Söder-
blom, ordförande i Majblom-
mans lokalförening Åsebro, 
berättade om majblomman 
och dess syfte. Sara visade 
också upp värdebeviset med 
gåvan som Scenario skänkt 
till lokalföreningen. 

De 22 elever som skulle 
sälja majblommor fick en 
stor applåd och man önskade 
dem lycka till med försälj-
ningen. 

Sedan bjöds alla elever på 
glass, som ett lokalt företag 
sponsrat med. Efter detta 
delades de gröna säljväs-
korna ut till årets majblom-
mesäljare och de fick infor-
mation kring försäljningen. 

Ett gäng laddade majblommesäljare vid Åsebro skola.

Tolkcentralen informerade
Torsdag den 22 mars hade 
HRF Mellerud besök av 
två skrivtolkar och två 
enhetschefer från Tolk-
verksamheten. 
Enhetscheferna informerade 
om vilka tjänster de förmed-
lar och vilka de är till för. Vi 
var tretton personer som 
drack kaffe, lyssnade och 
ställde frågor. Nytt informa-
tionsmaterial om Tolkverk-
samheten finns i lokalen. Vi 
fick veta att: 

Tolkverksamheten finns 
och arbetar i hela Västra Gö-

talandsregionen. Kontor 
finns i Borås, Göteborg, 
Skövde och Vänersborg. 

Verksamheten är till för 
personer som är döva, döv-
blinda, hörselskadade och 
personer som har funktions-
nedsättningar som rör röst, 
tal eller språk. Servicen är 
även till för personer som 
kommer i kontakt med ovan-
stående grupper.

Gemensamt för de olika 
tolksätten är det svenska 
språket. Tolkar deltar inte i 
samtalet, de är opartiska och 

använder alltid jag-form. 
Ibland arbetar de två och två, 
beroende på uppdraget. Det 
finns även jourhavande tolk 
som är till för akuta situatio-
ner. I övrigt är deras uppdrag 
att hjälpa personer vid till 
exempel sjukhusbesök, ar-
betsplatsmöten, kyrkliga 
sammanhang, förenings-
verksamhet, familjesam-
mankomster, fritidsaktivite-
ter och bussresor. Viktig 
information är att tolken har 
tystnadsplikt. Behovet är 
stort och uppdragen många, 

därför tvingas verksamheten 
till prioriteringar som ibland 
upplevs bekymmersamma 
för den enskilde, till exempel 
kan den enskildes enda årliga 
aktivitet blir nedprioriterad 
framför ett uppdrag på sjuk-
huset. Verksamheten har be-
hov av utökade ekonomiska 
resurser och av personal, då 
kan alla uppdrag utföras som 
inkommer till verksamheten.

För HRF Mellerud  
Britt-Marie Johansson

omsorg ekologisk nötfärslå-
da, brun sås, potatis, broc-
coli och lingonsylt, berättar 
Martin Zetterström.

Majblommans största 
hjältar är barnen. Varje år 
under några veckor i april är 
tiotusentals skolbarn med 

och samlar in pengar till 
Majblomman och det är tack 
vare deras fantastiska jobb 
som vi tillsammans kan 

hjälpa barn som behöver 
ekonomiskt stöd.

P.H & A.C
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Välkomna hem att fira
min 80-årsdag den 24/4.   
Öppet hus efter kl 14.00. 

Anna Petersson 
Östevatten

UPPVAKTNING
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Vårt varma Tack till alla Er
som hedrat minnet

av vår käre

Ragnar Melin
med alla blommor vid hans
bår samt för minnesgåvor.
Tack även för blommor,
brev och telefonsamtal

till hemmet.

Anna

Kent-Ove, Bengt

med familjer

Vår kära Mamma

Eva-Lies Eriksson

* 12 januari 1957

har efter en kort tids
sjukdom stilla somnat in 

och lämnat oss i stor 
sorg och saknad

Länghem
1 april 2018

Mikael och Linda

Iris, Nea
Ann och Martin

Simon, Lucas
Leif

Släkt och vänner

Det kom en dag 
en stilla vind

Som smekte ömt 
Din trötta kind
Liksom ett ljus 
som blåstes ut

Din levnadsdag 
har nått sitt slut

Begravningsgudstjänsten
äger rum i Länghems kyrka

fredag 4 maj kl.13.00. 
Efter avsked i kyrkan 

inbjudes till minnesstund 
i församlingshemmet. 

Svar om deltagande önskas
till tel. 0325-611517 eller
kindsbegravningsbyra.se

senast fredag 27 april.
Minns gärna Eva-Lies 

med en gåva till
Hjärnfonden 

gåvotel. 020-523523. 
Ge en sista hälsning 
via kinds hemsida.
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DÖDSFALL

DÖDSFALL

PREDIKOTURER

Hipp Hipp 

HURRA!

SORGTACK

Jag grattar min Stella Svens-
son, Varberg, som fyller 11 år 
den 19/4.

Kramar från farmor 
Birgit i Mellerud

MELLERUD
Smyrna: Onsd 18 Bibel-
klass. Torsd 17 Språkcafé. 
Fred 18 Tonår i Smyrna. 
Sönd 11 Gudstj. i Åsens-
bruk. Tisd 14.30 Andakt på 
Bergs och Fagerlidshem-
met. 19 Bönesamling.
Equmeniakyrkan-
Missionskyrkan: Torsd 
18.30 Stickcafé. Fred 18.30 
Tonår träffas i Smyrna. 
Lörd 11 Gospel med Hug-
genäs Gospel och alla som 
vill vara med och sjunga. 17 
Servering. 18 Gospelkonsert 
med Huggenäs Gospel och 
alla som övat, andakt Tho-
mas Segergren. Månd 18.30 
Sångövning inför Valborg. 
Tisd 10-12 Tisdagskaffe & 
Rastplats. 18 Scout. 

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

Smyrna: Onsd 11 Bön. 
Sönd 16 Ekumenisk gudstj. 
predikan, lovsång, barnak-
tiviteter, nattv. OBS: I Brå-
landa kyrka. Tisd 17.30 Trä 
& Plugg på Sörgården.
Equmeniakyrkan: Torsd 
19 Mötesplats. Fred 15 Ge-
menskapsträff Servicehuset, 
sångkören Morgonstund 
med Anders Fredriksson, 
serv. Andakt Sigward K. 
Lörd 18 Vårfest musiksko-
lans vokalgrupp Rosamunda 
med Carina Alfredsson, mi-
niauktion. Servering, se an-
nons. Sönd 16 Ekumenisk 
gudstj. m HHN i Brålanda 
kyrka, tema ”Levande ste-
nar” sång av ”Seven up” 
m.fl. medv.
Brålanda: Sönd 16 Ekume-
nisk gudstj. m nattv. David 
Celinder, Sigward Karls-
son, Thomas Holmström, 
Anette J Carlson. Ssk. och 
servering. Kyrkbil 308 70. 
Månd 11 Måndagsprogram 
i fsh. Gäst Peter van Schie. 
12 Middagsbön i fsh. 12.15-
13.30 Lunch. 15.30 Kyrkli-
ga syföreningen i fsh. 17-19 
Kulturcafé Brålanda fsh. .
Sundals-Ryr: Lörs, Sönd 
16 Vårfirande i Sundals-
Ryrs fsh. Vårsånger, vårtal 
med Eva Hjalmarsson, kaf-
feservering och spex. Anmä-
lan till Elvie 073-027 59 11. 
eller Jenni 070-486 59 03. 
Årets tema: ”En TV_kväll”. 
Gestad: Tors 10-11.30 
Förmiddagskaffe i Gestads 
fsh.  Filmvisning. Kyrkbil 
321 18. 
Timmervik: Sönd 11 
Gudstj. Anette J Carlson. 
Kyrkbil 321 18.

FRÄNDEFORS
Equmeniakyrkan: Sönd 
11 Gudstj. m HHN, Sig-
ward. 
Frändefors: Sönd 10 
Gudstj. Lennart Staaf. Torsd 
14 Gemenskapsträff på 
Ringhem. Gröna bönor. Vå-
ren med Grönabönor. Kaffe 
och andakt.

Lyckad vårförsäljning
Örs Kyrkliga Syförening 
har som traditionen bju-
der haft sin vårförsäljning 
i anslutning till påsken. 
Kvällen började med att ord-
förande Berith Pettersson 
hälsade alla välkomna, besö-
kare från olika församlingar 
från södra Dalsland hade 
hittat till Stakelunds försam-
lingshem. Det var premiär 
för denna lokal sedan Örs 
församlingshem har avytt-
rats sedan något år tillbaka.

 Kassören Ingeborg Nord-
ström berättade om vilka 
organisationer syföreningen 
stöttar med sina medel. Störst 
är gåvan till Svenska Kyr-
kans Internationella arbete, 
SKUT med öronmärkning 
Cypern, Hjälp Margit Hjälpa.

 Även Bergs äldreboende, 
Fagerlidshemmet, Kroppe-
fjällshemmet och Skållerud-
shemmet får en gåva till 
trivsel för de boende. 

Även barndiabetesgalan 
som örsbon Anna Forsebo 
arrangerade fick en gåva av 
föreningen. 

Prästen Daniel Westin höll 
en kort andakt med tema från 
påskens budskap, sedan fort-
satte det med en trevlig stund 
vid kaffeborden. 

Innan själva auktionen 
började spelade kvällens 
aktörer Daniel på fiol och  
auktionisten Anders Ljung-
qvist på gitarr en medryck-
ande gånglåt. 

Under kvällen auktionera-
des det ut mycket hembakt 

bröd och såldes årgångar. 
Nytt för i år var ett lotteri med 
hemsydda tygkassar och 
vinsten var bland annat en 
hemgjort gräddtårta samt 
närproducerad honung. 

Som avslutning kunde 
ordförande meddela att även 
i år har kvällen inbringat ett 
mycket gott resultat. 

Nöjda besökare gick 
hemåt med kanske en nyin-
köpt tygkasse full med god-
saker och även ett loppisfynd 
från loppishörnan även detta 
en nyhet för iår. 

Nu har syföreningen fått in 
nya pengar att glädja andra 
med under året som kommer.

Örs Kyrkliga Syförening

Örs Kyrkliga Syförening hade en lyckad vårförsäljning i Stakelund.

Om att leva med barn

Malin Haawind föreläste om hur det är att leva med barn, ur olika syn-
vinklar. Foto: Privat.

Den 12 april i ett soligt 
konstrum på biblioteket 
berättade den färgstarka 
Malin Haawind om hur 
det är att leva med barn 
ur olika synvinklar. 
Som etnolog och journalist 
berättade hon att hon gillar 
att undersöka ”det fula” i 
föräldraskapet. Hon tycker 
många föräldrar mörkar svå-
righeterna och att det är för 
mycket gulliga bilder på barn 
i motljus. Hon gillar när folk 
vågar berätta hur det är, lite 
mer socialrealism. 

När hon själv väntade barn 
fick hon höra att förloss-
ningen skulle bli den häfti-
gaste upplevelsen i hennes 
liv. Hon hamnade inte i den 
rosa bubblan utan mer i den 
grådaskiga. Hon fick höra 
”Njut av småbarntiden den är 
så kort”. Hon upplevde mest 
att den var jobbig, eller i alla 
fall en dag av varje. Tyvärr 
skapar detta skuld för föräld-
rarna. 

Då hon är journalist har 
hon sökt upp psykologer och 
filosofer för att få deras bild 
av föräldraskapet. Psykolo-
gerna har sagt att få barn är 
en livskris. Men att det ofta 
går bra. Filosofen Kalle Grill 
menar att få barn är en kli-
matkatastrof, men om man 
ändå ska skaffa barn anser 

han att man måste ha två, så 
de får ett syskon. Men INTE 
mer! Det är katastrofalt för 
miljön. 

Malin berättar om föräld-
raskapets baksidor med 
glimten i ögat och med en 
stor portion humor. Det blev 
många skratt och igenkän-
nande. Intressant är det när 
hon som etnolog berättar hur 
det var förr på 1700-1800 
talet. På 1700-talet gick man 
inte alltid ens på sitt barns 
begravning. På 1800-talet 
blev kärnfamiljen mer ett 

begrepp och barnen fick en 
mer framstående roll. Idag 
anser sig föräldrar ha rätt att 
säga till eller ha åsikter om 
andra föräldrar hur de ska 
uppfostra sina barn. Till ex-
empel att de föräldrar som är 
först med att hämta sitt barn 
på dagis efter jobbet är de 
bästa föräldrarna, hämtar 
man i sista sekunden är man 
helt fel. 

Men Malin menar att man 
inte har rätt att säga till eller 
döma någon eftersom man 
aldrig har hela bilden.
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Mån-fre 9-18
Uddevallavägen 6, 

Bäckefors
0530-360 08

Mån-fre 9-18
Strömgatan 17, 

Bengtsfors 
0531-719 98

www.roybil.se

Det är inte bara storleken som gör Corsa till den smarta bilen, 
utan även exklusiva innovationer som du normalt bara hittar i 
större bilar. Välkommen in och provkör.

Bränsleförbrukning bl. körning 5,2–6,0 l/100 km. CO2 utsläpp bl. körning 120–139 g/km. Opel ansvarar inte för Onstar-tjänsterna, som tillhandahålls av OnStar Europe Ltd., ett GM-företag. OnStar-tjänsterna kräver aktivering och ett konto hos OnStar Europe Ltd. och tillhandahålls i mån av mobiltäckning och tillgänglighet. Avgifter 
tillkommer efter testperioden. För mer information se opel.se. Apple™  och Apple CarPlay™  är registrerade varumärken som tillhör Apple Inc. Bilen på bilden är extrautrustad. Erbjudandet kan ej kombineras med andra avtal eller rabatter. Erbjudandet gäller ett begränsat antal eventbilar av modellår 2017.

FYNDPRIS
PÅ CORSA!
•   IntelliLink R 4.0 med 7” pekskärm
• Apple CarPlay™
•   1 zon Elektronisk klimatanläggning
• 15” Lättmetallfälgar
•   Parkeringssensor bak
• Uppvärmd läderratt

•                    24 timmars nödsamtalstjänst

*

Bränsleförbrukning blandad körning: Astra 4,1–6,2, Grandland X 4,3–5,5, Insignia 4,0–8,9 l/100 km. CO2 utsläpp blandad körning: Astra 95–142, Grandland X 111–127, Insignia 110–203 g/km. Bilarna på bilden är extrautrustade

GRANDLAND X
Från 209 900 kr

Bränsleförbrukning blandad körning: Astra 4,1–6,2, Grandland X 4,3–5,5, Insignia 4,0–8,9 l/100 km. CO  utsläpp blandad körning: Astra 95–142, Grandland X 111–127, Insignia 110–203 g/km. Bilarna på bilden är extrautrustade

ASTRA
Från 159 900 kr

INSIGNIA
Från 229 900 kr

PROVKÖRNING–GRILLNING–FYNDPRISER

OPELHELG-FÖR-ALLA 21 APRIL

Välkommen in till oss! Vi har bilar hemma för omg. leverans

SPARA
35 300 kr

Extraöppet 
lördag 21 april kl. 10-15

Välkomna!

 Opel Corsa 5d 1,4 (90hk)
Pluspaket. Modellår 2017

NU 124 900 kr
Inkl. metallic

Ord. pris 160 200 kr

Nu testas ljudmiljön i allmänna lokaler
Slingkollen är Hörselska-
dades Riksförbunds sats-
ning på bättre och fler hör-
slingor i offentliga lokaler. 
Den lokala föreningen i 
Mellerud har startat sitt 
arbete med att kolla upp 
slingan i Tingshuset och 
fler besök hos olika inrätt-
ning är på gång.
– Vi har utrustning med oss 
och mäter hur slingorna 
fungerar. Vi började i Tings-
salen och fann att det finns 
saker att förbättra där, trots 
att allt är nytt, berättar Inger 
Andersson, ordförande i 
HRF i Mellerud.

Det är hon, tillsammans 
med Gun Svensson, som gör 
mätningarna (kostnadsfritt) 
och de har fått utbildning i 
hur det ska gå till. De har 

även varit på Café Älvan och 
testat slingan och upptäckte 
då att de som sitter utmed 
väggarna  i lokalen hör bättre 
än den som sitter mitt i. 

– Det är bra att veta, så när 
man ställer frågan om alla 
hör bra, inte den som sitter i 
mitten och anmärker på lju-
det uppfattas som gnällig. 
Där det finns en slinga tror 
personalen ofta att den fun-
kar, men de vet inte, säger 
Inger.

När slingorna ska testas 
meddelar HRF att en ansva-
rig kan följa med. Vid de 
ovan nämnda besöken var 
kommunens fastighetschef 
Peter Mossberg, respektive  
Anette Karlsson, sektorchef 
för Stöd och Service, med.

– Det är roligt att vi har en 

Inger Andersson, ordförande i HRF Mellerud, jobbar med att testa hör-
slingor i offentliga lokaler. Här med Britt-Marie Johansson, hörselhjäl-
pare.

kommun som är alert och 
intresserad och vi hoppas på 
ett stort allmänt intresse när 

det gäller denna fråga, säger 
Inger.

Kommunalt ägda lokaler 

som kommer att testas av 
Inger och Gun är biblioteket, 
äldreboenden, Centrumsa-
longen, Kalandersalen i 
Dalsland Center och Kultur-
bruket på Dal.

– Vi kommer gärna ut till 
kyrkor och bygdegårdar 
också, man får gärna kon-
takta oss så kommer vi och 
testar. Vi hoppas att många 
ska anamma att vi kan testa 
åt dem, säger Inger.

Att ljudmiljön har stor 
betydelse är viktigt att be-
tänka även för caféer och 
restauranger. Den påverkar 
ju både gäster och personal, 
menar Inger. Hon berättar att 
18,5 procent av befolkningen 
har någon form av hörsel-
nedsättning, det betyder  
1 700 personer – bara i Mel-
lerud.

HRF vill med ”Slingkol-
len” hjälpa verksamheter att 
förbättra sina lokaler så att de 
erbjuder delaktighet för alla 
hörselskadade.

– Den som inte hör är ute-
stängd och det är diskrimine-
rande, påpekar Inger Anders-
son.

Det är lag på att teleslinga 
ska installeras i ny- och om-
byggnationer av samlingslo-
kaler som rymmer mer än 50 
personer. 

De lokaler som har tele-
slinga bör enligt HRF infor-
mera om det. Förutom att det 
är en viktig tillgänglighets-
fråga är det också reklam för 
verksamheten.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

Föreningen Hälges Vän-
ner, (FHV), har lördagen 2 
december 2017 haft decem-
bermöte. Samling kl. 13.30 
hemma hos nr:10. God upp-
slutning av medlemmarna.

Efter sedvanlig välkomst-
ceremoni av arrangerande 
medlemmarna 1 och 3 blev 
det uppsittning på den pyn-
tade Hälgevagnen, (känd 
från tv), för deltagande i 
Brålanda tomteparad. I sam-
band med framkomsten till 
samlingsplatsen havererade 

det för belysning och musik-
anläggning så vitala bensin-
drivna elverket. Annat elverk 
skaffades skyndsamt fram, 
dock med avryckt startsnöre.

Vid arbetet med att i all 
hast byta nämnda snöre in-
träffade desvärre en fadäs, 
returfjädern flög ur startap-
paraten. Nu infann sej en viss 
oro. Ity elverk denna dag är  
hårdvaluta – var finna ett 
tredje dylikt med 50 minuter 
kvar till avgång?

Tack vare medlemmarnas 

gedigna kontaktnät fram-
bringades ytterligare ett el-
verk – fungerande!

Tomtetåget avgick enligt 
tidtabell 16.00. Upplevelsen 
inifrån vagnen var att det var 
ett mycket välbesökt evene-
mang. Efter genomförd run-
da blev det återfärd hem till 
nr:10.

Väl där backades Hälge-
vagnen, (känd från tv), in i 
sitt garage för vila inför 
nästa års medverkan i Brå-
landa tomteparad, då för ti-

onde året i följd. Därefter 
blev det bilfärd till klubblo-
kalen. Där blev  i väntan på 
bastuns uppvärmning, alle-
handa händelser diskuterade 
och flera av mänsklighetens  
problem lösta.

Så var bastun varm. Efter 
bastubadet blev det mat, 
korvgulash och pasta. Myck-
et smakligt! På maten serve-
rades kaffe. Under intagan-
det av kaffet genomfördes 
favorit i repris, sittande 
tipspromenad. Då frågorna 

var av synnerligen klurig 
natur infann sig det för för-
eningen ovanliga fenomenet 
tystnad.

Prispallen blev som följer, 
3:e pris, 2 påsar älggodisar, 
nr 4, 2:a pris, 2 förpack-
ningar Hälge postit-lappar, 
till nr:5  samt 1:a pris, med 
för dagen klart högst poäng, 
till nr: 9, tre förpackningar 
Hälge postit-lappar.

Fortsättningen på kvällen 
gick i skepsismens tecken då 
nr: 10 och 11 unisont fram-

härdade att dylika frågor 
fortsättningsvis skall vara 
bannlysta!

Icke förty fortgick kvällen 
i övrigt i gemytets anda. Stort 
tack till S. Larssons alltjänst 
– elverksleverantör. Samt 
stort tack till dagens förare av 
dragfordonet till Hälgevag-
nen, (känd från tv), Ted Gus-
tavsson som trots det luriga 
väglaget framförde ekipaget 
med bravur!

Nr:9

FÖRENINGSREFERAT
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Uppskattad talangjakt

Elias Harling Karlsson går i årskurs tre och spelade slagverk och sjöng Aintia Lindbloms 
”Sån´t är livet”.

Milijan Jovanovic som går i årskurs två spelade piano så att alla häpnade.Konferenciererna Agnes Persson och  Ellen Nordquist hade tagit initiativet till den uppskattade talangjakten.

Lyckad solistkonsert i Kulturbruket på Dal

Flöjtduett av Almut Fock och Maria Fredriksson som ackompanjerades av Peter Sö-
derlund vid pianot. 

Felicia Kvantenå, kvällens yngsta artist, bidrog med låtarna ”Utan dina 
andetag” och ”Hallelujah”.

Adeles välkända låt ”Someone like you” spelades av Nathalie Norrman.

Alma Hermansson koncentrerade sig för fullt under framförandet av  ”Sagolandet”.

Louise Jonsson spelade hobbitlåten ”Misty mountains” på fiol.

Fredag förra veckan arrang-
erade Nordalsskolans klass 5 A 
talangjakt i Kulturbruket på Dal 
med ett stort antal deltagare 
från hela Nordalsskolan.
Först ut var fem tjejer i svart som 
rev av ett rafflanda dansnummer till 
publikens taktfasta applåder. 

Detta följdes av trolleri, sång-
nummer, fiolspel, mera sång och 
dans, bolltrix, pianospel, ett slag-
verksnummer och ännu mer sång.

En jury på tre unga lyssnade och 
såg uppmärksamt på varje framfö-
rande av de unga modiga artisterna. 

Alla tre och även publiken häp-
nade över Milijan Jovanovic när 
han med bravur spelade ”Für Elise” 
av Beethoven på pianot. 

Milijan stod sedan som den själv-
klare vinnaren av talangjakten och 
fick ta emot guldpokalen av konfe-
renciererna Agnes Persson och El-
len Nordquist. 

Milijan berättade att han lärt sig 
spela genom att titta på youtube!

Konferenciererna Agnes Persson 
och Ellen Nordquist var initiativa-
gare till talangjakten och fick långa 
uppskattande applåder för både 
idén och genomförandet av evene-
manget.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

Torsdag den 12 april intog kul-
turskolans elever scenen i Spar-
banksalongen på Kulturbruket 
på Dal där de bjöd på sin vårliga 
solistkonsert. 
Kulturskolans verksamhet omfat-
tar cirka 250 elever i olika åldrar, 
från sex år och upp till pensionärs-
åldern. Några av dem deltog under 
konserten och presenterade sitt 
kunnande framför publiken.

I foajén hälsade Maria Fredriks-
son tillsammans med kulturskolans 
rektor Clas-Göran Janson alla be-
sökare välkomna med vackert fiol-
spel som aperitif inför konsertstar-
ten. Ett flertal pirriga elever fanns 
på plats som förgyllde kvällen för 
samtliga närvarande genom sitt 
musicerande. 

Blandat repertoar
Kvällen leddes av kulturskolans 
sångpedagog Kirsti Aasum som 
presenterade Marie Christensen 
som framförde ”Låt från Shetland” 
på fiol som kvällens första delta-
gare. Därefter uppträdde Louise 

Jonsson med hobbitlåten ”Misty 
mountains” på fiol samt Alma Her-
mansson med ”Sagolandet”, också 
på fiol,

Det följdes av en flöjtduett med 
Almut Foch och Maria Fredriksson 
som spelade ett rondo. Yngsta del-

tagaren Felicia Kvantenå sjöng två 
vackra låtar, bland annat ”Hallelu-
jah”, och Nathalie Norrman spelade 
Adeles låt ”Someone like you” på 
fiol.

Tanja Mueller
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Söndag 15 april var det dags 
för vårsoaré i Kalandersalen i 
Dalsland Center med Rostocks 
manskör, under ledning av An-
ders Fredriksson.
Många besökare hade tagit sig till 
Håverud under helgen för att lyssna 
på manskörens vårkonsert. Det 
framfördes roliga, glada och an-
daktsfulla låtar, som ”10 000 röda 
rosor”, ett vårpotpurri där även 
publiken uppmuntrades att bidra 
med sånginsats samt en låt om 
otäckta hundar. 

Förutom vacker körmusik bjöds 

det på roliga historier och berät-
telser. 

Lennart Karlsson och Gunnar 
Gustavsson bjöd på dragspelsmu-
sik och Bertil Sandberg ackompan-
jerade med spel på bas. 

Konserten avslutades med de 
traditionsrika och älskade låtarna 
”Blommande sköna dalar” och 
”Sommar, sommar och sol” som 
extranummer med Sven Johansson 
som solist. Där fick även publiken 
vara delaktig med sång. 

Tanja Mueller

Våren sjöngs 
in i Håverud

Rostocks manskör, under ledning av Anders Fredriksson, bjöd på en härlig vårkonsert 
i Kalandersalen i Dalsland Center. 

Bertil Sandberg, bas och Gunnar Gustavsson på dragspel, underhöll publiken.

Solist Sven Johansson sjöng som avslutninglåt och extranummer ”Sommar, sommar 
och sol” tillsammans med hela kören och publiken.

Positivt med besökshund 
inom äldrevården

På bordet i det besöksrum vi träffas 
i på Skållerudshemmet ligger en 
pärm. Här finns Svenska Terapi-
hundskolans värdegrund, Social-
styrelsens vägledning för hundar i 
vård och omsorg samt en presenta-
tion av hundteamet Margareta och 
Tess. 

Margareta Behrns, Tess matte, 
berättar att när hon i höstas skulle 
starta utbildningen med Tess, kon-
taktade Skållerudshemmet mycket 
beroende på att hon tidigare arbetat 
som kock där. Hon fick mycket bra 
respons direkt och var välkommen 
dit för praktiktillfällena. Utbild-
ningen har i övrigt varit förlagd till 
Göteborg, samt även uppgifter på 
distans. 

– Det är väldigt roligt att koppla 
ihop djur med äldre och se hur väl 
de utvecklas, säger Margareta. 

En liten pratstund mellan Kurt Tellander 
och Tess blev det denna eftermiddag.  

Hej, jag heter Tess och är snart diplomerad 
besökshund.

Som en mjuk liten boll flyger Tess genom ringen som Gunhild och Kurt håller upp. 

Gunhild Halvarsson och Tess trivs tillsammans. Här blir det alldeles strax en liten belö-
ning.

Jessica Uggla, anställd på Skål-
lerudshemmet och delaktig i pro-
jektet i enlighet med riktlinjerna 
kring besökshundsverksamheten, 
håller med. 

– Människor utvecklar sitt bete-
ende positivt när de får komma i 
kontakt med djur, säger hon.

Gunhild och Kurt 
Under besöken på Skållerudshem-
met har Tess bekantat sig med 
Gunhild Halvarsson och Kurt Tel-
lander, som är boende på hemmet, 
och de med henne. Båda har fått 
vara med i projektet, beroende på 
att de båda haft kontakt med hund 
tidigare. Gunhild berättar att hon 
bott på en gård, där de bland annat 
hade en collie. Kurt har haft en 
drever.  

Allt kring sådan här verksamhet 
är noga reglerad, för eventuella 
händelser. En allergikontroll innan 
är ett måste. Sedan håller man alltid 
till på samma ställe vid besöken, så 
alla vet. Man måste ta hänsyn till 
andra vårdtagare och personal samt 
speciellt för Skållerudshemmet; de 
båda katterna. 

Goda effekter visar forskning
Ett besökshundsteam arbetar med 

att ge stöd, motivation, uppmunt-
ran, aktivitet och sällskap och hun-
den är utbildad och lämplighets-
testad.

Uppgifterna är att göra enkla 
besök som vanligen inte är målin-
riktade eller behöver dokumente-
ras. Effekterna är goda, forskning 
har bland annat visat att besök av 
ett besökshundteam sänker blod-
tryck och minskar både smärta och 
stress.

Tess kan spela spel, snurra, hoppa 
och leka med boll med deltagaren. 
Det går också bra att borsta henne 
eller gå en promenad. 

Nu är Tess utbildning alldeles 
strax klar, detta var femte och sista 
gången som hon besökte Skållerud-
shemmet, härefter väntar diplome-
ring. Sedan kommer det att bli yt-
terligare utbildning för Tess. 

– Ja, säger Margareta, hon ska 
även få bli skolhund, kursen startar 
i maj och om cirka ett år är vi klara. 

– Dock är det lite svårare med 
praktikplatser på skolor på grund av 
allergier, tillägger hon.

Tess tränar och tävlar även i agi-
lity, hon har fått flera priser. Matte 
Margareta håller också agilitykur-
ser, i Ör utanför Mellerud, där de 
bor.

Ing-Marie Norrman

Margareta ville dela med sig av sin fina hund, den treåriga kromfohr-
ländern Tess. Det blev en utbildning till besökshund och praktiken 
har varit förlagd till Skållerudshemmet.
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Ragnar körde mjölkbilen

Ragnar Berglund körde mjölkbilen åt Norra Dals Mejeriförening i 30 år 
på linjerna Dalskog och Ör. Foto: Susanne Emanuelsson.

380 flaskor fick plats på lastbil och släp. Foto: Privat.

Ragnar hade en duktig medhjälpare i Kjell Johansson. Efter att han fick 
jobb hos Krüger på Bergs Säteri, skötte Ragnar jobbet ensam. 

Kollision mellan personbilar

Här sitter mannen fortfarande kvar i sin bil, som hamnade långt ute i 
terrängen fastkilad mellan två träd.

Två personbilar kollide-
rade i torsdags strax efter 
klockan 17 på länsväg 166 
mellan Mellerud och Dals 
Rostock. 
Det var strax norr om Väg-
verkets före detta lokaler 
som två personbilar kollide-
rade. En man som körde mot 
Dals Rostock fick av oklar 
anledning sladd i svängen, 
samtidigt som han fick möte. 
Mannen försökte styra undan 
för att undvika frontalkrock, 

men fordonen touchade var-
andra och mannen hamnade 
ett 50-tal meter ut i terrängen 
med sin bil efter att ha kol-
liderat med flera träd. 

Kvinnan i den mötande 
bilen, som fick plåtskador i 
fronten och blev stående 
snett över vägen, kunde ta sig 
ur bilen på egen hand, men 
var chockad. 

Tre unga män som vistades 
i ett garage några 100 meter 
från olycksplatsen hörde 
smällen och tog sig snabbt 

till olycksplatsen. Där pra-
tade de med kvinnan och 
hjälpte hennes hund ut ur 
bilen. De gick även fram till 
mannen och kontrollerade 
hans skadeläge och att han 
var talbar. Polisen berömde 
deras insats.

Kvinnan fördes till NÄL 
med ambulans för undersök-
ning. Hunden, som satt i en 
bur, klarade sig utan skador. 

Mannen i den andra bilen 
klagade över smärtor i sidan 
av kroppen och i ena armen. 

Räddningstjänsten klippte 
för säkerhets skull upp bilen 
för att få ut mannen, som 
fördes till sjukhus för under-
sökning. 

– Det har ändå mot all för-
modan gått bra, konstaterade 
räddningsledaren Mikael 
Persson.

Den manlige föraren är 
misstänkt för vårdslöshet i 
trafik. Utredning följer.
 Susanne Emanuelsson 

susanne@mellerudsnyheter.se

Kvinnan tas omhand av ambulanspersonalen efter kollisionen.

Ett fel fanns i texten om 
filmen ”I villande skog” 
för en tid sedan. Det var 
Ragnar Berglund som 
körde mjölkbilen med 
flaskorna till mejeriet 
i Mellerud, inte Gustav 
Berglund. Hans medhjäl-
pare var Kjell Johansson. 
Men inget ont som inte för 
något gott med sig... 
Ragnar kom till redaktionen 
och påpekade felet, det ledde 
till ett längre samtal om tiden 
som mjölkbilschaufför och 
vips finns en hel historia att 
berätta.

Ragnar Berglund körde 
mjölkbil i mer än 30 år åt 
Norra Dals Mejeriförening. 

Han började med det 1959 
och höll på till 1987 eller 
1988.

Han körde två linjer, den 
till Dalskog och den till Ör. 
Han både lämnade och häm-
tade mjölkflaskor, samt hade 
med sig skummjölk ut till 
bönderna som skulle använ-
da den till sina grisar eller 
kalvar. Mjölkbilen hade även 
med sig mjölk ut till affä-
rerna i Dals Rostock och 
Dalskog.

– I Rostock var det till 
Ester, Konsum, Inge Rund-
qvist, Ingvar Karlsson, Törn-
qvist, till Åke med bageriet 
och till Kroppefjällshemmet, 
berättar Ragnar.

Tidiga morgnar
Ragnar lastade på de tomma 
mjölkflaskorna från mejeriet 
klockan halv fem på morgo-
nen och gav sig av mot Ing-
ridbyn, Lotsbyn, Kabbo, 
Källsviken och Teåker. I 
Dalskog levererades mjölk 
till Strid och Eliassons buti-
ker och till ”ålderdomshem-
met” Björkebäck innan fär-
den gick vidare mot 
Regineberg, Dansbo, Årbol, 
Tegen, Kopparbol, Källhult, 
Trollungebyn, Hallersbyn, 
”Hea”, kvarnen i Ingridbyn 
och Ekholmen.

– Jag kopplade på släpet 
vid Kronstrandsbacken och 
körde vidare till Stenén, Häl-

lan, Rostock, Råtthålet, Ör, 
Hult, Frestersbyn, Prästgår-
den, Trolldansen, Hjärtungen 
och vidare ut till 45:an. Ger-
dén var sista stället, säger 
Ragnar.

Drygt 200 gårdar
På de två linjer Ragnar körde 
fanns drygt 200 gårdar som 
levererade mjölk, berättar 
han.

Händelser som etsat sig 
fast i hans minne alldeles 
speciellt är till exempel den 
stränga vintern 1965. Snön 
kom redan i oktober när det 
var älgjakt och den blev kvar 
hela vintern. Minus 17 gra-
der och snöstorm, men Rag-
nar tog sig fram på sina linjer 

ändå, med decimeter av tjock 
is på vindrutetorkarna, is 
som ideligen fick hackas av. 
På slätten var det totalt stopp 
på vägarna på grund av snön, 
men i skogsbygderna gick 
det att ta sig fram.

Ägde bilen
Vid tiotiden eller strax däref-
ter var mjölken levererad till 
mejeriet. Då tog nästa fas i 
lastbilsägare Berglunds ar-
betsdag vid.

– När jag var klar med 
mjölken körde jag grus till 
cementgjuteriet i Ör resten 
av dagen, berättar Ragnar.

1972 var mjölkbordens tid 
förbi och mjölken började 
hämtas med tankbil. 

– Jag ägde då chassit och 
mejeriet ägde tanken, säger 
han.

Då varje gård nu skulle 
besökas blev stoppen fler än 
tidigare och kontakten med 
bönderna lite närmre.

– De bästa bönderna var de 
i Dalskog, de samarbetade 
och hade alltid grusat om det 
var halt så att jag kom fram 
med bilen, minns Ragnar 
Berglund.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

Smitningar
12/4 på em: Smitning från tankning för 560 kronor på Preem. 
Bilen hade två olika reg-skyltar. Smitning från p-skada Köp-
mantorget 15/4. Buckla höger framdörr.

Bilstöld med lyckligt slut
Mellan 8-13/4 stals en Ford i Grinstad. Bilens ägare blev 
uppringd av en kvinna som ville köpa bilen då hon sett bilen 
i Uddevalla. När ägaren gick ut för att titta var bilen borta. 
Lyckligtvis hittades bilen igen, då i Håby, Munkedal och 
ägaren kunde få tillbaka sin bil.

Flera bostadsinbrott i Dalskog
Inbrott i bostad i Dalskog på fm. den 13/4. Larmet löste ut 
och huset hade kameraövervakning. Målsägaren ringde po-
lisen när larmet gick och det verkar som om tjuvarna blev 
skrämda. Osäkert om något blev stulet. Ytterligare ett bo-
stadsinbrott i Dalskog, mellan 12-14/4. Troligtvis den 13/4 i 
samband med det andra inbrottet. Samma tillvägagångssätt. 
Oklart vad som är stulet.

Misshandel
Tre män var inblandade i ett bråk vid Köpmantorget på em. 
16/4. Två av dem anmälde den tredje, som i sin tur anmälde 
de andra två männen.

Skadegörelse och drograttfylla
14/4 fick en bilägare en skruv i ett bildäck utanför Rubinen. 
Krossat vindskydd vid busshållplatsen Törsbyn. Misstänkt 
drograttfylla E45, Mellerud 13/4. Man i 20-årsåldern.

Polisrapport
Ring in dina tips: 114 14.    
Tel. direkt till Melleruds polisen: 010-565 16 89 (Du kan vara anonym) 
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Med utbildning, jobb och bristyrken i fokus

bristyrken. Det är inte bara 
inom vården och polisen det 
behövs folk, även inom indu-
strin är efterfrågan stor. Kra-
ven ser dock olika ut inom 
Industrigruppens olika före-
tag, men man framhåller att 
det finns arbetstillfällen och 
man vill värna om folk från 
orten som vill jobba inom 
industrin.

Högt söktal till  
yrkesprogrammen
Avslutningsvis, hur ser det 
nu ut inför höstens ansök-
ningar till gymnasiet?  

– Vi har en större procent i 
Mellerud som söker till yr-
kesprogrammen än övriga 
Sverige och Dahlstiernska 
har så här långt, ett bra söktal 
inför hösten, säger Börje 

Ekman som är studie- och 
yrkesvägledare på Rådasko-
lan.

 – Nu är det omvalsperiod 
på gång och den varar mellan 
12 april och 4 maj. Då hoppas 
vi på ytterligare sökande till 
våra tio olika yrkesprogram 
inför hösten, fyller Matti 
Bertilsson, rektor på 
Dahlstiernska gymnasiet, i. 

– Särskilt intressant blir 
starten av lärlingsvarianten 
av naturbruksprogrammet, 
inriktning lantbruk, där vi 
har flera sökande och intres-
serade, tillägger han.

Matti menar också att en 
sådan här arbetsmarknads-
dag är viktig och ger eleverna 
en chans att få kontakt med 
arbetslivet. 

– De får veta var efterfrå-

gan är som störst, vilket i sin 
tur kan hjälpa dem att hamna 
rätt i deras studie- och yrkes-
val.

Susanne Dahlman, studie- 
och yrkesvägledare inom 
Vuxenutbildningen, menar 
att eftersom Melleruds kom-
mun är mycket noga med rätt 
utbildning inom förskola, 
skola samt vård och omsorg, 
så har man också ett stort 
tryck på vård- och omsorgs-
utbildningarna. 

– Vi fyller alltid våra plat-
ser, säger hon och tipsar om 
utbildning på distans, både 
på gymnasie- och högskole-
nivå. 

Ing-Marie Norrman

Ett gäng grabbar från nian har hittat till polisens monter och ställer många frågor.

Med ”Ung i Fokus” arbetar bland annat Johanna Topp, coach från Mel-
leruds kommun och Mahmoud Alsayes, arbetsförmedlare hos Arbets-
förmedlingen.

Chefer mötte arbetssökande
I torsdags eftermiddag 
intervjuades elever från 
vuxenutbildningen med 
svenska som andraspråk 
av enhetschefer för vård- 
och omsorg och stöd- och 
service i Melleruds kom-
mun.
Några av eleverna arbetar i 
extratjänster inom vården 
och får språkstöd, andra går 
introduktionskursen för att 
kunna arbeta inom vård- och 

omsorg eller stöd- och ser-
vice i sommar, ytterligare 
några går en orienteringskurs 
och saknar erfarenhet av 
vård- och omsorg.

Vikarierande vårdläraren 
Marianne Brindbergs berät-
tar att idag sitter eleverna i 
klassrummet tillsammans 
med svenskläraren Chatrine 
Lundahl-Johansson och ser 
Karin Mannheimers tv-serie 
Solbacken. Den fungerar 
utmärkt som läromedel för 

den som behöver få en upp-
fattning om äldrevård i Sve-
rige och samtidigt lär sig 
språket.

Idag är det spänning i luf-
ten, många är lite spända 
inför speed-datingen med en 
eventuell framtida chef. En 
och en kommer eleverna ut 
och blir intervjuade av Eve-
lina Wigstrand Högberg, 
enhetschef för stöd och ser-
vice och Katarina Ågren, 
enhetschef för vård- och 

Bsrat Tsegay var en av eleverna som är intresserad av att jobba inom 
vården och intervjuades av enhetsceferna.

Ghirmay Habteselasie jobbar halvtid som språkstödjare på SFI och söker 
jobb inom äldreomsorgen.

Evelina Wigstrand Högberg och Katarina Ågren intervjuade elever. Här med Marianne Brindbergs, lärare inom 
vård- och omsorg på vuxenutbildningen i Mellerud.

Dahlstiernska gymnasiet 
och Vuxenutbildningen i 
Mellerud bjöd för någon 
vecka sedan in till arbets-
marknadsdag med ett 
tiotal utställare. Inbjudna 
var elever i årskurs nio, 
gymnasiet samt vuxenut-
bildningen. Här gavs bra 
och nyttig information 
inför kommande studie-   
och yrkesval.
Ung i Fokus är ett samarbete 
mellan Arbetsförmedlingen 
och Melleruds kommun. På 
plats i utställningshallen 
fanns Johanna Topp från 
kommunen samt Mahmoud 
Alsayes och Marie Johans-
son från Arbetsförmedlingen 
som informerade om bland 
annat framtidsprognoser och 
bristyrken. Deras mål är att 
få ner arbetslösheten bland 
ungdomar i kommunen, att 
den under 2018 hamnar un-
der tio procent.  

– Vi måste se ungdomars 
behov, vad som behövs för 
att komma i jobb. Vi hjälper 
till på vägen dit, säger de. 

Många ungdomar frågar 
också efter sommarjobb. 
Inom Melleruds kommun 
finns det möjlighet inom 
bland annat vård och omsorg, 
där efterfrågan på personal 
överhuvudtaget är mycket 
stor. Här fanns personal från 
Fagerlids gruppboende, 
Bergs äldreboende och Skål-
lerudshemmet, som kunde 
svara på frågor om hur det är 
att arbeta inom vården och 
vad för utbildning som krävs.

– Vi jobbar med människ-
or, hjärtat måste vara med, 
menade Steffi Parlow, Sara 
Gerdén och Thilda Palm och 
tillade: 

– Det ger mycket att arbeta 
med äldre, det är väldigt 
tacksamt. 

Även inom stöd och ser-

vice är behovet av personal 
stort i kommunen. Beroende 
på arbetsuppgifter krävs oli-
ka utbildning, enligt enhets-
chef Malin Lindqvist. 

Polisen rekryterar och 
många bristyrken inom 
de gröna näringarna
Utöver dessa fanns polisen, 
Industrigruppen inom Mel-
lerudsnavet samt LRF (De 
gröna näringarna) represen-
terade liksom köpmannaför-
eningen i Mellerud genom 
Mona Christiansson. Inom 
just polisen görs nu en stor 
insats för att rekrytera mer 
personal, både poliser och 
övriga polisanställda, berät-
tade Steve Sandén Johans-
son. 

– Polisen rekryterar nu 
stort, det är viktigt för oss att 
få personal med lokal förank-
ring och inom Dalsland be-
hövs fler poliser, säger han 
och tipsar samtidigt om poli-
sens distansutbildning. 

Just när Melleruds Nyheter 
hälsar på i utställningshallen 
är intresset på topp runt poli-
sens och LRF:s montrar. 
Dock verkar det vara flera av 
grabbarna, som nu går i nian, 
som inte riktigt vet vad de ska 
satsa på. Då tipsar Anders 
Andersson, ordförande i 
LRF:s kommungrupp om 
bredden i de olika lantbruks-
utbildningarna, både på 
gymnasial nivå – där det ofta 
leder till jobb direkt efter 
avslutade studier, och på ef-
tergymnasial nivå där det 
finns stor efterfrågan på ar-
betskraft. Här finns många 

omsorg. De har redan hunnit 
med att prata med flera av 
eleverna och tycker att mö-
tena varit mycket positiva.

– Eleverna är verkligen 
engagerade, ställer frågor 
och vill veta mer. Vi har ju ett 
jätteproblem när det gäller 
rekrytering så vi är glada att 
möta unga människor som 
vill jobba inom vården. De-
ras språkkunskaper är förvå-
nande bra efter så kort tid i 
Sverige, säger Katarina och 
Evelina.

En av de intervjuade är 
Bsrat Tsegay som kom till 

Sverige från Eritrea för tre år 
sedan. Hon praktiserar på 
Fagerlidshemmet i kombina-
tion med studier i svenska 

och trivs bra. I Eritrea har hon 
arbetet i en plastfabrik och på 
hotell, men hon berättar att 
hon även har erfarenheter 
från vård av äldre.

– Jag tog hand om både 
min farfar och min morfar i 
Eritrea. Jag skötte allt från 
deras personliga hygien till 
städning, berättar hon.

En annan av de intervjuade 
är Ghirmay Habteselasie. 
Han berättar att han jobbar 
halvtid som språkstödjare på 
SFI och studerar samhällsve-
tenskap på Hermods, men 
behöver arbeta heltid för att 
försörja sig. Ghirmay siktar 
på ett jobb på Kroppefjälls 
äldreboende.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se



De tar hand om både rot och krona på  träden
Trädvårdare och arboris-
ter tar hand om våra träd, 
allt från beskärning till 
stubbfräsning. Ett av fö-
retagen inom branschen, 
Faunus träd, etablerar sig 
genom Kristian Johans-
son, nu i vårt område.

Det finns många olika orsa-
ker som gör att man vill be-
skära ett träd. Mer sol- och 
ljusinsläpp på tomten, mer 
och friskare frukt på frukt-
trädet, några grenar kanske 
är i vägen eller så vill man 
helt enkelt bara att trädet ska 

Kristian Johansson studerar ett gammalt päronträd. Man gör kundbesök, 
diskuterar upplägg och önskemål samt lämnar offert kostnadsfritt innan 
ett arbete påbörjas.

Heta tips kring odling av grönsaker
För den som vill odla grön-
saker i sin täppa kommer 
här några tips inför årets 
odlingssäsong. En säsong 
som kan pågå nästintill 
året om för den som är 
ihärdig och vill känna gläd-
jen av att själv ha produce-
rat sitt gröna behov. 
I samarbete med Michaela 
Sieverthsson har vi här sam-
manställt lite tips kring för-
sådd, vårsådd på friland samt 
potatisodling. Michaela är 
trädgårdsmästare och driver 
bland annat företaget ”Mina 
10 gröna fingrar”. Hon har 
ofta kurser i allt som rör träd-
gård och odling samt konsul-
terar även trädgårdar för att 
hitta bra lösningar.

Konsten att så och  
skörda hela året
Försådd är egentligen inget 

Potatis som får förgro på ett täcke 
av jord.

Tänk att få skörda egen färskpo-
tatis till midsommar, knepet är att 
förrota potatisen inomhus.

Försådd inomhus kan man med 
fördel göra året om.

Exempel på odling i pallkragar. Frilandsodling är populärt.

Potatis som efter förrotning plan-
terats ut i upphöjd bädd.

OdlingTema

se bättre ut. Vad som än är 
orsaken så är det viktigt att 
få till en korrekt beskärning 
som hjälper trädet långsik-
tigt. 

Görs det hela på fel sätt så 
kan trädet i värsta fall helt 
fördärvas. Detta och mycket 
annat berättar Kristian Jo-
hansson om när vi träffas, 
under ytterligare en snöig 
dag alldeles i slutet av mars.

Kristian har arbetat som 
trädvårdare sedan 2005, fö-
retaget Faunus träd startades 
2009. Sex personer arbetar 
idag i företaget och man ut-
går från Helsingborg. Kris-
tian däremot bor tidvis i 
trakten och vill nu försöka 
arbeta upp ett kontakt- och 
kundnät i vårt område. Han 
kom hit och till Sikhallsom-
rådet i somras, fick snart 
kontakt med sina grannar 
och andra runt om, vilket 
gjorde att han fick jobb även 
här och med det kom tan-
karna på att utveckla.    

Året för en  
trädvårdare/arborist
Inom Faunus träd finns utbil-
dade arborister och man har 
kompetens kring trädvård, 
avverkning, beskärning och 
stubbfräsning. Man arbetar 
också en hel del med rådgiv-
ning och gör arbeten året om. 
Kristian ger en kort beskriv-
ning;

• Under våren vill många 
beskära sina fruktträd och då 
är det främst gamla äpple- 
och päronträd det handlar 
om. På våren behöver dessa 
träd kanske få en föryngring 
och måste då klippas innan 
de får löv.

• Under sommaren infal-
ler ju den så kallade JAS-
perioden. Då kan alla träd tas 
och det blir den mest effek-
tiva beskärningen. En arbo-
rist ser också bättre hur trä-
den egentligen ser ut under 
de här månaderna när de är i 
sin fulla lövsättning.

• På hösten hänger JAS-
perioden kvar till viss del 
men nu är också bästa tiden 
för träd- och buskplante-
ringar. Här gäller det att 
tänka långsiktigt, 25, 50 ja 
till och med 100 år framåt i 
tiden.

• Vintern är den period 
man mest arbetar med träd-
fällningar. Stubbfräsning gör 
man året om, dock ej vid 
tjäle.

Akuta situationer
– Sedan kan det alltid bli 
akuta situationer, säger Kris-
tian, till exempel stormar, 
husbyggen och annat som 
gör att man måste fälla eller 
flytta. Inom Faunus träd 
samarbetar man ofta även 
med trädgårdsarkitekter. 

Kristian berättar också att 
det finns mycket sjukdomar 
på träd idag, det gäller att 
vara noga med verktygen, så 
att smitta inte sprids.

Faunus arbetar även med 

plantering av träd. Det är 
mycket att tänka på i det 
avseendet; rätt jordmån, lä-
get och hur stort trädet får bli. 
Träd ska må bra, inte bara 
överleva.  

– Vi lämnar gärna offerter, 
men måste givetvis först 
göra ett besök för att bedöma 
hur kunden vill ha det och 
hur vi på bästa sätt lägger upp 
arbetet. Samtidigt kanske vi 
kommer med lite råd och 
förslag, det kostar då inget 
extra. Det kan också vara bra 
att veta att vårt arbete hamnar 
inom ramarna för Rutavdra-
get, avslutar han innan han 
sätter sig i bilen och åker en 
tur tillbaka till Skåne för jobb 
där. 

Ing-Marie Norrman

specifikt för våren, utan det 
kan ske under hela året. Det 
är bättre att så lite och ofta 
och odlar man sedan sådant 
man gillar, så blir svinnet 
mycket mindre och förde-
larna fler. 500 kvadratmeter 
land räcker till att försörja en 
familj på fyra personer med 
grönsaker under hela året.

Alla grönsaker har olika 
såtider, allt kan man inte så 
samtidigt och några går att så 
väldigt tidigt, exempelvis 
vissa salladssorter, morot 
och kål.  Allt går också att så 
på friland och med ett växt-
hus så förlängs säsongen.

Sallad kan med fördel 
skördas redan nu om man sått 
tidigt och varvar man sedan 
sådd och skörd så kan man 
ha sallad ända fram till jul.

Detta gäller främst blad-
grönsaker men även rädisor 
och rödbetor. 

– Rödbetsblasten är också 
mycket god att äta, precis 
som sallad, tipsar Michaela 
och tillägger: 

– Ofta är hela växten fak-
tiskt ätlig, men det finns un-
dantag. Potatis är ett sådant. 

Variera odlingsplatsen
Bönderna är noga med växt-
följden, det är samma här.

– Tänk på, säger Michaela, 
att variera odlingsplatserna i 
minst fyra olika områden. 
Planterar man på samma 
ställe år efter år hamnar man 
i en ond cirkel. Det uppstår 
jordtrötthet och man får pro-
blem med sjukdomar etce-
tera på grönsakerna. 

Nedan kommer förslag på 
hur man kan göra och vilka 
grönsaker som trivs tillsam-
mans. Idag är det också väl-
digt populärt att odla i pall-
kragar och här blir det också 

lätt att variera sin odlings-
plats 

Ruta 1 – Ärter och bönor
Ruta 2 –  Kål, purjolök, 

selleri, squash samt gurka
Ruta 3 – Sallad, morötter, 

palsternacka och rödbetor
Ruta 4 – Potatis, majs, 

jordärtskocka samt även dill 
och persilja

Vill du ha färskpotatis  
till midsommar?
Då har Michaela ett hett tips, 
att förrota potatisen. Vanligt 
är ju att låta potatis förgro, 
men här lägger man den is-
tället på ett täcke av jord och 
låter den gro inomhus.

Då utvecklas både blad 
och rötter och man planterar 
sedan ut i början av maj i 
upphöjda bäddar, exempel-
vis i en pallkrage fylld med 
kompost, löv, eller halm och 
jord, helt enkelt det man har 
som senare förmultnar till 
mullrik jord. Enbart sådan 
jord fungerar också bra. När 
potatisen går i blom är det 
dags att skörda.

– När det gäller potatis har 
sena sorter ofta mera blad-
sjukdomar, berättar Micha-
ela. Tidiga sorter är att före-
dra då de växer snabbare. Till 
de mycket tidiga sorterna hör 
Rocket, Minerva och Timo 
medan Amandin och Maria, 
som också är årets potatis-
sort, hör till de tidiga. 

Gödsling under säsongen
Det gäller också att ha förbe-
rett sin gödsling, att ha pre-

parerat odlingsbädden och 
sedan tilläggsgödsla under 
säsongen, oavsett om man 
odlar traditionellt eller eko-
logiskt.

Kompost, ko- och höns-
gödsel fungerar jordförbätt-
rande. Säsongens gräsklipp 
är bra att lägga på, det inne-
håller både mycket kväve 
och hjälper till att hålla fuk-
tigheten i jorden. 

– Något som är mycket 
omtalat är guldvattnet. Man 
får tycka vad man vill, men 
det innehåller allt som en 
växt behöver, säger Micha-
ela. Morgonurin är bäst och 
man behöver en del till tio 
delar vatten.

Det finns också bra miljö-
vänliga gödningsmedel i 
handeln, även om de inte är 
klassade som ekologiska. 
Med fördel kan man även 
bilda ett kretslopp i trädgår-
den genom en kompost på 
växtavfall, gräsklipp, grenar 
etcetera.

Och till slut, dessa eviga 
mördarsniglar. Vad gör man 
med dem? 

Till komposten finns ne-
matoder att vattna med, tip-
sar vår trädgårdsmästare. 
Själv har hon målat sina od-
lingslådor med tjära och 
terpentin, sniglarna undviker 
det. Att det nu varit kallt och 
tjäle spelar ingen roll, det är 
en torr vår som gäller om vi 
ska slippa dessa marodörer.

Text: Ing-Marie Norrman 
Foto: Michaela Sieverthsson
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Välkomna till välfyllda växthus!

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

Göran med personal

De tar hand om både rot och krona på  träden

Trädvårdare och arborister jobbar ofta på hög höjd. Här ett exempel 
från Faunus träds arbete.

Omsorg om varje planta

Vi har besökt Rökila 
Blomstergård och tagit 
oss lite bakom kulisserna. 
Hur förbereder man här 
inför våren, vad händer i 
växthusen och vad är på 
gång? Vad händer mellan 

sådd och färdig blomma ut 
i butiken?
Redan under vecka nio såd-
des tomaterna. Samtidigt 
sattes de första pluggplan-
torna (sticklingar) av pelar-
gonerna. Fler pluggplantor 

Göran knipsar plantor medan han berättar om arbetet kring hela bloms-
tergården.

Far och son Larsson hjälps åt med att flytta och sätta ut plantor i nästa 
växthus.

En blomstergrupp innehållande 
både pelargoner och penséer står 
färdig i butiken.

Johan Larsson arbetar sedan ett par säsonger tillbaka på gården.

Christina Karlsson i full färd med att knipsa pelargoner.

Med stadig men varsam hand tuktas pelargonerna.

OdlingTema

inkommer sedan varannan 
vecka och sätts under sex 
omgångar fram till vecka 19. 
Tagetesen som såddes lite 
senare, för knappt tre veckor 
sedan, sås sedan i fem om-
gångar under säsongen. 

Handpåläggning, omsorg 
och fingertoppskänsla
Göran Larsson visar runt i 
växthusen där det är full ak-
tivitet. Exempelvis på pelar-
gonerna knipsas de allra 
första knopparna av, hela 
plantan formas och fula blad 
tas bort. Allt detta för att få 
en så kraftig slutprodukt som 
möjligt. 

– Blommorna blir mycket 
tjockare och finare på detta 
sätt, säger Christina Karls-
son, en av de anställda. Det 
är samma sak med hängfuch-
sian, innan amplarna hängs 
upp, ska varje blomma knip-
sas och formas för hand. 

Här finns nu också plantor 
på gång av dahlior, paradis-
blomster, sommarljus, ro-
sensköna, petunia … ja, lis-
tan kan göras hur lång som 
helst. 

Göran påpekar i samman-
hanget även att all bekämp-
ning mot eventuell ohyra 
sker på biologisk väg. När vi 

kikar in i växthus nummer 
två, möts vi av en ljuvlig doft. 
Här har några penséer fått sin 
plats och sprider riktig väl-
lukt. I nästa växthus är Johan 
Larsson i full färd med att 
ställa ut plantor som kommit 
lite längre. Mycket noggrant 
ställs krukorna på plats. 

– Hela den här proceduren 
är mycket viktig för bevatt-
ningens skull, berättar han.

Den sker manuellt, med 
fingertoppskänsla. Olika 
blommor är olika mycket 
törstiga och ju större de blir 
desto mer vatten.    

Från sådd till försäljning
Växthusen på gården an-
vänds för lite olika ändamål 
ur växternas horisont sett. 
Man sår i ett och allteftersom 
plantorna växer forslas de 
sedan över i de andra växthu-
sen. Här hålls också lite olika 
temperaturer som passar de 
olika växtlighetsfaserna 
bäst. Det är noggrannhet och 
omsorg kring plantorna som 
gäller, samtidigt som logisti-
ken är mycket viktig. 

Det är lätt att koppla det 
hela till att det första växthu-
set, där sådden sker, är väx-
ternas BB. De flyttas vidare 
till förskolan, det vill säga 
nästa växthus, omskolas, 
planteras om och alltefter-
som de sedan växer flyttas de 
ännu en gång, kommer till 
skolan/gymnasiet/högsko-
lan för att sedan slutligen 
forslas ut i världen. 

– Jag tror det blir en riktig 
köprusch när vintern väl 
släpper greppet om oss, 
skrattar Göran och tillägger 
lite mer allvarsamt; 

– Det sämsta scenariot är 
dåligt väder. Plantorna växer 
och folk vågar inte riktigt 
handla. Då kan det snart bli 
överfullt i växthusen.

  Ing-Marie Norrman

Välkommen höst!

Skapa din egen jordblandning  
för bästa odlingsresultat!

20% Kompisrabatt
Onsdag-söndag 
(ord.pris 75:-)

Nyhet från Hasselfors



Bygger provlägenhet till äldreboende

Illustrationskarta över området. Detaljplanen har upprättats inom plan-och byggenheten, Melleruds kommun, 
genom stadsarkitekt Jan Skeppstedt och kart- och GIS-ingenjör Jonas Söderqvist.

En provlägenhet i skala 1:1 håller på att byggas upp i Bloms gamla lokaler i Mellerud. 
Den är en exakt kopia av de 54 planerade lägenheterna på Ängenäs äldreboende. Nu 
ska den utvärderas och berörd personal får tycka till.

Man kommer direkt in i ett litet kök med garderober t.v , diskbänk, 
kylskåp och skåp.

I rummet där man har soffa och bord samt vårdplats med säng och lyft, 
byggs ett litet burspråk.

Lyftanordning och skenor i taket finns på plats i provlägenheten.

Investeringsstöd till klimatsmarta åtgärder

Det går att söka stöd till laddstationer för elbilar. Den här är placerad 
vid järnvägsstationens parkering i Mellerud.

Det finns olika typer av 
statliga bidrag för mins-
kad klimatpåverkan, 
energieffektivisering och 
övergång till förnybar 
energi. 
Nedan beskrivs kort några av 
de aktuella stöd som nu finns 
att söka från Boverket och 
Naturvårdsverket.

Stöd till solceller  
Stödet ges till alla typer av 
aktörer, både företag och of-
fentliga organisationer samt 
privatpersoner. Stödnivån 
för samtliga sökande är max 
30 procent. Stödet omfattar 

installation av alla typer av 
nätanslutna solcellssystem. 
Installationen ska vara slut-
förd senast 31 december 
2020.

Klimatklivet 
Stöttar åtgärder som har en 
hög klimatnytta per investe-
rad krona. De som kan söka 
stödet är företag, kommuner, 
föreningar och organisatio-
ner (alla utom privatpersoner 
kan söka). Åtgärder som kan 
få stöd kan handla om allt 
från laddstationer för elbilar, 
biogas och fjärrvärme, till 
exempel att ersätta sin olje-

panna med något förnyelse-
bart bränsle. Företag kan få 
stöd med upp till 70 procent 
av investeringskostnaden, 
övriga kan få högst 50 pro-
cent.

Bidrag för elcykel, el- 
moped och elmotorcykel
Bidraget omfattar 25 procent 
av priset på fordonet inklu-
sive moms, eller maximalt 
10 000 kronor. Ansökan ska 
skickas till Naturvårdsverket 
inom sex månader efter kö-
pet. Premien riktar sig till 
privatpersoner som har fyllt 
18 år och är folkbokförd i 

Sverige och har ett svenskt 
personnummer. Det går en-
dast att få ett bidrag per per-
son.

Bidrag till privatpersoner 
för att installera  
laddstation för elbil
Bidraget täcker 50 procent av 
kostnaderna för själva utrust-
ningen (laddboxen), samt 50 
procent av installationskost-
naden, som till exempel 
framdragning av el. Bidraget 
är begränsat till 10 000 kro-
nor per fastighet. För att 
kunna söka bidrag måste den 
sökande äga eller ha nyttjan-

BYGG & ENERGI

Socialnämnden har möte den 
24 april och kommer då att 
besöka provlägenheten som 
mäter 35 kvadratmeter.

– Vi bygger i skala 1:1 med 
en korridorsnutt utanför. Vi 
inreder, målar och sätter in 
dörrar och fönster, precis 
som det ska se ut sedan, be-
rättar projektingenjör Linda 
Hamrin.

Belysning sätts på plats, 
liksom taklyft och skenor i 
taket. När det gäller VA an-
vänds attrapper. 

– Vi gör detta för att se 
eventuella krockar vid in-
stallationen, så att vi till ex-
empel får rätt höjder på elut-
tag. Det är viktigt att allting 
hamnar på rätt plats direkt 
och att man inte upptäcker 

eventuella felaktigheter efter 
att de 54 lägenheterna är 
färdigbyggda, förklarar Lin-
da.

Verksamheten kommer att 
testa provlägenheten och 
besluta vad som funkar bäst.

– I ett så här stort projekt 
är det extra värdefullt att göra 
det i ett tidigt skede, poäng-
terar Linda.

När det gäller hygienrums-
utrustningen finns två leve-
rantörer som är specialise-
rade på den verksamheten. 
Båda kommer att sätta upp 
sina produkter, sedan är det 
upp till berörd personal att 
tycka till.

35 kvadratmeter
På 35 kvadratmeter inryms 

ett kök med diskbänk med 
lådor som har lås, kylskåp 
och möjlighet att ha kaffe-
bryggare. Här finns även två 
garderober. Ingen spis.

Rummet innanför har ut-
rymme för bord, stolar, soffa, 
TV samt vårdplats med säng 
och lyft.

– Vi testar i provlägenhe-
ten om traversen ska gå i hela 
rummet eller bara vid vård-
platsen, menar Linda.

Det blir en skjutdörr in till 
badrummet där det finns 
tvättmaskin/tumlare, skåp, 
duschplats, toalett med arm-
stöd, handdukstork, handfat 
och badrumsskåp.

Hur ligger ni till i pla-
nerna med bygget av äldre-
boendet?

– Vi har tagit fram system-
handlingar och kör bygget 
som ett partneringsprojekt 
med Bertil Johansson Bygg 
som huvudentreprenör. De 
tar tillsammans med under-
entreprenörer som exempel-
vis LE-gruppen, Rörtjänst 
och IV Väst fram en kalkyl 
och tillsammans med kom-
munen tas en budget fram 
som ska presenteras för 

KSAU och KS i början av 
juni. Den förra budgeten var 
inte så detaljerad, nu får vi en 
riktig uppskattning, konsta-
terar Linda.

Nio lägenheter  
per avdelning
Det planeras nio lägenheter 
per avdelning. Varje avdel-
ning har ett vardagsrum och 
ett matrum. I varje ”skepp” 

blir det 18 lägenheter som får 
ett gemensamt mottagnings-
kök. Maten kommer från 
Rådarestaurangen. 

Äldreboendet är i den nya 
detaljplanen flyttat cirka 150 
meter nordöst. Anledningen 
är att två fornlämningar upp-
täcktes där äldreboendet i 
första fasen planerades att 
byggas. Den nya detaljpla-
nen togs upp i kommunsty-

relsens arbetsutskott igår 17 
april. Detaljplanen vinner 
laga kraft tre veckor efter 
antagandebeslutet. 

– Sedan börjar kommunen 
med att dra om VA-ledningar, 
dra fram väg och flytta cykel-
banan, förklarar Linda.
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se

derätt på fastigheten där 
laddstationen installeras. 

Källa: Dalslands miljö-  

och energikontor
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ÅTERFÖRSÄLJARENS ADRESS

BOKA SERVICE NU 
HÅLL DIN  

HUSQVARNAPRODUKT I  
TOPPSKICK

PÅ KÖPET! TRIMMER ELLER 
HÄCKSAX MED HUSQVARNA 
AUTOMOWER® 400-SERIEN

Husqvarna 115 iL

Husqvarna 115iHD45 

VÄRDE 2.800:-

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

• Jord 
• Torv 
•Täckbark

 Tel. 070-777 43 20

Klipp ut och spara !

Boka tid för kostnadsfri och opartisk...

Energi & 
Klimatrådgivning
Du når oss via din 
kommuns växel.
Information också på 
vår hemsida
www.dalsland.se

Tel: 0521-350 51 • Mob: 0706-55 38 79

Spränger för
•Vatten •Avlopp •Vägarbeten 

•Husgrunder

Hydraulisk spräckning

Alla spräckn
ingar 

sker utan b
esiktning

Patrik Lundquist • Tel. 070-228 48 36
patrik@evmteknik.se

Ventilation Komfort och Industri
Luftfilter Energiberäkningar
OVK-besiktningar Energideklarationer

BYGG & ENERGI

De hjälper dig med energifrågor

Jonny Leandersson och Jenny Christensen arbetar med energi- och klimatfrågor på Dalslands miljö- och energikontor. Många frågor idag handlar 
om installation av solceller. Foto: Susanne Emanuelsson.

Funderar du på att in-
vestera i solceller, byta 
värmesystem eller kanske 
behöver hjälp att energi-
effektivisera din bostad 
eller verksamhet? Då finns 
möjlighet att få kostnads-
fri och opartisk rådgivning 
via kommunens energi- 
och klimatrådgivning. 
På Dalslands miljö- och en-
ergikontor finns Jonny Lean-
dersson och Jenny Christen-
sen som arbetar med 
energi- och klimatfrågor. De 
svarar på följande frågor:

Vad gör en energi- och 
klimatrådgivare?

– Vi på energi-och klimat-
rådgivningen hjälper dig 
med tips på hur du kan 
minska din energianvänd-
ning, gå över till eller öka 
andelen förnybar energi, 
sänka dina energikostnader 
och samtidigt påverka miljön 
så lite som möjligt. En ener-
gi-och klimatrådgivare kan 
hjälpa dig att få en överblick 
över olika alternativ och kän-
ner till de lokala förhållan-
dena där du bor. Rådgiv-
ningen är en kostnadsfri och 
kommersiellt oberoende 
tjänst. Den kommunala ener-
gi-och klimatrådgivningen 
finansieras med bidrag från 
Energimyndigheten.

Hur ser en vanlig vecka 
ut som energi- och klimat-
rådgivare?

– Innehållet varierar 
mycket, frågor via telefon 
och mail men också platsbe-
sök i lite mer komplicerade 
ärenden.  Privatpersoner är 
oftast de som kontaktar oss 
men också företag, organisa-
tioner, och föreningar hör av 

sig. Frågorna handlar oftast 
om hur de kan minska sin 
energikostnad eller när de 
ska byta uppvärmningssys-
tem. Just nu är det också 
väldigt populärt och många 
frågor kring installation av 
solceller, något som vi tycker 
är positivt då det är fördelak-
tigt för både miljö och plån-
bok i längden.

Vad gillar ni mest med 
era jobb?

– Att vi får lära oss mycket 
nytt i en bransch med en stark 
utveckling och att sedan på 
ett förhoppningsvis pedago-
giskt sätt förmedla våra kun-
skaper till kommuninvånar-
na. Det är inspirerande att få 
möjligheten att hjälpa männ-
iskor med råd. 

– Utöver energi- och kli-
matrådgivningen arbetar vi 
även med kommunala ener-
gi- och klimatfrågor gällande 
kommunernas egna fastighe-
ter, lokaler och transporter. 
Detta innebär att vi når alla 
målgrupper i kommunen. 
Målsättningen med vårt ar-
bete och rådgivning är att 
Dalsland ska ligga i framkant 
gällande omställning till för-
nybara bränslen och energi-
effektivisering. 

Tre tips som kan minska 
elkostnaden:

n Logga in på Vattenfall 
och kontrollera din elan-
vändning regelbundet

n Undersök om något drar 
onormalt mycket el, enkel 
elmätare finns att låna hos 
oss 

n Undersök om just ditt 
tak är lämpligt för solceller 
via https://solcellsguiden.
vattenfall.se/

Annonsera under vinjetten 
HANTVERK & SERVICE

Hör av dig till Christina
Ring 0530-125 40 eller

maila till christina@mellerudsnyheter.se

30 års erfarenhet
stort sortiment och bra priser!

www.hogsaterplat.se info@hogsaterplat.se
       @högsäters plåt       @hogsaters

Grå pms 430c 
Gul pms 109c
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Stinsen renoveras och får tillbaka urspru ngliga utseendet

Allt rivs ut, som här på nedervåningen. En ny bar ska byggas upp och det har öppnats upp mellan rummen – vilket syns till höger.

Peter Mossberg och Linda Hamrin står på andra våningen vid ett av hålen 
som gjorts för att bygga en utrymningstrappa mellan våningsplanen.

Det har hänt mycket med fastigheten genom åren. Överst syns järnvägs-
hotellet omkring år 1910. Bilden under är tagen i realtid. Foto: Privat.

Ett spännande byggpro-
jekt som pågår för fullt 
är renoveringen av ung-
domshuset Stinsen, där 
det förr var ett järnvägs-
hotell. Byggnaden är från 
1879 och har byggts om 
flera gånger genom åren. 
Nu ska det ursprungliga 
utseendet tas fram.
Det är Melleruds kommun 
som genom samverkan med 
L:E Gruppen ska genomföra 
projektet med en arbetspro-
cess benämnd ”Utökad sam-
verkan”, även känt som 
partnering. Den totala kost-
naden är beräknad till cirka 
7,7 miljoner kronor och Leif 
Svensson från L:E Gruppen 
beräknar att allt ska stå klart 
under första delen av hösten 
2018.

– Det är mycket jobb, men 
ett jättespännande projekt att 
vara delaktig i. Vi har utma-
ningar varje dag eftersom 
huset är från 1879 och vi ska 
försöka anpassa allt till da-
gens verksamhet, särskilt när 
det gäller tillgänglighet, 

ska gå ut där. Då kan vi be-
vara utseendet helt och hål-
let, säger Filip Björndahl.

Alla fönster ska bytas och 
det tillkommer ytterligare ett 
tiotal fönster, eftersom man 
öppnar upp där det satt föns-
ter förr i tiden.

Väggschabloner
På en innervägg har gamla 
målningar kommit fram un-
der arbetet – väggschabloner 
med bland annat citrusfruk-
ter. Tyvärr har man inte de 
ursprungliga ritningarna så 
det är svårt att tidsbestämma 
målningarna. Det är inte klart 
vad som händer med dem. 
Men om det inte är möjligt 
att lyfta fram dem kommer 
de att bevaras bakom vägg-
beklädnaden för framtiden.

– Det vore kul om någon 
hade gamla bilder från inte-
rören, man kunde kanske 
använda dem som tavlor? 
poängterar Filip.

Asbestsanering
För tillfället är hela fastighe-
ten inklädd och sedan förra 
veckan pågår asbestsanering 
i fasad, takfot  och tak. 

– I första hand är allt inklätt 
för att väderskydda huset om 
vi ser stora brister när eterni-
ten tas bort. Eterniten ska ju 
bort från taket till exempel. 
Nu är vi oberoende av vädret, 
konstaterar Linda Hamrin, 
projektingenjör i Melleruds 
kommun.

Invändigt rivs allting ut för 
att kunna installera hiss och 
utrymningstrappor. Allt ska 
tillgänglighetsanpassas en-
ligt de nya brandskyddsreg-
lerna. Ny el ska dras in och 
ny ventilation installeras, 
med ventilationsrummet pla-
cerat på vinden. Handikapp-
anpassade toaletter byggs på 
båda våningarna, liksom 
dubbla utrymningsvägar 
mellan våningsplanen.

brandskydd med mera, säger 
Leif Svensson.

– Vi ska försöka återställa 
byggnaden till ursprungsut-

De gamla väggschablonerna som dök upp under arbetet. Ingen vet riktigt hur gamla de är. Kanske någon läsare som vet?
Här syns de gamla fina timmerväggarna, som dök upp under flera lager 
av panel och tapeter.

förandet, så vi har tittat på 
gamla bilder och målningar. 
Vi har också haft en dialog 
med Västarvet. Tanken är att 

anpassa allt efter verksamhe-
tens önskemål, men samti-
digt ta hänsyn till brand-
skyddsregler och budget,  

berättar Peter Mossberg, 
fastighets- och fjärrvärme-
chef i Melleruds kommun.

Analyserat gamla bilder
Stadsarkitekt Jan Skeppstedt 
och bygglovsingenjör Filip 
Björndahl har analyserat 
gamla bilder och träbitar från 
den gamla fasaden för att 
komma fram till rätt färgny-
ans.  Färgsättningen fastställs 
när man rivit ner den befint-
liga fasaden och tas fram i 
samråd med Västarvet. Yt-
terväggarna består av träfa-
sad ytterst, eternitplattor 
innanför och timmer längs 
in. Träfasaden och eternit-
plattorna ska rivas ner, sedan 
ska man tilläggsisolera och 
sätta upp ny träpanel.

– Det blir lite som med 
Tingshusets renovering, vi 
hittar nya saker allt eftersom. 
Skorstenarna kommer inte 
att användas, men blir kvar 
ändå eftersom ventilationen 

BYGG & ENERGI
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Gatans Entreprenad AB • 070 - 673 01 07

•  Vi utför de flesta på marknaden förekommande markarbeten med  
 tyngdpunkt på anläggning
•  Försäljning av rördelar, grus och jord, även i småpartier för avhämtning 
 eller utkörning
•  Lastväxlartransporter och kranbilskörning

PETERS
PLÅTSLAGERI

0707-94 01 70 petersplat.se

Vi utför allt inom plåtslageri

070-794 01 70 • info@petersplat.se

Kompletta takarbeten, bandtäckningar, skorstensbeslag, 
skorstenshuvar och ventilationshuvar, tillverkning av 
beslag, plåtlister fönsterbleck, ventilationsarbeten mm.

Välkommen till Sapphultsgatan 14

Vi lagerför och levererar
Diesel, eldningsolja, AdBlue

smörjmedel och kemprodukter
100% förnyelsebar HVO diesel

Tankar, pumpar och övriga tillbehör  
för oljehantering

Vi säljer rapsfri dieselolja för  
fritidsbåtar och känsliga  

dieselmotorer

Komplett solskydd  
både inom- och utomhus

#aag_industrikonsult MELLERUD 0768-91 95 96

Njut av solen – när du vill!

Stinsen renoveras och får tillbaka urspru ngliga utseendet
– Vi har fått anpassa plan-

lösningen efter de gamla 
murstockarna, konstaterar 
Linda.

På övervåningen ska rum-
men anpassas för ungdoms-
gårdens verksamhet, bland 
annat med musikrum, studie-
rum, konstrum, kontor, per-
sonalrum och samlingsrum. 

Blir en ny bar
Entrén blir på södra gaveln, 
medan dörren mot norr ska 

fungera som nödutgång. Inn-
anför entrén blir det nya 
handikapptoaletter, kapprum 
och förråd. Baren mitt i huset 
har rivits ner och den nya ska 
anpassas så att personal som 
är rullstolsburen får plats 
bakom disken. Det ska dess-
utom vara möjligt att expe-
diera båda rummen. Den 
gamla baren byggd av tegel 
blir dock kvar. 

Trapphuset blir nytt och 
köket får en upprustning. 

Hela nedre plan får nytt golv, 
väggarna ska målas och ett 
nytt undertak ska på plats.

Innergården ska tillgäng-
lighetsanpassas med en ramp 
och utomhusmiljön ska frä-
schas upp. Den befintliga 
utrymningstrappan på södra 
gaveln försvinner liksom 
balkongen. 
 Susanne Emanuelsson 

susanne@mellerudsnyheter.se

Mellerud långgatan 76 /  
0530-75 52 00 / Mån-Fre 7-17
lör 10-13 www.optimera.se

VITVAROR FÖR
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*Köp kökssnickerier för minst 60 000 kr och få vitvaror för 20 000 kr. Välj ur Marbodals sortiment från NEFF/Siemens/Electrolux. 
Erbjudandet gäller 5/4 – 21/5 2018. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.
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*Köp kökssnickerier för minst 60 000 kr och få vitvaror för 20 000 kr. Välj ur Marbodals sortiment från NEFF/Siemens/Electrolux. 
Erbjudandet gäller 5/4 – 21/5 2018. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Kök med plats för livet

Vänersborgs Tank & Miljö AB
Svetsaregatan 7 • 462 56 Vänersborg • 0520-47 70 00 • 070-346 12 17

För mer information gå in på Centralens hemsida under miljöhantering

• Torrsuger allt, tex. 
 aska, sågspån, sand, 
 spannmål och sten.  
 Kan även suga vått

• Blåser lecakulor, 8/16 och singel

• 4 gånger så hög kapacitet som 
 traditionella slamsugningsbilar

• Högsta miljöklass

• Rengör grävda 
 och djupborrade 
 dricksvattenbrunnar 
 på landsbygden  

• Ökar vattenmängden i djupborrade 
 brunnar genom tryckning

• Levererar vatten till pooler och 
 bassänger, kallt eller varmt

• Fasta priser

• SJÄLVKLART används denna bil 
 endast till dricksvattenjobb

Problem med orent 
vatten?

Behöver ni hjälp med 
att suga rent?

BYGG & ENERGI
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Nya sporthallen klar 1 augusti
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Gymmets utbyggnad som blir cirka 90 kvadratmeter. Dörren kommer 
att finnas kvar mellan den nya och gamla delen, fast den kommer att 
stå öppen.

Projektingenjör Linda Hamrin utanför Rådahallens utbyggnad som mäter 1 600 kvadratmeter.

Arbetsskissen över utbygget, där alla spelplaner och läktare finns med.

Här syns den nya sporthallen där arbetet pågår för fullt. Fastighets- och fjärrvärmechef Peter Mossberg kollar till killarna som jobbar med bygget.

Linda Hamrin visar på den gjutna upphöjningen med slipad betong där 
läktaren kommer att placeras. Den går längs hela väggen för att besökare 
ska kunna gå här med ytterskor.

Utbyggnaden av Rådahallen med 1 600 kvadratmeter 
ska stå klar 1 augusti i år. Arbetet flyter på enligt planer-
na med Bertil Johansson Bygg som huvudentreprenör.

Det byggs en fullstor hand-
bollsplan som mäter 20 
gånger 40 meter med ett sä-
kerhetsutrymme på 1,5 meter 
på långsidorna och två meter 
på kortsidorna. Längs halva 
planen som gränsar till den 
befintliga byggnaden blir det 
läktare i limträ (tre rader med 
sittplatser) och längs resten 
av väggen blir det en rad med 
sittplatser. Totalt handlar det 
om 100 platser plus två 
handikapp-platser.

Dessutom blir det en an-
gränsande yta för två bad-
mintonplaner ut mot Bergs-
gatan som allmänheten kan 
hyra för olika sportaktivite-
ter. Totalt finns det plats för 
sju badmintonplaner. Mellan 
de tvåbadmintonplanerna ut 
mot gatan och den stora 
sporthallen, som får åtta me-
ter i fri takhöjd, blir det ett 
skyddsnät,

Minihandbollsplaner
– En nyhet är att vi målar för 
minihandbollsplaner, det 
innebär att man kan anordna 
minihandbollssammandrag 
här. Det är positivt även för 
skolan som får mer plats, 
säger Linda Hamrin, projek-
tingenjör på Melleruds kom-
mun.

När tidningen är på besök 
arbetas det för fullt med in-
stallationer i taket; ventila-
tion, värme, el och brandsä-
kerhet. I maj månad läggs 
sportgolvet som får samma 
blå färg som i A-hallen.

I nya hallen kommer det att 

sitta grå panel med isolering 
bakom som akustikdämp-
ning, det blir även skydd mot 
plåtväggen. Det arbetet på-
går just nu.

– På markplan bygger vi 
också förråd för uppställning 
av idrottsmaterial som kan 
användas av skolan och för-
eningar, berättar Linda.

Entrén blir kvar vid den 
befintliga, därefter får man 
gå genom en korridor ut till 
foajén i den nybyggda delen. 
Här blir det en föreningsdri-
ven kiosk och två toaletter, 
varav en är handikappanpas-
sad.

Utbyggt gym
På andra våningen (över för-
råden) får gymmet cirka 90 
kvadratmeter i utökad yta. I 
anslutning till den lokalen 
blir det fläktrum.

– Utbyggnaden innebär att 
tolv till tretton fler personer 
kan träna samtidigt på gym-
met. Anledningen är att det 
är trångbott här, framför allt 
på eftermiddagar och kväl-
lar, konstaterar Tony Elofs-
son, som hyr gymlokalen av 
kommunen och driver gym-
met genom sitt företag En-
ergy Gym.

Han berättar att det idag 
känns trångt i gymmet när 30 
personer tränar samtidigt, 
efter utbyggnaden blir det 
mer utrymme för de som 
tränar.

– Jag kommer att utöka 
maskinparken med tio till 
tjugo maskiner, bland annat 

fler benmaskiner och lyftpo-
dier, säger Tony.

En dörr kommer att stå öp-
pen mellan den gamla och 
nya gymlokalen. Eftersom 
det är en brandcellsgräns är 
det krav på en dörr.

Gymmet öppnar  
1 september
Tanken är att den nya gymde-
len ska börja användas 1 
september. Tony planerar att 
förbereda lokalerna under 
augusti månad.

I dagsläget omfattar verk-
samheten cirka 700 aktiva 
gymkort med i snitt 130 be-
sök dagligen.

– Många är förväntansfulla 
och ser fram emot att få mer 
plats och nya maskiner. Ju 
mer du tränar desto mer med-
veten blir du och ställer hö-
gre krav på utrustningen. Jag 
ser att antalet ungdomar och 
pensionärer ökar plus att 
”vardagsgymmarna” ökar 
från att träna tv-tre dagar i 

veckan till fyra. Därför har 
det blivit för trångt också. 
Det är roligt att hälsotrenden 
sitter kvar, den har ökat de 
sista två-tre åren, understry-
ker Tony. 

20 miljoner kronor
Projektet är budgeterat till 20 
miljoner kronor. Men då har 
det även ingått en del upp-

fräschning av befintlig verk-
samhet i Rådahallen. C-hal-
len är ombyggd för att få till 
en spelargång till nya hallen 
från omklädningsrummen. 
B-hallen har fått nytt golv. 
Taket över A- och B-hallen 
samt badhuset är nytt och har 
tilläggsisolerats samt höjts 
cirka en meter.

Omklädningsrummen har 

genomgått en enklare reno-
vering och man har monterat 
in fler skåp för att besökarna 
ska kunna låsa in sina värde-
saker. Dessutom har antalet 
duschplatser utökats.
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se

BYGG & ENERGI
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Automation

Totalentreprenör

Allt inom grundläggning

0523-10 000

BGS

Magnus 0702-80 44 86

bygger ny sporthall

Norgrens
plåt AB 

Bort med olja – 
in med pellets

Panncentral och silo som kommer att prydas med motiv av lekande barn.

Som ett led i kommunens 
miljöarbete kommer man 
att ta bort oljepannan vid 
Karolinerskolan i Dals Ro-
stock och ersätta den med 
pellets.
En panncentral och silo ska 
byggas på baksidan av Karo-
linerskolan. Grävningsarbe-
te och gjutning sker under 
våren och under sommarlo-
vet kommer panncentralen 
att installeras.

– Detta gör vi för att 

minska koldioxidutsläppen i 
kommunen. Vi har fått bi-
drag från Naturvårdsverket 
på 987 000 kronor, det vill 
säga 30 procent av hela kost-
naden som hamnar på 2,8 
miljoner kronor, berättar 
projektingenjör Linda Ham-
rin.

Silon kommer dessutom 
att prydas av motiv som fö-
reställer lekande barn.
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se

Ka
ro

lin
er
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Det är vi som tillsammans bygger 
och levererar material till den 
nya sporthallen i Mellerud

Så funkar solceller
När solens strålar träffar sol-
cellerna uppstår elektrisk 
spänning mellan framsidan 
och baksidan av cellen. Ge-
nom att koppla en ledning 
mellan fram och baksida på 
cellen bildas ström i form av 
likström. 

För att elen ska kunna an-
vändas i fastigheten används 
en så kallad växelriktare som 
omvandlar likström till väx-
elström.

En klar sommardag produ-
ceras det som mest el. Mellan 
mars och oktober är produk-
tionen som högst. Solceller 
omvandlar cirka 10-15 % av 

den inkommande solenergin 
till elektricitet.

Solpaneler kräver mycket 
lite underhåll eftersom det 
inte finns några rörliga kom-
ponenter som kan krångla. 
Panelerna behöver inte ren-
göras eftersom dess verk-
ningsgrad endast i liten ut-
sträckning påverkas av 
smuts.

Källa: Vattenfall

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

Besök gärna vår hemsida:
bralandavantjanst.dinstudio.se

Måndag 23/4 kl 10.00 
Vandring med Ingrid. 
Onsdag 25/4 14.00 
Modevisning med Senior- 
shopen. Servering och lotteri.
Lördag 28/4 15.00 
Kaffe o mys på Prästkragen 
Onsdag 2/5 kl 15.00 
Gemenskap på Solrosen 
Kaffe och underhållning 
med Stig-Arne Larsson, 
Dals Rostock 

VÅRFEST i  
Brålanda Equmeniakyrka

Lördag 21/4 kl. 18
Musikskolans vokalgrupp 

ROSAMUNDA med  
Carina Alfredsson 

Miniauktion, lotteri, servering
Välkomna till en trivsam kväll!

Brålanda • Frändefors SPORT
Godkänt genrep

FOTBOLL 
Det ser bra ut för Frän-
defors damer trots bara 
två matcher i benen inför 
premiären som väntar på 
lördag, trots förlust i gen-
repet på söndagskvällen. 
Man kvitterade på Halv-
orstorps tidiga lednings-
mål, men får en straff 
emot sig i slutminuterna.
Frändefors förlorade genre-
pet, men med flaggan i topp. 
Ett tidigt och ett sent bak-
längesmål för hemmalaget 
Halvorstorp gjorde att Frän-
defors förlorade.

– Vi gör en bra match 
tycker jag, förlorar med 1-2 
efter ett tidigt ledningsmål 
från dem när vi inte riktigt är 
vakna. Men vi jobbar oss in 
i matchen och skapar chanser 
och är närmare ledning än att 
de skulle göra mål, berättade 
Frändefors tränare Christer 
Stolt efter matchen.

Frändefors pressade på 
motståndarna för en kvitte-
ring som lät vänta på sig. 
Först med en kvart kvar av 
den andra halvleken kom 
kvitteringen.

–Vi gör ett fint mål från 

SLUTRESULTAT
Halvorstorp IS  
- Frändefors IF

2-1 (1-0)
Träningsmatch

högerkanten, ett långskott av 
Johanna Hjoberg över mål-
vakten från kanske 20-30 
meter, väldigt tjusigt, konsta-
terar tränaren.

Bara några minuter senare 
fick hemmalaget straff efter 
en tilltrasslad situation som 
Halvorstorp förvaltade väl.

– De får en straff då vi gör 
en fuling efter kalabalik, inte 
mycket att göra kanske när 
det blir så, men domaren tar 
straffen. Lite synd att åka på 
den, sade Stolt.

Trots förlusten är han inte 
bekymrad inför helgens se-
riepremiär och Dalslands-
derby mot Tösse IF.

– Det såg intressant ut och 
vi försöker spela fotboll. 
Tjejerna tycker det är roligt 
och vi är med i matcherna 
och det syns att vi kan spela 
fotboll.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Brudfjällsracet 
för sjunde året

Initiativtagaren Oluf Skoogh står 
bakom Brudfjällsracet med hjälp 
av CK Wänerhof.

CYKEL 
Söndag 13 maj arrangeras 
sjunde upplagan av mo-
tionsloppet Brudfjällsra-
cet, med start och mål vid 
Rådahallen i Mellerud.
Hittills har 30 stycken anmält 
sig till landsvägsloppet över 
71 kilometer och 70 till lop-
pet över 116 kilometer. 

– Vi kör en kort och en lång  
bana som båda går över 
Brudfjället, i den långa kör 
man två varv. Vi har en depå 
norr om akvedukten med 
banan, choklad och dryck, då 
har deltagarna kört ungefär 
fem mil, säger Oluf Skoogh, 
som arrangerar tävlingen 
tillsammans med cykelklub-
ben CK Wänerhof.

Eventuellt överskott går 
till klubbens ungdomsverk-
samhet.

– Jag hade hoppats på att 
få med lokala föreningar i 
Mellerud som hjälper till, då 
hade de varit med och delat 
på överskottet, konstaterar 
Oluf.

Båda loppen är motions-
lopp, inga prispengar finns 
med i bilden. Men alla bär ett 
chip så det kommer en resul-
tatlista med tider.

– Vi brukar ha mellan 220-
270 deltagare, beroende på 
vädret. Det går att anmäla sig 
på plats, men anmälningsav-
giften höjs den 1 maj, därför 
att vi behöver beställa chip, 
nummerlappar och mat som 
ska betalas. Det är bra att veta 

antalet i förväg i möjligaste 
mån, säger Oluf.

Första start går 9.30 för de 
som kör korta varvet och de 
med medelfart under 30 kilo-
meter i timmen. Nästa start 
går en timme senare för de 
som kör långa banan med en 
medelfart på över 30 kilome-
ter i timmen. Tanken är att ha 
en gemensam målgång. De-
pån i Håverud stänger 14.45.

Oluf, som själv är en hän-
given cyklist, har anmält sig 
till långa loppet.

– Jag satsar på att vara 
glädjespridare och pusha på 
deltagarna längs vägen, sä-
ger han.

Det blir aktiviteter i sim-
hallen samma dag, med an-
ledning av Rådahallens 
40-årsjubiléum.

 I år tar för övrigt Företags-
kampen en paus.
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se

Lördagens loppisrunda blev välbesökt

Emma Magnusson har fyndat för en väninnas räkning på loppisen i 
Örndalen.

Nadja Stahlin blir överförtjust i rottinggunghästen som Berit Broberg 
visar upp.

Mulles dag på Granan

Längs vägen satt Skräptanten som jagade flugor och slängde skräp. 

Omkring 200 barn och vuxna kom till Mulles dag på Granan.

Söndagen den 15 april 
bjöd Friluftsfrämjandet i 
samarbete med SK Granan 
och Studiefrämjandet in 
till Mulles dag vid Skidans 
hus på Granan. 
Det kom cirka 200 barn och 
vuxna för att gå tipsprome-
nad med frågor om insekter. 
Utmed vägen fanns Skräp-

tanten som jagade flugor och 
slängde skräp. Agneta Lars-
son från Agnetas Honung 
berättade hur en bikupa 
fungerar och naturligtvis fick 
alla provsmaka honung.

Hos Mulle och Fjällfina 
fick man tillverka sin egen 
insekt. Myrorna hade också 
vaknat efter vintervilan och 
det var spännande att se hur 
de bar omkring på strösslet 
som barnen fick lägga på 
myrstacken. Väl i mål mum-
sades det på Krabbelurer som 
Lufsarbarnen stekte och det 
fanns utmaningar som ba-
lansgång och stor slangbella 
med mera  i ”Pelles tivoli”. 

Susanne Broberg

I Örndalen, alldeles i sydväs-
tra delen av Ör och grän-
sande till Brålanda, har Ylva 
Tallberg och Martin Gustafs-
son sin loppisaffär. Här var 
det under lördagsmorgonen 
fullt upp. 

– De bästa fynden gör man 
så här på morgonen, säger 
Ylva och berättar också att de 
nu är inne på fjärde somma-
ren med sin loppis i det 
gamla stallet på gården. Pry-
larna som de säljer hittar de 
ofta på auktioner. 

– Vi är väldigt intresserade 
av gamla saker och ofta när 
det gäller porslin och andra 
småsaker, får man köpa en 

hel låda för någon enda grej 
man vill ha, förklarar Ylva. 
Vi får även väldigt mycket 
från vänner och bekanta, då 
de vill bli av med något. 

Ylva tycker också det är 
viktigt med ordning och 
reda, samt att ha allt ordent-
ligt prismärkt, vilket under-
lättar för både säljare och 
köpare.

20 stopp och 60 utställare
Även på ”Ränneloppisen” i 
Sundals Ryr var det väldigt 
mycket besökare under de 
första timmarna.  Här är hela 
familjen engagerad i försälj-
ningen och det finns möjlig-

bjöd på 20 stopp och hela 60 
utställare. I de båda bygde-
gårdarna Gestad och Åtters-
rud, var alla utställarbord 
bokade. Christina Milén Ja-
cobsson stod som ansvarig 
för rundan för Brålanda Gal-
leria och Brålanda Företa-
garförening som samordnar 
det hela. Hon vittnar också 
om mycket folk och stor 
försäljning. 

– Denna gång har vi satsat 
på mer annonsering än tidi-
gare, vilket verkar ha resul-
terat i många utifrån kom-
mande besökare berättar 
hon. 

Till hösten, andra lördagen 
i oktober, är det återigen dags 
för en loppisrunda i Brålan-
dabygden.

Ing-Marie Norrman

Många köpsugna besökare passade i lördags på att ta 
en tur runtom i brålandabygden. Vårens loppisrunda i 
trakten lockade. Här fanns inslag av både stationära 
loppisar och de av mer tillfällig art.

het att köpa lite fika. Här 
lämnar grannarna gärna in 
saker till försäljning och man 
hittar porslin, böcker och en 
hel del barnkläder bland 
mycket annat.  

– Vi har nu öppet under 
helgen och annars när vi är 
hemma, säger Susanne Bro-
berg. Idag har det varit väl-
digt mycket folk och många 
långväga.

Från Orust kommer Nadja 
Stahlin, som uppskattar det 
här med loppisrundan, att på 
en och samma dag kunna 
besöka flera ställen. På Rän-
neloppisen fyndar hon en 
gunghäst i rotting.  

– Den kommer bli utmärkt 
till barnbarnen, förklarar hon 
nöjt. 

Lördagens loppisrunda 
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Smällkaramell för damerna

Som halvt nykomlingar i di-
vision 3 kunde Åsebro/Brå-
landa besegra Orust FC 
tämligen enkelt. Detta efter 
att man i förra veckan beslu-
tade att dra sig ur division 2 
och istället spela i division 3, 
där reservlaget spelar.

Beslutet ser i efterhand ut 
att vara rätt, sett till hur tungt 

Sandra ”PJ” Petersson Jacobsson slog till med ett hattrick i premiären 
på fredagskvällen, på hemmaplan mot Orust FCs andralag. Foto: Tobias 
Coster.SLUTRESULTAT

Åsebro/Brålanda - 
Orust FC andralag 

7-1 (4-1)
Div. 3 Bohuslän/Dal

Målskyttar:
3’ 1-0  Blerona Avdijaj
7’ 2-0 Jennie Larsson 
17' 2-1 Jenny Björn
35’ 3-1 Sandra Petersson
43’ 4-1 Sandra Petersson
66’ 5-1 Sandra Petersson 88’
6-1 Blerona Avdijaj
89’ 7-1 Maja-Stina Svensson

Duon fixade festen för Mellerud

Melleruds IF tog tre premiär-
pinnar på Dalslands Spar-
banks Arena i lördags inför 
200 åskådare. Statistiken att 
förlust i genrepet ger seger i 
premiären, fortsätter att 
stämma, efter seger mot IF 
Haga.

Matchen inleddes med att 
gästerna tog ledningen. Detta 
redan i den sjätte matchmi-
nuten då Haga via ett inspel 
från kanten placerades in lågt 
bakom Melleruds målvakt 
Andreas Grimheden, i klub-
bens helt nya jubileumsdräkt 
då klubben firar 110 år 2018.

Hagas jubel blev dock 
kortvarigt då Simon Svens-
son dök upp vid den bortre 
stolpen och kunde nicka in 
Viktor Öhrlings frispark. 

– Det var passivt inled-
ningsvis, men vi hade en bra 
period innan vi gjorde 1-1 
och sedan tog vi över en hel 
del, sade Melleruds assiste-
rande tränare Claes-Göran 
”Emma” Emanuelsson efter 
matchen.

Två snabba mål
Efter kvitteringen tog Mel-
lerud över och kunde inleda 
en fin period i matchen. La-
get skapade många lägen och 
kändes stabila defensivt.

När sex minuter återstod 
av halvleken kunde Wictor 
Svensson vinna en boll i 
Hagas straffområde. Trots en 
försvarare i ryggen vände 
han upp och skickade iväg ett 

SLUTRESULTAT
Melleruds IF 

– IF Haga
4-2 (3-1)

Div. 3 M. Götaland
Målskyttar:
6’ 0-1 Adrian Strömberg
11’ 1-1 Simon Svensson
38’ 2-1 Simon Svensson
39’ 3-1 Albin Broberg
73’ 3-2 Daniel Svensson
83’ 4-2 Albin Broberg

Albin Broberg var en av giganterna i seriepremiären mot Haga och gjorde 
två av Melleruds fyra mål. Foto: Tobias Coster.

inlägg mot den bortre stolpen 
där Simon Svensson återigen 
stod och kunde på halvvolley 
skjuta in ledningsmålet. Bol-
len hann knappt lämna Hagas 
målbur innan den låg där 
igen. Viktor Öhrling och Si-
mon Svensson vann bollen 
efter avspark, serverade Al-
bin Broberg i djupet som fri 
med målvakten inte gjorde 
något misstag utan kunde 
utöka hemmalaget ledning 
till 3-1.

– Vi spelade av första halv-
lek efter våra två snabba mål 
och gick till halvtidsvila med 
3-1. Jag sade i halvlek till 
killarna att vi kunde bli till-
bakapressade på grund av 
motvinden, vilket vi också 
blev. Men vi skapade ändå 
chanser i andra, berättar 
Emanuelsson. 

”Det blir nervöst”
Andra halvlek blev inte lika 
välspelad som den första, 
istället bjöds det på mer 
kamp och dueller, vilket do-
maren Tobias Hane skötte 
med bravur. 

Med kvarten kvar fick 
dock gästerna vittring på 
poäng. Efter svagt försvars-
spel kunde Haga reducera till 
3-2.

–Vi går bort oss i försvars-
spelet när de gör 3-2, konsta-
terade Emanuelsson efter 
matchen.

Efter målet blev det svajigt 
hos hemmalaget som blev 

hårt pressade av smålänning-
arna.

– Det blir nervöst och spe-
larna blir också nervösa. Det 
blir svajigt spel och man vill 
backa hem ännu mer istället 
för att våga stå upp, sade 
Emanuelsson

Men mittbacken Marcus 
Rydberg såg till att fixa pre-
miärfesten. Han tog en of-
fensiv räd efter att ha vunnit 
bollen högt upp och kunde 
friställa Simon Svensson 
vars skott räddades av mål-
vakten. Då dök Albin Bro-
berg upp och kunde i öppen 
målbur peta in returen och 
fastställde slutresultatet till 
4-2.

– Ruskigt viktigt, vi har 
jobbat mycket för detta och 
det känns gott att ta tre pin-
nar, sade Viktor Öhrling som 
spelade fram till två av målen 
i premiären.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

det såg ut för laget förra sä-
songen, då förlusterna stap-
lades på hög.

I fredagens match satte två 
snabba mål standarden på 
matchen. Åsebro/Brålandas 
Blerona Avdijaj gjorde sä-
songens första mål redan 
efter tre minuter och när av-
sparken var gjord kom om-
gående 2-0 genom Jennie 
Larsson som slog in Jessica 
Wänerlövs frispark.

Därefter kom en dipp för 
hemmalaget och man bjöd in 
Orust i matchen som snabbt 
reducerade.

– Det var skönt att vinna. 
Vi börjar bra och stabilt, men 
vissa perioder tappar vi kon-
centrationen. Men i det stora 
hela så gör tjejerna det bra, 
sade tränaren Morgan Ja-
cobsson efter matchen.

Före paus skulle man dock 
höja sig på nytt och Sandra 
Petersson Jacobsson övar 

FOTBOLL 
Åsebro/Brålanda stod för en riktigt super-premiär när 
man på hemmaplan besegrade Orust FC:s andralag med 
7-1 på fredagskvällen. Damerna dominerade i stort sett 
hela matchen i division 3 Bohuslän/Dal.

segerkreatören som ledde 
laget mot tre premiärpoäng.

– Det känns bra, jag tycker 
vi gör det väldigt bra i första 
halvlek. Sedan är vi lite 
okoncentrerade. Vi var ner-
vösa allihop, men taggade 
också, sade Sandra Petersson 
Jacobsson, som gjorde hatt-
rick i matchen.

– Det klart att det känns 
bra, men vinsten är bättre. 
Det spelar inte så stor roll 
vem som gör målen, vinsten 

är det viktigaste, berättade 
Sandra ”PJ” ödmjukt.

I andra halvlek rann siff-
rorna iväg och i slutändan 
hade segermarginalen kun-
nat vara betydligt större sett 
till antalet chanser Åsebro/
Brålanda skapade, men 
Orust målvakt höll siffrorna 
nere.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

FOTBOLL 
Anfallarna Simon Svensson och Albin Broberg fixade 
segern för Mellerud i seriepremiären i division 3 Mel-
lersta Götaland. Jönköpingslaget Haga ledde matchen 
inledningsvis, men efter två snabba mål i första halvlek 
bäddade anfallsduon för seger med 4-2. 

Lagkapten Simon Svensson löste 
vändningen i seriepremiären mot 
Haga. Efter underläge 0-1 gjorde 
Simon både 1-1 och 2-1 i den första 
halvleken. Foto: Tobias Coster.

Ung KIF-sektion

Kroppefjälls IF:s judosek-
tion firade den 4 april två-
årsjubileum med träning 
och efterföljande bad i Rå-
dahallen och cirka 20 barn 
slöt upp på mattan för ett 
träningspass. Sektionen 
har cirka 40 aktiva med-
lemmar och är serieledare 
i Bohuslän/Dals distrikt.
Judosektionen har annars 
sina träningar i gymnastiksa-
len på Karolinerskolan i Dals 
Rostock där allt startade för 
två år sedan. Denna dag nytt-
jade man att judomattan, lå-
nad från Trollhättans judo-
klubb, fanns i närliggande 
Idrottshuset och förlade trä-
ningen till Rådahallens B-
hall.

Lasse Johansson, som job-
bade på Kroppefjälls asylbo-
ende medan det var igång, 
och Glenn Nordling, Melle-
ruds kommuns folkhälso-
samordnare, startade KIF:s 
judosektion. Båda två har 
egna erfarenheter av judo 
och Lasse är ordförande i 
Trollhättans judoklubb se-
dan tio år.

– Vi tyckte det var roligt 
med något annat än löpning 
och fotboll och att bli en sek-
tion i en redan existerande 
förening var en bra lösning, 
säger de.

Serieledare
Lasse och Glenn håller i trä-
ningarna sedan starten och 
mellan 30 och 40 barn och 
unga brukar vara med. 

KIF Judo har en nybörjar-
grupp, en allmän och en 
fortsättningsgrupp och delta-
garna är från fem år och 
uppåt.

– Nu börjar vi få stabilitet 
och lusten att tävla har väckts 
bland våra medlemmar. Vi 
höll i tävlingen för distriktet 
Bohuslän/Dal i höstas och vi 
leder serien som bästa klubb. 
Alla som tagit sitt gula bälte 

är med och tävlar, på senaste 
tävlingen var det 15 stycken, 
berättar Lasse.

KIF Judo har ett gott sam-
arbete med Trollhättans ju-
doklubb som var med och 
hjälpte till vid distriktstäv-
lingen i höstas. Trollhätte-
klubben är stor och siktar 
mot nästa OS, här finns före-
bilder och mycket inspira-
tion att hämta.

– Vi har fått många syriska 
barn som tränar flitigt och 
föräldrarna är med och åker 
gärna med på tävlingar. Det 
är man annars inte van vid, 
säger Lasse.

Höga mål
På mattan övar barnen fall-
teknik under ledning av 
Glenn, de springer framåt 
och kastar sig med en mjuk 
roterande rörelse ner på mat-
tan för att lika snabbt vara på 
fötter igen. 

Lasse berättar att man ser 
väldigt lite skador inom judo, 
det brukar mest handla om 
blåmärken. 

Fallövningen övergår i  
nästa moment. Någorlunda 
jämnstora barn kastar varan-
dra med vana grepp i mattan. 

Några är ännu inte så vana 
och får instruktioner av le-
darna hur fötterna ska place-
ras och greppet i motstånda-
rens dräkt ska fattas. Det 
handlar om teknik, inte kraft 
och det ser förvånande lätt ut 
när det görs rätt. 

Träningspasset avslutas 
med fasthållning, ett annat 
sätt att besegra sin motstån-
dare i judo.

För flera av deltagarna är 
siktet inställt på nästa tävling 
den 29 april i Lysekil.

– Vi sätter höga mål. Nu 
när vi leder serien vill vi 
vinna, säger Lasse Johans-
son. 
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

Randa Kattan kastar Pelle Larsson i mattan.

Haley Salén och Havanna Andersson tränar rätt teknik för att kasta sin 
motståndare.
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Inför säsongen med assisterande 
tränaren Glenn Öder:

Tobbes tankar:
Bästa värvningen:
Det var några år sedan jag såg 
Sertac Er spela fotboll, det 
jag såg av honom i Dalslands 
Sparbanks Cup gav inga 
stora avtryck. Kan inte heller 
säga mycket om Mahdi och 
Sherif. Däremot är Argjend 
som tar över som huvudträ-
nare och Glenn Öder som 
kommer tillbaka till moder-
klubben som assisternade, 
två viktiga pjäser.

Tyngsta tappet:
Man har tappat ett fotbolls-

hjärta och ett kunnande i 
tränaren Micael ”Svea” Er-
iksson som gått till Åsebro. 
Förhoppningsvis kan nya 
tränarduon leverera i samma 
utsträckning,

Frågetecknet(?)
Förra säsongen var det inte 
många svaghetstecken Hå-
freström visade upp. Man 
höll för trycket och vann de 
matcher som skulle vinnas, 
förutom den där snöpliga 
förlusten mot Tösse IF som i 
slutändan visade sig avgöra 
serien. Håller HIF en hög 
nivå rakt igenom alla 18 

matcher? Det kommer att 
krävas för serieseger.

Utropstecknet(!)
Man kan inte säga annat än 
att Håfreström spelar en att-
raktiv fotboll, jämfört med 
flera seriekonkurenter. Fart 
och fläkt, teknik och kvalitet. 
HIF är, och kommer att vara, 
svårstoppade. 65 mål 2017, 
tangerar man det 2018? Det 
tror jag!

Viktigaste spelaren:
Anfall är bästa försvar sägs 
det, men i Håfreström är 
försvaret A och O. Jacob Jo-

hansson har visat sig vara 
stabil. Med Argjend Molla-
polci vid sin sida i mittlåset, 
blir han en central figur i 
lagbygget. 

Tabellplaceringen:
Förra året trodde jag på serie-
seger. Men då saknades det 
en (!) poäng i slutändan. I år 
ser det inte ut att bli någon 
skillnad. Håfreström kom-
mer att vara ett lag för toppen 
av tabellen, kanske från start 
till mål. Serieseger 2018 
känns rimligt!
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Förra året snubblade man på 
målsnöret – i år vinner man
Att snubbla på målsnöret är rätt term i sammanhanget. Håfreströms IF missade 
uppflyttning med en poäng och fick istället kvala, där man inte hade mycket att 
säga till om. Men precis som förra året går Håfreström till en ny säsong med ett 
mål, serieseger.

HÅFRESTRÖMS IF
Spelar i 2018:
Division 5 Dalsland
Spelade i 2017:
Division 5 Dalsland
Placering 2017:
2:a
Tobbes tips 2018:
1:a
Form senaste 5:
VVFFV
Andralaget:
Division 6 Dalsland
Huvudtränare:
Argjend Mollapolci
Seriepremiär:
30/4 Brålanda IF – hemmaplan

Hur ser du/ni på er trupp 
2018?
– Vi har en stark trupp i år 
med några spelare som kom-
mer ta ett kliv uppåt. Har 
inför säsongen stärkt vår 
trupp med några namn. Vi 
har även fått tillökning i le-
darstaben.

Vilken prägel kommer 
du/ni sätta på sättet som 
laget spelar just denna 
säsong?
– Vi kommer att vara ett spe-
lande lag, med snabbt pass-
ningsspel och mycket finess. 
Vi skall vara aggressiva och 
förhoppningsvis spela 
matcher med mycket mål och 
underhållning. 

Om du jämför med förra 
säsongen, vad är skillna-
den 2018?
Tror inte det är så mycket 
skillnad. Några spelare har 
tillkommit, även en ledare 
som har några goda idéer. 
Finns lite andra tankar för 
speltänket också.

Varför tror du/ni att ditt 
lag kommer lyckas just 
i år?
– För jag tror vi är det boll-
skickligaste laget i serien och 
vi är vinnarskallar allihop. 
Bara vi visar det och tror 100 
procent på oss själva så kom-

mer det att ta oss dit vi vill.

Vad är lagets styrkor och 
svagheter? 
- Styrkorna är att vi är boll-
säkra, läser spelet på ett bra 
sätt och har många olika 
speltyper i laget. Svagheter 
är vårt humör (som vi jobbar 
på varje träning och match!) 
och även att vi har några 
spelare som bor och jobbar 
på annan ort så träningsnär-
varon tar lite stryk av det. 

Vad är lagets målsättning 
för säsongen, antingen 
intern eller utåt? 
- Både utåt och internt är 
delmålet att vara med i top-
pen och kriga och så får vi se 
efter halva säsongen och 
prata igenom med laget igen 
om ett nytt mål. 

Om du/ni skulle tippa er 
slutplacering kommande 
säsong, vilken position 
slutar ni på, och varför?
- Topp tre. Med laget vi har 
ska vi vara med och kriga i 
toppen. Men fotboll är fot-
boll och div. 5 är div. 5. 
Varje match räknas och då 
måste man kunna prestera på 
topp, som vi kunde se ifjol. 
Vi jobbar också mycket på att 
ha en hög lägstanivå. 

Vilka är era nyförvärv?

– Vi har värvat Sertac Er från 
KF Velebit (tidigare Melle-
ruds IF bland annat), Mahdi 
Dolati från IF Viken och She-
rif Haziri från Kroppefjälls 
IF. Tre starka nyförvärv som 
kommer göra mycket nytta 
för laget i år.

Vilka är era spelarförlus-
ter?
Moin El-Ani har gått till 
Kroppefjälls IF.

Vilka är med i ledarsta-
ben och vilka roller har 
dessa? Någon ny?
– Argjend Mollapolci är nu 
spelande tränare. Glenn 
Öder ny assisterande tränare 
och Malte Öder är materia-
lare, massör och hjälptränare.

Vilken är er bästa lagdel, 
skulle du/ni säga?
– På försäsongen har det 
varit backlinje och mittfält. 
När säsongen är slut hoppas 
jag kunna säga backlinje, 
mittfält och forwards. Mål-
vakten ingår såklart i back-
linjen.

Hur skulle du/ni ranka er 
försäsong, med siffror 
1-10 där 1 är dålig och 10 
är väldigt bra. Varför har 
det varit på detta vis? 
– En femma. Vi har inte haft 
den närvaron vi velat ha på 

träningarna och det har då 
blivit haltande med den ”rik-
tiga” försäsongsträningen. 
Men vi har gjort vad vi kun-
nat och det ser bättre och 
bättre ut, inte minst på 
matcherna. 

Öder har ordet:
– Vi kommer att spela en 
väldigt underhållande fot-
boll i år, med mycket tekniskt 
spel som förhoppningsvis 
kommer leda till att vi är i 
toppen på division 5 Dals-
land. Vi vill visa publiken fin 
och snabb fotboll med 
mycket finess. Så kom och 
kolla så utlovar vi det lilla 
extra för fotbollsögat.

MTB-cyklister 
i träning

SK Granan MTB har plockat fram löparskor och MTB-cyklar. Foto: Privat.

MOUNTAINBIKE 
Valla väck har använts på 
skidorna och de har fått 
hamna på hyllan för vin-
terförvaring. 
Istället har vi plockat fram 
löparskorna och MTB-cyk-
larna. Första träningspasset 
fick bli inomhus med ett 
spinningpass i väntan på att 
snön skulle smälta bort på 
Granan. Snön envisas dock 
med att vilja ligga kvar och 

de nya ägarna till Nuntorp 
var snälla och lät oss förlägga 
träningarna där. 

Onsdagen den 11 april var 
det 75 löpare och cyklister 
som finslipade tekniken med 
balansövningar och inter-
vallträning. Nu ser vi fram 
emot helgens KM i löpning, 
träningsläger helgen efter till 
Isaberg och så småningom 
tävlingar. 

Susanne Broberg

Tellander på fotbollsäventyr i Spanien
FOTBOLL 
Melleruds unga A-lags-
spelare August Tellander 
spelade under påskveck-
an en fotbollsturnering 
vid namn Mediterranean 
International Cup (MIC) 
som spelades i spanska 
Costa Brava. Han var 
där tillsammans med IFK 
Stocksunds P16 lag, som 
bjudit in August som gäst-
spelare.
– Det var fantastiskt, många 

proffslag var där och spelade, 
berättade August Tellander 
som inför denna säsong flyt-
tats upp permanent till Mel-
leruds IF:s A-lag i division 3.

August fick chansen att åka 
med IFK Stocksund på tur-
neringen och hade inför re-
san till Spanien bara gjort en 
träning och en match med 
laget.

– Det var lite svårt att 
komma in i deras spelsätt. 
Men jag får vara nöjd, men 

känner i efterhand att jag 
kunde gjort det bättre, berät-
tar 16-åringen som bland 
annat fick möta FC Barcelona 
i turneringen.

– Vi spelade första matchen 
mot Indiens P16-landslag, 
förlorade med 1-0 då. Sedan 
mötte vi spanska Catalonian 
Youth Side som vi spelade 
1-1 mot och vi vann sista 
gruppspelsmatchen med 4-0 
mot BCN Australia.

I slutspelet mötte vi Barce-

lona, där åkte vi ut efter 4-0. 
De var riktigt, riktigt bra 
alltså, vi hade ingen chans. 
Vi körde fembackslinje och 
rensade bort bollen så fort vi 
fick den. Inte så rolig fotboll, 
men vi hade inget val, berät-
tar August Tellander som nu 
kommer att spela för Melle-
rud under våren, innan stu-
dier i Göteborg väntar. Då vet 
han inte hur hans klubbsitua-
tion kommer att se ut.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Seriepremiär 
dubbelt upp

RIDSPORT 
I helgen har starten 
gått i både Ridsportall-
svenskans div II-serie och 
Ponnyallsvenskans dito. 
Dalslands Hästsportklubb 
hade lag med i båda seri-
erna, som denna första 
omgång gick i Tidaholm.
Som vanligt inom hästsport-
världen avgörs serierna ge-
nom tre tävlingstillfällen/
omgångar, så nu återstår yt-
terligare två tävlingar under 
våren innan totalsegrare kan 
koras. För båda lagen från 
Dalslands Hsk gick det bra, 
dock utan någon topplace-
ring.

DHsKs ponnylag repre-
senterades i denna första 
omgång av Nellie Olsson, 
Tuva-Lisa Carlsson, Re-
becka Andersson samt Mi-
chaela Eriksson. Laget gick 
in på en femteplats av totalt 
elva deltagande lag. Segrade 
gjorde Marks Rk:s lag med 
noll fel och tiden 103,51. 
DHsK-laget slutade på fyra 
fel och tiden 103,74. Om-
gången och serien avgörs i 
lätt C, vilket betyder hinder-
höjder från 70 till 90 centi-
meter.

Både Tuva-Lisa (på Sun-
light T) och Michaela (på 
Borris Tammy) red hem in-
dividuella segrar. För Tuva-
Lisa blev det också två an-

draplaceringar, dels med 
Sunlight T och dels med Red 
Hot Maximilian, båda i klas-
sen lätt C+. Nellie Olsson 
och Mc Gregor hoppade hem 
en fjärdeplacering i förklas-
sen. 

Tuffare i  
Ridsportallsvenskan
För DHsK:s hästlag blev det 
en lite tuffare match, även 
om det också här blev en 
femteplacering, men av to-
talt sju lag. Serien avgörs 
över enmetersbanor med 
bedömningen A:1a, vilket 
betyder förhöjd omhopp-
ning. Segrade gjorde Borås 
Fk på fyra fel och tiden 
109,93. För DHsK:s del blev 
det 20 fel och tiden 214,58. I 
laget ingick Therése Dave-
rus, Malin Carlander, Malin 
Nilsson samt Natalie Petters-
son.

Även här blev det en seger 
individuellt, då Natalie Pet-
tersson red Mencos Edradour 
till snabbaste tiden i förklas-
sen. Tyvärr blev det sedan i 
lagklassen ett litet missför-
stånd mellan ryttare och häst 
inför ett av hindren, som 
gjorde att Natalie ramlade av. 
Det blev ambulansfärd till 
lasarettet, men det hela slu-
tade väl och Natalie är hem-
ma och mår efter omständig-
heterna bra.  

Ing-Marie Norrman

Vid seriestarten i div II ponnyhoppning slutade DHsK:s som femma av 
totalt elva lag. Fr.v. syns Tuva-Lisa Carlsson, Michaela Eriksson, Nellie 
Olsson samt Rebecka Andersson. Foto: Privat
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PELLETS
Energivärde >4,9 kwh/kg

2.149:-/pall 

 45:-/säck

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

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

blends

2 nyanser

1 nyans

gradient1

gradient2

blends

2 nyanser

1 nyans

gradient1

gradient2

0530-400 70

Passa på 
att utnyttja  
ROT-avdraget

blends

2 nyanser

1 nyans

gradient1

gradient2

www.dprorservice.se

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

KLUBBNYTT

OK KROPPEFJÄLLS TIPSPROMENAD 15/4
65 personer gick promena-
den denna söndag. Ett litet fel 
smög sig in i fråga 10 1: 
WMO stod felstavat VMO i 
svarsalternativen. Alla med 
11 rätt fick 12 rätt med denna 
fråga. Svar vuxenfrågor: 1. 
X Gösta Knutsson. 2.1 Dis-
kus. 3.1 Ris. 4. 2 Newton- 
John. 5. X 4 procent. 6. 1 Öar. 
7. 2 KimJng Un. 8. 1 New 
York. 9. 2 Svinalängorna. 10. 
1 WMO. 11. X Bäckefors-
Högsäter. 12. 2 Potatis. Svar 
barnfrågor: 1. X Brandman. 
2. 2 Kör sakta, Lekande barn. 
3. 1 Lok. 4. 2 Sparbanken. 5. 
2 Globen. 6. 2 108. 7.1 Spin-
ner. 8.2 365. 9. 2 Pig. 10. X  

Stig. 11. X Boxning. 12. X  
April. Utslagsfråga: 204 
Pappersark. Vinnare: 1. 
Ebba Lindberg 203. 2 Rune 
Persson 190. 3 Sofia Matsson  
185. Extravinster: Eivor 
Vernersson, Patrik Lund-
gren. Barnvinnare: Albert 
Mattsson, Charlie Carnlöf.

Välkomna nästa 
söndag 9.00-12.00

Hur ser du/ni på er trupp 
2018? 
– Vi har en intressant bland-
ning av unga och gamla.

Vilken prägel kommer 
du/ni sätta på sättet som 
laget spelar just denna 
säsong? 
– Organiserat försvarsspel 
med hög press och snabba 
omställningar. 

Vad är lagets styrkor och 
svagheter? 
– Plus är att vi har rutinerade 
spelare från högre divisioner 
och en bred trupp. Minus är 
att det är många som jobbar 
helg och kväll.

Vad är lagets målsättning 
för säsongen, antingen 
intern eller utåt? 
– Vår målsättning är att sluta 
på den övre halvan.

Om du/ni skulle tippa er 
slutplacering kommande 
säsong, vilken position 
slutar ni på, och varför? 
– Jag gissar på en fjärdeplats.

Vilka är era nyförvärv?
– Vi har fått in Linnea Svan-
ström, Elsa Bhy, Selma Gus-
tafsson, Filippa Nilsson, 
Anna Söderqvist, Ellen Abe-
nius, Fatima Ibrahimi, Wilma 
Andersson, Lina Bryntes-
son, Sara Thorén, Malva 
Wijk Larsson, samtliga dessa 
från Viken. Vidare har vi fått 
Izabell Doverhorn från Ed, 
Michaela Karlsson från 
Skoghall, Ida Lindahl från 
Säffle FF och Rebecca Au-
gustin LDB Dalsland.

Vilka är era spelarförlus-
ter?
– Selma Gustafsson har ska-
dat ledband. Emma Moberg 

och Wilma Andersson är 
korsbandsskadade.

Vilka är med i ledarsta-
ben och vilka roller har 
dessa? 
– Hasse Blixt, Mikael Lars-
son och Stefan Karlsson, vi 
samtliga är tränare.

Vilken är er bästa lagdel, 
skulle du/ni säga? 
Mittfältet.

Hur skulle du/ni ranka er 
försäsong, sett till när-
varo, träningsmatcher, 
träningsförhållanden, 
med siffror 1-10 där 1 är 
dålig och 10 är väldigt 
bra. Varför har det varit 
på detta vis? 
En fyra då vi har tränat tre 
gånger i veckan och haft 15-
20 i snitt beroende på arbe-
ten. Kanske lite för få 

Historisk premiär väntar Tösse
Historia har redan skrivits en gång denna vår. Dels i februari när man spelade mot 
Åsebro/Brålanda i sin första match någonsin. I början av mars skrevs ny historia, då 
med första segern. Nu väntar historisk premiär på hemmaplan och förhoppningsvis 
kommer Tösses damer att fortsätta skriva historia lång tid framöver.

Inför säsongen med huvudtränaren 
Hasse Blixt:

TÖSSE IF
Spelar i 2018:
Division 4 Bohuslän/Dal dam
Spelade i 2017:
-
Placering 2017:
-
Tobbes tips 2018:
6:a
Form senaste 5:
FVFF
Andralaget:
-
Huvudtränare:
Hasse Blixt
Seriepremiär:
21/4 Frändefors IF – hemmaplan

Tobbes tankar.
Frågetecknet(?)
Tösse IF är ett helt nytt lag 
och därför svårt att sia något 
om. Försäsongen har varit 
blandad resultatmässigt vil-
ket inte är konstigt med tanke 
på att laget bara spelat en 
handfull matcher tillsam-
mans, någonsin. Men hur 

kommer man att klara av att 
spela ihop sig? En trög vår 
kan man vänta sig men en 
bättre höst?!

Utropstecknet(!)
Det är inget blåbärsgäng som 
Tösse fått ihop! Trots att 
många är från Viken och 
spelat ihop tidigare, så är det 
ett helt nytt lag med andra 

förutsättningar och spelsätt. 
Men kvaliteten finns, så även 
individuell skicklighet och 
briljans. Kan räcka långt i 
denna serie, kanske för en fin 
topp-placering om allt stäm-
mer.

Tabellplaceringen:
Men, allt måste som sagt 
stämma. Skall Tösse IF:s 

damer ha en chans att vara 
med i toppen krävs det att 
man vecka ut och vecka in 
kan mönstra det bästa laget 
och hålla sig skadefria. En 
debutsäsong är dock inte lätt 
och därför tror jag på en sjät-
teplats 2018. Men Tösse, 
motbevisa mig gärna!
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

matcher. Men bra tränings-
förhållande med konstgräs 
både ute och inne.

Stolt är tillbaka och ska ta Frändefors till toppen

Hur ser du/ni på er trupp 
2018? 
– Vi har en god blandning 
mellan ungt och äldre, vi har 
en något mindre trupp än 
2017, vilket innebär 22 spe-
lare.

Vilken prägel kommer 
du/ni sätta på sättet som 
laget spelar just denna 
säsong? 
– Frändefors kommer att bli 
ett spelande lag, ett lag som 
systematiskt kommer att 
bygga upp sitt anfallsspel 
med en god organisation, 
både offensivt och defensivt. 
Vi kommer att ställa fler och 
oförutsägbara frågor i våra 
spelvägar framåt. En för-
hoppning är att vi ska vara 
svårlästa.

Vad är lagets styrkor och 
svagheter? 

–Vår styrka är organisatio-
nen över alla lagdelar, vår 
svaghet är truppens sårbarhet 
för skador, då truppen är lite 
för liten.

Vad är lagets målsättning 
för säsongen, antingen 
intern eller utåt? 
–Vi har en ambition att nå ett 
bättre resultat än 2017, och 
jag som huvudtränare sticker 
ut hakan och säger att vi ska 
bli topp två, en förutsättning 
är naturligtvis att vi är skade-
fria och friska, vi har en bra 
trupp.

Om du/ni skulle tippa er 
slutplacering kommande 
säsong, vilken position 
slutar ni på, och varför? 
– Vi blir topp två.

Vilka är era nyförvärv?
– Inga nyförvärv, men vi 

hoppas på att yngre spelare 
söker sig till oss för att få en 
god miljö att utveckla sig 
som fotbollsspelare, men 
även äldre som vill ”trappa 
ner” och vara en del i att 
förmedla sina kunskaper till 
de yngre spelarna.

Vilka är era spelarförlus-
ter?
– Jenny Antonsson slutar, 
Anna Friberg är långtidsska-
dad, men har dock en för-
hoppning om att hon är med 
under hösten.

Vilka är med i ledarsta-
ben och vilka roller har 
dessa? 
– Christer Stolt är huvudträ-
nare, Anna Lisnäs spelande 
assisterande tränare samt 
Vera Malmstig Andersson 
lagledare.

Frändefors damer har åkt berg och dalbana de senaste åren. Innan Christer Stolt lämnade hösten 2016 så hade man gått från bottenlag till 
stabilt mittenlag. Men så förra säsongen så tog man noll poäng på 12 matcher och var tillbaka i botten. Nu hoppas man att Christer skall ta 
tillbaka laget till toppen.

Inför säsongen med huvudtränaren Christer Stolt:

FRÄNDEFORS IF
Spelar i 2018:
Division 4 Bohuslän/Dal dam
Spelade i 2017:
Division 4 Bohuslän/Dal dam
Placering 2017:
7:a
Tobbes tips 2018:
1:a
Form senaste 5:
OF
Andralaget:
-
Huvudtränare:
Christer Stolt
Seriepremiär:
21/4 Tösse IF – bortaplan

Tobbes tankar
Frågetecknet(?)
Truppens bredd ser ut att 
kunna bli en akilleshäl för 
Frändefors denna säsong. 
Får man en eller två skador 
på lagets nyckelspelare så 
kan det bli svårt att vinna 
matcher. I dagsläget är man 
lite drygt 20 spelare, vilket 
bör räcka gott om alla är 
friska, men det vet alla som 

håller på med fotboll att det 
sällan är fallet. Laget har  
bara spelat två försäsongs-
matcher, inklusive genrepet 
mot Halvorstorp, vilket gör 
att de inledande matcherna 
kan bli tunga för damerna.

Utropstecknet(!)
Man har fått tillbaka Christer 
Stolt, fått behålla i stort sett 
hela laget och gav positiva 
besked i genrepet. Frände-
fors är ett lag som kan resa 
sig ur++av sig gjorde fina 
resultat med en ung trupp, 
som nu blivit några år äldre 
och utvecklats som fotbolls-
spelare.

Tabellplaceringen:
Det är svårt att sia om en ta-
bellplacering i en serie med 
mycket Bohus-lag. Men ser 
man bara till vad Frändefors 
kan, så är en serieseger inom 
räckhåll. Allt måste såklart 

stämma. Skadorna får vänta 
och så även studentresor och 
annat som har en tendens att 
komma olägligt. Frändefors 
slutar etta, utan brasklapp. 
Det blir ”Fiffens” år.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Vilken är er bästa lagdel, 
skulle du/ni säga? 
– Alla lagdelar är lika starka, 
vi har ingen svag länk.

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

dålig och 10 är väldigt 
bra. Varför har det varit 
på detta vis? 
Vi har haft en försäsong som 
präglats av mycket sjukdo-
mar, vilket innebär att vår 
försäsong inte varit optimalt, 
men inget som oroar oss.
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Ahlstrom-Munksjö Paper AB, Billingsfors, står 
inför större investeringsprojekt och söker en

Projektingenjör
Vi erbjuder dig en spännande och utvecklande roll med fokus 
på komplexa projekt inom vårt massa- och pappersbruk där 
helhetsåtagande för tekniska installationer är en naturlig del 
av vardagen. Du kommer till att börja med att medverka i vårt 
stora investeringsprojekt med ombyggnad av sodapannan och 
kapacitetsutbyggnad av sulfaten. Du kommer jobba i en miljö 
som präglas av stark lagkänsla tillsammans med kompetenta 
kollegor och erbjuds en unik möjlighet att utvecklas och lära 
känna våra processer. 

Arbetsuppgifter
Som projektingenjör har du ansvar för att, tillsammans 
projektteamet, säkerställa att projekten utförs så effektivt och 
lönsamt som möjligt med hög produktivitet och god kvalitet. 
Arbetet innebär att planera, leda och styra projekt i nära 
samarbete med interna kunder och underhållspersonal samt 
med många leverantörskontakter.

Kvalifikationer
Du är projektingenjör med maskinteknisk utbildning på 
högskolenivå, gärna med erfarenhethet av dokumenthantering, 
projektekonomi och planering av projektarbete. Du ska kunna 
arbeta målstyrt med tidplaner och klara av att hålla dessa.
Meriterande om du har kunskap inom massa-/pappersproduk-
tionsprocesser och/eller energiproduktion.
Dina främsta personliga egenskaper är att du är noggrann, 
driven och ansvarstagande med en stor analytisk förmåga. 
Du arbetar effektivt och har inga problem med att klara dig 
självständigt samtidigt som du är prestigelös och uppskattar 
ett gott samarbete. 
Du har även förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på så väl 
svenska som engelska.

Vill Du veta mer om tjänsten? 
Kontakta Sven Strand, Teknisk chef, på tel: 0709-26 97 54. 

Ansökan med CV mailas till 
helen.oder@ahlstrom-munksjo.com senast den 15 maj 2018.

Ahlstrom-Munksjö är en global ledare inom fiberbaserade material som 
levererar innovativa och hållbara lösningar till kunder över hela världen. 
I vårt erbjudande finns dekorpapper, filtermaterial, releasepapper, slip-
baspapper, non-woven, elektrotekniskt isoleringspapper, glasfiberma-
terial, förpacknings- och etikettmaterial, tejp, material för medicinska 
ändamål och diagnostiklösningar.
Kombinerad årlig omsättning är cirka EUR 2,15 miljarder och antalet 
medarbetare är 6 000. Ahlstrom-Munksjös aktie är noterad på Nasdaq 
i Helsingfors och Stockholm. Billingsfors bruk ingår i affärsområdet 
Industrial Solutions som bl.a. levererar oblekt, miljövänligt tunnpapper 
till stålindustrin och impregnerat papper, Spantex, till möbelindustri och 
andra konverteringskunder. 

Nu är det vår!

Tango AutoMower 2200 m2. 
(2 st fjolårsmaskiner). 
18.900:-

Liten gräsmatta, liten maskin och 
litet pris!    Vi har allt för alla.

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

Öppettider
Mån - Fre
700 - 1600

R40 gågräsklippare med 
uppsamlare 3.300:-

R41 gågräsklippare med 
uppsamlare & drift 4.300:-
alla priser inkl moms

Närhälsan söker:

SJUKSKÖTERSKA
Närhälsan Mellerud vårdcentral
Referensnummer: 2018/2630
Sista ansökningsdag: 2018-05-13

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

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

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

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

EN MASKINHANDLARE 
ATT LITA PÅ

Nu söker vi en Plant Controller
till Ahlstrom-Munksjö Paper i Billingsfors
För mer information om tjänsten gå in på
www.rekryteringshuset.se 
eller ring Petra Lindomborg, tel. 0727-16 43 81

 SÄLJES
Timotejfrö 
0530-510 56, 070-668 19 10. 

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

Stefan   Christoffer

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

0530-421 64

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

TROLLVI BYGG AB

Jonas Olausson

0735-11 68 38
trollvibyggab@hotmail.com

Totalentreprenör

TROLLVI
BYGG AB

0735-11 68 38
trollvibyggab@hotmail.com

Totalentreprenör

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

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

Maskiner och lastbilar
Sand, grus, singel, jord 

och täckbark
Rolf: 070-537 34 72

www.vermdal.se

DALVÄRM

Ditt självklara val 

av mattläggare

Allt inom golv 

och mattor

Stort sortiment 

av golvmattor

Martin
073-99 21 446

Badrumsrenoveringar

Flyttstäd
Veckostäd
Fönsterputs

Rullande sy 
& hemservice

070-649 32 86

STORGATAN 10, MELLERUD

UTHYRESLEDIGA PLATSER

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:                                                

RESEPRESENTKORT från 
Tui. Värde 5.000:- säljes för 
4.200:-. Tel. 073-804 54 22.

MellerudsFyndet
Annonsera för bara 50:-

SäljeS

SÄLJES SKÄNKESBYTESKÖPES

SPISHÄLL med fläkt. 2 st 
3-glasfönster 80 x 130 600:-
Tel. 070-594 97 65.

mån-fre 10-18,
lör 10-15 sön 11-15

0521-103 37 • Vänersborg

TYGLADAN
Sammet

Längder 399:-             MV 129:-/m
Lampskärm 79:-          Kuddfodral 79:-

 Vaxduk 30:-/m 

 Markis 99:-/m 

 Kapellväv 239:-/m 

 Galon (fuskskinn) 80:-/m
Fantastiska

MÖBELTYGER
Till båt, husvagn, sänggavel m.m. 60:-/m

Gardinstänger 99:-
Vadd & Skumgummi 

från Småland
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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

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

Allt inom bygg
Våtrumscertifikat

073-503 84 27 • info@ak-e.se

Mellerudsmarknad
Öppet lördagar 

10-15
www.mellerudsmarknad.se

Idungatan 4 (Följ skyltning Ö. Industriområdet)

Skadedjurskontroll
0521-693 51

Patrick Eriksson

FOTHÄLSAN
I MELLERUD

Vårdade fötter
– ett bättre liv!

Tel. 0530-100 23
www.fothalsanimellerud.se

FOTHÄLSAN
I MELLERUD

Köp presentkort
hos oss!

Tel. 0530-100 23
www.fothalsanimellerud.se

FOTHÄLSAN
I MELLERUD

Vi har
stödstrumpor!

Tel. 0530-100 23
www.fothalsanimellerud.se

FOTHÄLSAN
I MELLERUD

Vaxa dina ben 
hos oss!

Tel. 0530-100 23
www.fothalsanimellerud.se

FOTHÄLSAN
I MELLERUD

Vi utför
hembesök!

Tel. 0530-100 23
www.fothalsanimellerud.se

FOTHÄLSAN
I MELLERUD

Prova vår 
fotspa-behandling!

Tel. 0530-100 23
www.fothalsanimellerud.se

Vi tar hand om bilen

BILTILLBEHÖR
BILDELSSHOPEN

0530�730 740

Vi tar hand om bilen

RESERVDELAR
BILDELSSHOPEN

0530�730 740

Vi tar hand om bilen

BILVÅRD
BILDELSSHOPEN

0530�730 740

Vi tar hand om bilen

BILBATTERIER
BILDELSSHOPEN

0530�730 740

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 

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

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

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

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

DALSLANDS
VVS AB
DALSLANDS
VVS AB

 

Marcus Johansson

Naturligtvis 
hjälper  

vi dig med  
Rot-avdraget 

Skrotbilar 
köpes

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

Storgatan 26 i Brålanda 
Tel: 0761-95 53 60

Även vaxning 

fotvård
Blommans

KÖP ANDELSLAMM®
Du äger, vi sköter

www.andelslamm.se
0768-522227

Reparationer, tillverkning 
och omklädning av 

dynor och stolssitsar

ST BYGGSERVICE
ST

Det  mesta inom bygg
Tel. 073-582 48 26

stbyggservice79@gmail.com

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

Kap & Gearsåg!

Vi kan färg!

Skruvdragare!

Inredning!

Vi kan kök!

Högtryckstvättar
& dammsugare



MELLERUDS NYHETER26 ONSDAG 18 APRIL 2018

Onsdag Torsdag Fredag Onsdag

Torsdag

Lördag

Fredag

Lördag

M
el

od
ik

ry
ss

et
 lö

rd
ag

 k
l. 

10
.0

3 
i P

4.
 L

ös
ni

ng
en

 s
ka

 v
ar

a 
in

ne
 s

en
as

t o
ns

da
g 

i n
äs

ta
 v

ec
ka

. A
dr

es
s:

 M
el

od
ik

ry
ss

et
, S

ve
rig

es
 R

ad
io

 P
4,

 1
09

 1
2 

St
oc

kh
ol

m
.

Na
m

n:
 ..

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
..

Ad
re

ss
: .

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
..

Po
st

ad
re

ss
: ..

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
.

Melodikrysset v. 16 – 21 april
1 2 3 4 5

6

7 8

9 10 11

12 13

14

Melodikrysset v.16 - 21 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 Mästarnas mästare 
 - jubileumssäsongen
11.25 Uti bögda
11.40 Sveriges bästa arbetsför-
 medling
12.40 Storuman forever
13.40 Idag om ett år
14.40 Matiné: Mysteriet Williams
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 Seriestart: Madame Dee-
 mas underbara resa
21.30 Seriestart: Hitlåtens 
 historia: Barbie girl
22.00 Grym kemi
22.30 Komma ut
23.10 Nattsändningar

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
18.55 Typer
19.00 Vem vet mest?
19.30 Om en pojke
19.50 Turkkiosken
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 Engelska Antikrundan
00.55 Sändningsuppehåll
01.45 Sportnytt
02.00 Nyhetstecken
02.10 Sverige idag

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 drömvinsten
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

14.00 UR Samtiden
17.00 Allt för djuren
17.30 Så gjordes Blue Planet II
18.20 Bästa skårungen i Lofoten
19.20 Udda platser i världen
20.10 Ganges with Sue Perkins
21.00 Hur lurar vi döden?
21.50 Livet efter kåken
22.50 Martin Luther King till 
 Obama
23.45	 Kongoflodens	myter

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

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 Faster
23.10 Seinfeld
00.00 Family guy
01.00 American dad
01.30 Ink master USA
02.20 Scrubs
03.10 My name is Earl
03.35 Family guy
04.20 Nattsändningar

05.15 Go'kväll
06.00 Morgonstudion
09.10 Go'kväll
09.55 Uppdrag granskning
10.55 Sveriges bästa arbetsför-
 medling
11.55 Vem bor här?
12.55 Madame Deemas under-
 bara resa
13.25 Hitlåtens historia: Barbie 
 girl
13.55 Matmagasinet
14.25 Herrens vägar
15.25 Dox: The Russian job
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 arbets-
 förmedling
21.00 Hitlers svenska soldater
22.00 Opinion live
22.45 Rapport
22.50 Nattsändningar

09.00 Forum
12.00 Rapport
12.03 Forum
14.00 Forum: Riksdagens 
 frågestund
15.15 Forum
16.00 Rapport
16.05 Forum
16.15 Korrespondenterna
16.45 Plus
17.15 Nyheter på lätt svenska
17.20 Nyhetstecken
17.30 Oddasat
17.45 Uutiset
18.00 Ishockey: Carlson Hockey 
 Games
20.00 Hockey och höga klackar
21.00 Aktuellt
21.39 Kulturnyheterna
21.46 Lokala nyheter
21.55 Nyhetssammanfattning
22.00 Sportnytt
22.20 Vem vet mest?
22.50 Två dagar, en natt
00.25 Babel
01.25 Sändningsuppehåll
01.45 Sportnytt
02.05 Nyhetstecken
02.15 Sverige idag

14.00 UR Samtiden
17.00 Isländska möten
17.25 Polarhundarnas värld
18.15 Komiker på väg mot 
 Mandalay
19.15 Världens natur: Myrornas 
 Metropolis
20.05 Nördarna som förändrade 
 allt
21.00 Arkitektens hem
21.30	 Kongoflodens	myter
22.20 Teknikens mästerverk
23.10 Livet efter kåken

20.00 Ishockey: Carlson Hockey 
 Games
20.30 Tror du jag ljuger?
21.00 Sveriges bästa arbetsför-
 meding - teckenspråkstolkat
22.00 Om en pojke
22.20 Girls
22.45 När livet vänder
23.15 Korrespondenterna
23.45 Mästarnas mästare 
  - teckenspråkstolkat
0.45 Nattsändningar

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 Nattsändningar

05.10 Våra värsta år
06.00 Jims värld
06.25 Community
06.45 Stargate SG-1
07.35 Våra värsta år
08.30 Scrubs
09.30 My name is Earl
10.00 Brooklyn nine nine
10.30 Last man on earth
11.00 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 The hunger games: 
 Mockingjay – part 1
23.30 Seinfeld
00.30 Family guy
01.30 American dad
02.00 Ink master USA
02.45 Nattsändningar

05.15 Go'kväll
06.00 Morgonstudion
09.10 Go'kväll
09.55 Strömsö
10.25 Min trädgård
11.05 Sveriges bästa arbetsför-
 medling
12.05 Smartare än en femte-
 klassare
13.05 Bäst i test
14.05 Svenska nyheter
14.35 Arkitekturens pärlor
14.45 Opinion live
15.30 Gift vid första ögonkastet
16.15 Mord och inga visor
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 Bäst i test
21.00 Mord i paradiset
22.00 Katsching – lite pengar har 
 ingen dött av
22.15 The Sinner
22.55 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 Engelska Antikrundan
19.00 Vem vet mest?
19.30 Om en pojke
19.50 Anatomi
20.00 Dokumentet – sex, sprit 
 och solidaritet
21.00 Aktuellt
21.18 Kulturnyheterna
21.23 Väder
21.25 Lokala nyheter
21.30 Sportnytt
21.45 Being Flynn
23.25 Nya perspektiv
00.25 Engelska Antikrundan
01.25 Sändningsuppehåll
01.45 Sportnytt
02.00 Nyhetstecken
02.10 Sverige idag

14.00 UR Samtiden
17.00 Kampen om kronan
17.10 Arkitektens hem
17.40 Guld på godset
18.40 Den nya vildmarken
19.35 Allt för djuren
20.05 Klimatets våldsamma 
 konsekvenser
21.00 Andra världskriget: Slaget 
 om Stilla havet
21.50 Udda platser i världen
22.45 Bästa skårungen i Lofoten
23.45 Ganges with Sue Perkins

21.00 Bäst i test - syntolkat
22.00 Sveriges fetaste hundar
22.30 Herrens vägar
23.30 En sång för Marion
01.05 Elitstyrkans hemligheter
01.55 Madame Deemas 
 underbara resa
02.25 Strömsö

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 Postkodlotteriets grannyra
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 Goldeneye
01.30 Boomerang
04.00 Brynolf & Ljung

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
14.30 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 bank job
23.10 Prison break
00.10 Seinfeld
01.10 Swedish dicks
02.15 Ink master USA
03.00 Nattsändningar

05.15 Go'kväll
06.00 Fråga doktorn
06.45 Uppdrag granskning
07.45 Opinion live
08.30 Sveriges bästa arbets-
 förmedling
09.30 Go'kväll
10.15 Matmagasinet
10.45 Storuman forever
11.45 Vem bor här?
12.45 Matiné: Safety not 
 guaranteed
14.10 Ishockey: Carlson Hockey 
 Games
16.50 Mästarnas mästare 
 - jubileumssäsongen
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 Nattsändningar

09.20 Vem vet mest?
11.50 Hockey och höga klackar
12.50 Babel
13.50 Nya perspektiv
14.50 Vetenskapens värld
15.50 Sverige idag på romani 
16.00 Rapport
16.05 Sverige idag på romani 
16.15 Tornet på toppen
16.30 Anslagstavlan
16.35 När livet vänder
17.05 Världens natur: Myrornas 
Metropolis
18.00	 Renflyttning
18.30 Om en pojke
18.50 Längs vägen
19.00 Kulturstudion
19.02 Birgit-almanackan
19.05 Kulturstudion
19.08 Bergman stilikonen
19.12 Kulturstudion
19.15 Larmar och gör sig till
21.15 Kulturstudion
21.20 I sällskap med en clown
22.15 Kulturstudion
22.20 Gomorra
23.10 Boardwalk empire
00.05 Girls
00.30 Nattsändningar

09.00 UR Samtiden
15.00 Örtskolan
15.05 Allt för djuren
15.35 Bästa skårungen i Lofoten
16.35 Udda platser i världen
17.30 Andra världskriget: Slaget 
 om Stilla havet
18.20 Ganges with Sue Perkins
19.10 Hur lurar vi döden?
20.00 Komiker på väg mot 
 Mandalay
21.00 Grizzlybjörnens rike
21.50 Världshistoriens största 
 grav
22.35 Dokument utifrån
23.25 Nördarna som förändrade 
 allt

21.00 Idag om ett år
22.00 Om en pojke
22.20 Mord i paradiset
23.20 Homeland
00.20 The Sinner
01.00 Barbie girl
01.30 Storuman forever - syn-
 tolkat
02.30 Uti bögda

05.20 Vad blir det för mat
06.00 Veterinärerna
07.00 Bygglov
07.55 Nyhetsmorgon
11.30 Sjölyckan
12.00 Innebandy: Studio 
	 SM-final
12.10 Innebandy
12.50 Innebandy: Studio 
	 SM-final
12.55 Innebandy
13.30 Innebandy: Studio 
	 SM-final
14.30 Hockey
17.55 Keno
18.00 V75 Direkt
19.00 Nyheterna
19.10 Sporten
19.20 Väder
19.30 En ska bort
20.00 Stjärnornas stjärna
22.00 Nyheterna
22.05 Väder
22.10 Run all night
00.30 Anchorman 2: The legend 
 continues
02.55 Shanghai knights

05.00 Community
05.25 Våra värsta år
06.00 Anger management
06.50 Grimm
07.35 Frasier
08.30 Amazing race
09.25 Jims värld
10.25 2 1/2 män
11.25 The grinder
12.20 Almost genius
13.20 Son of Zorn
13.50 NCIS: Los Angeles
16.30 Lethal weapon
17.30 Fletch
19.30 Chevaleresk
20.00 Superstore
21.00 Edge of darkness
23.20 Legion
01.20 A single shot
03.20 Dragon eyes
04.50 Anger management

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

Varför inte ringa Sveriges största mäklare?

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

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

Söndag

Måndag

Tisdag

Söndag Måndag Tisdag
05.40 Skattjägarna
06.10 Strömsö
06.40 Sverige!
07.10 Smartare än en femteklassare
08.10 Min trädgård
08.50 Go'kväll
09.35 Madame Deemas underbara resa
10.05 Gift vid första ögonkastet
10.50 Herrens vägar
11.50 Idag om ett år
12.50 Tror du jag ljuger?
13.20 Hitlåtens historia: Barbie girl
13.50 Bäst i test
14.50 Vem bor här?
15.50 Fotboll: Damallsvenskan
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 Seriestart: The Handmaid's Tale
21.55 Gift vid första ögonkastet
22.40 Akuten
23.30 Rapport
23.35 Mord och inga visor

08.40 Sverige idag på romani chib
09.00	 Renflyttning
09.30 Plus
10.00 Gudstjänst
10.45 Klipp ur Strömsö
10.55 Dokumentet – sex, sprit och 
 solidaritet
11.55 Birgit-almanackan
12.00 Bergman stilikonen
12.05 Larmar och gör sig till
14.05 I sällskap med en clown
15.05 Sveriges fetaste hundar
15.35 Sverige idag på romani chib
15.45 Sverige idag på meänkieli
15.55 Rapport
16.00 Nya perspektiv
17.00	 Kortfilmsklubben	-	engelska
17.30 Los, frag!
17.40 Alors demande !
17.50 ¡Pregunta ya!
18.00 Ishockey: Carlson Hockey Games
20.00 Babel
21.00 Aktuellt
21.15 Agenda
22.00 Dokument utifrån: Blodiga affärer
23.00 Gudstjänst
23.45 Hockey och höga klackar
00.45 Tills cancern skiljer oss åt

09.00 UR Samtiden
15.00 Arkitektens hem
15.30 Klimatets våldsamma 
 konsekvenser
16.25 Guld på godset
17.25 Ganges with Sue Perkins
18.15 Dox: The Russian job
19.10 Bästa skårungen i Lofoten
20.10	 Kongoflodens	myter
21.00 Seriestart: Livet på svindlande 
 höjder
21.50 Komiker på väg mot Mandalay
22.50 Livet efter kåken
23.50 Teknikens mästerverk

20.00 Ishockey: Carlson Hockey Games
20.30 Mästarnas mästare - jubileums-
 säsongen - syntolkat
21.30 Sverige!
22.00 Louis Theroux: De sinnessjuka
23.00 Om en pojke
23.20 Gift första ögonkastet - syntolkat
00.05 Storuman forever - syntolkat
01.05 Boardwalk empire
02.00 Hitlers svenska soldater

05.20 Vad blir det för mat
06.00 Veterinärerna
07.00 Bygglov
07.55 Nyhetsmorgon
11.30 Stjärnornas stjärna
13.15 Hälsningar från
14.30 Studio: SM-slutspel
15.00 Ishockey
15.40 Studio: SM-slutspel
15.50 Ishockey
16.35 Studio: SM-slutspel
16.45 Ishockey
17.55 Keno
18.00 Bingolotto
19.00 Nyheterna
19.10 Sporten
19.20 Väder
19.30 Bingolotto
20.00 Solsidan
21.00 Robinson
22.00 Nyheterna
22.05 Väder
22.10 Kingpin
00.30 Modus
01.30 GW:s mord
02.30 Rocky 5
04.35 Brynolf & Ljung – Street magic

05.10 Anger management
05.35 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 Kevin can wait
11.00 Chevaleresk
11.30 Fletch
13.45 NCIS: Los Angeles
15.40 The hunger games: Mockingjay
  – part 1
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
21.30 Last man on earth
22.00 The Mick
23.00 Superstore
00.00 Prison break
01.00 Face off
02.00 99 saker med Erik & Mackan
02.55	 Tattoo	fixers
03.45 Gang related
04.30 Salem

05.15 Landet runt
06.00 Morgonstudion
09.10 Landet runt
09.55 Min trädgård
10.35 Sverige!
11.05 Sportspegeln
11.35 Gift vid första ögonkastet
12.20 Hitlåtens historia: Barbie girl
12.50 Anslagstavlan
12.55 Smartare än en femteklassare
13.55 Bäst i test
14.55 Matiné: Vi tre
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 Bergmans Fårörike
23.05 Rapport
23.10	 Nattfilm:	7333	sekunder	Johanna
04.45 Sverige idag

07.40 Sverige idag
08.00	 Kortfilmsklubben	-	engelska
08.30 Los, frag!
08.40 Alors demande !
08.50 ¡Pregunta ya!
09.00 Forum
12.00 Rapport
12.03 Forum
16.00 Rapport
16.05 Forum
16.15 Gudstjänst
17.00 Kuling 265 dagar om året
17.15 Nyheter på lätt svenska
17.20 Nyhetstecken
17.30 Oddasat
17.45 Uutiset
18.00 Engelska Antikrundan
18.55 Anslagstavlan
19.00 Vem vet mest?
19.30 Seriestart: Veep
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 Nattsändningar

14.00 UR Samtiden
17.00 Isländska möten
17.30 Klimatets våldsamma
 konsekvenser
18.25 Hur lurar vi döden?
19.15 Andra världskriget: Slaget om 
 Stilla havet
20.05 Teknikens mästerverk
21.00 Den gamle och älgen
21.40 Livet i bäverdammen
22.10 Arkitektens hem
22.40 Livet på svindlande höjder
23.30 Världshistoriens största grav

21.00 Mästarnas mästare - jubileums-
 säsongen - teckenspråkstolkat
22.00 Vem bor här? - teckenspråkstolkat
23.00 Agenda
23.45 Sportspegeln - teckenspråkstolkat
00.15 Veep
00.45 Sveriges bästa arbetsförmedling 
 - teckenspråkstolkat
01.45 Samernas tid - teckenspråkstolkat
02.45 Folktro

05.15 Lucky dog – en andra 
 chans
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

05.15 Anger management
05.35 Frasier
06.00 Jims värld
06.25 Community
06.45 Stargate SG-1
07.35 Våra värsta år
	 08.30Scrubs
09.00 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 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: Nattbarn
16.30 Skattjägarna
17.00 Vem vet mest?
17.30 Sverige idag
18.00 Rapport
18.13 Kulturnyheterna
18.25 Sportnytt
18.30 Lokala nyheter
18.45 Go'kväll
19.30 Rapport
19.55 Lokala nyheter
20.00 Idag om ett år
21.00 Seriestart: Hela Sveriges mamma
22.00 Elitstyrkans hemligheter
22.50 Rapport
22.55 Dox:
23.55 Homeland
00.55 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 Full storm
17.15 Nyheter på lätt svenska
17.20 Nyhetstecken
17.30 Oddasat
17.45 Uutiset
18.00 Engelska Antikrundan
18.55 Typer
19.00 Vem vet mest?
19.30 Veep
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 Dokumentet – sex, sprit och 
 solidaritet
23.55 När livet vänder
00.25 Nattsändningar

14.00 UR Samtiden
17.00 Byggnadsvårdarna
17.10 Livet på svindlande höjder
18.00 Fisken på två ben
18.55 Världshistoriens största grav
19.40 Arkitektens hem
20.10 Grizzlybjörnens rike
21.00 Dokument utifrån: Blodiga affärer
22.00 Udda platser i världen
22.55 Klimatets våldsamma konsekvenser
23.50 Nördarna som förändrade allt

21.00 Hela Sveriges mamma
22.00 Gift första ögonkastet - syntolkat
22.45 The Handmaid's Tale
23.40 Suits
00.20 Veep
00.50 Min trädgård
01.30 Gomorra
02.20 Bäst i test - syntolkat

05.10 Halv åtta hos mig
05.45 Nyhetsmorgon
10.00 Malou efter tio
12.00 Hem till gården
13.00 Doktorn kan komma
14.00 Antiques roadshow
14.55 Husjägarna
15.55 En plats i solen: Vintersol
16.55 Fixer upper
17.55 Veterinärerna
18.50 Keno
19.00 Nyheterna
19.15 Sporten
19.20 Väder
19.30 Robinson
20.00 Sveriges bästa
21.00 Leif GW – nyhetsspecial om 
 Madsen
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 Family guy
05.35 Community
06.00 Jims värld
06.25 Community
06.45 Stargate SG-1
07.35 Våra värsta år
08.30 Scrubs
09.30 My name is Earl
10.00 Brooklyn nine nine
10.30 Last man on earth
11.00 Ink master USA
12.00 Stargate SG-1
14.00 2 1/2 män
14.30 Last man on earth
15.00 Simpsons
16.00 NCIS: Los Angeles
17.00 Seinfeld
18.00 How I met your mother
19.00 Brooklyn nine nine
19.30 2 1/2 män
20.00 Fotboll: UEFA Champions League 
 TBA
23.30 Seinfeld
00.30 Family guy
01.30 American dad
02.00 Nattsändningar

FÖLJ OSS PÅ
FACEBOOK

Tel. 0530-470 50
0730-48 42 00

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

Headline

Brålanda-Torgunnehagen 220

Image link:

https://mspecsfiles.blob.core.windows.net/000/images/origin
al/ab80a830-4143-11e8-8cf6-090cecb79bb4.JPG

Main text:

Mysigt rödmålat Torp med en anlagd trädgård. 2 rok Boa 54
kvm, Tomt 1065 kvm . Åretruntstandard, vedspis, badrum.
Större garage och lillstuga.
Pris: 625000

Headline

Brålanda-Fagerhult 145

Image link:

https://mspecsfiles.blob.core.windows.net/000/images/origin
al/34138140-3c94-11e8-84cb-393720bbce2b.png

Main text:

Fritidshus  med vackert läge i skogskant. 2 rok, Boa 32 kvm.
 Tomt 3172 kvm.  Öppen planlösning, badrum och altan.
Gedigen flerbilsgaragebyggnad. 2 km till Sikhall, Vänern.
Pris: 800000 kr

Headline

Mellerud- Hjortens Fyrväg 22 A

Image link:

https://mspecsfiles.blob.core.windows.net/000/images/origin
al/fab36a00-413e-11e8-8cf6-090cecb79bb4.JPG

Main text:

Fritidshus med underbart läge vid Hjortens Udde. 5 rok .Boa
71 kvm, Tomt 1965 kvm. Braskamin, flera altaner,
Gäststuga. Närhet till bad i två väderstreck.
Pris: 1375000 kr

Visning: Lörd. 18/4 kl. 10-11

NYTT!
NYTT!

Sälja  

fritidshus?

Vi har många 

köpare!
Brålanda – Fagerhult 145 
Fritidshus med vackert läge i skogskant. 2 rok, Boa 
32 kvm. Tomt 3172 kvm. Öppen planlösning, badrum 
och altan. Gedigen flerbilsgaragebyggnad. 2 km till 
Sikhall, Vänern.

Pris: 800.000 kr

Mellerud – Hjortens Fyrväg 22 A
Fritidshus med underbart läge vid Hjortens Udde. 5 
rok .Boa 71 kvm, Tomt 1965 kvm. Braskamin, flera 
altaner. Gäststuga. Närhet till bad i två väderstreck.

Pris: 1.375.000 kr

Brålanda – Torgunnehagen 220
Mysigt rödmålat torp med en anlagd trädgård. 2 rok 
Boa 54 kvm, Tomt 1065 kvm . Åretruntstandard, 
vedspis, badrum. Större garage och lillstuga.

Pris: 625.000 kr

Visning: Lörd. 18/4 kl. 11

30

-12

30

Visning: Lörd. 18/4 kl. 13-14

DALS ROSTOCK - Rosenvägen 2 
1-plansvilla med 4 rok. Nytt kök. Luft/luftvärme. Boa 
100 kvm. Garage. Inglasad altan samt altan utan tak. 
Trädgård på 764 kvm. Månadskostnad: ca 5.500 kr/mån*. 

Pris 795.000:-

NYTT!

SÅLD!
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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.

Anrik smyckesbutik lägger ner

Systrarna som drivit butiken själva de senaste tio åren, nu går de vidare mot nya utmaningar. Från vänster: 
Marie Olsson och Helena Mjörnestål.

Albertssons Ur & Guld i 
Mellerud ska lägga ner. 
Marie Olsson, 49 och He-
lena Mjörnestål, 45 som 
äger och driver butiken 
vid Köpmantorget, håller 
som bäst på att märka 
upp nyheter som köpts in 
under våren när tidningen 
kommer på besök.
    – Ja, det stämmer. Än så 
länge kör vi på som vanligt. 
Men planen är att vi har 
öppet fram till midsom-
mar, sedan stänger vi till-
fälligt för att ha en intensiv 
utförsäljning hela kanaly-
reveckan, säger Marie. 
Det är alltså Dalslands sista 
renodlade guldsmedsbutik 
som stänger ned sin verk-
samhet – om det inte dyker 
upp någon köpare innan 
Kanalyran. Marie och Hele-
na skulle gärna se att verk-
samheten kunde fortsätta.

Historien om företaget 
startade i Brålanda 1977. 
Pappa Per Albertsson, som 
var försäljare på Melleruds 
Plast, hade en idé om att bli 
urmakare liksom sin far Val-
demar. Verksamheten starta-
des upp parallellt som han 

gick urmakarskolan i Bo-
rensberg och hade en deltids-
tjänst kvar på ”plasten”. 

– Jag fick ett lån på 25 000 
kronor och kassaskåpet kos-
tade 12 500 kronor, Så jag 
kunde köpa in varor för  
12 500 kronor. Det gick bra 
tack vare alla köptrogna kun-
der i Brålanda, minns Per.

Efter några bra år i Brå-
landa utökades rörelsen med 
en filial på Storgatan i Mel-
lerud 1982, för att slutligen 
efter att ha köpt Jacobssons 
Ur Optik & Guldsmedsaffär 
1984 hamna där butiken är 
idag.

Pers hustru Lis-Beth har 
jobbat deltid i butiken genom 
åren. Båda systrarna började 
jobba på lov och helger redan 
när de var i 15-årsåldern. 

Båda hamnade i butiken
– Att vi skulle bli kvar var 
inte planen från början, båda 
var en kortare period ute i ett 
annat yrkesliv. Men ibland 
händer livet bara och vi ham-
nade i butiken båda två. Det 
blev en tuff skola. Pappa och 
Eva Isacson, som tidigare 
arbetat hos Jacobssons, dril-

Nostalgisk bild på personalen under Kanalyran för många år sedan. Från 
vänster: Eva Isacson, Margit Waldenström, Lis-Beth Albertsson och 
Christina Larsson (som jobbar kvar än och går i pension i år). Foto: Privat.

Per Albertsson (i 35-årsåldern) i slutet av 1980-talet när butiken låg på 
Storgatan, i huset som numera är rivet och låg intill Melleruds Nyheter. 
Foto: Privat.

Tillfällig flytt för Stinsen

Tv-spelet FIFA är väldigt populärt bland ungdomarna och har fått följa 
med i flytten.

I källaren på Rådaskolan 
spelas sedan två veckor 
tillbaka mer sällskapsspel 
än det gjorts på några år. 
Det spelas FIFA i ett rum 
och pingis i ett annat och 
i sofforna spelar man kort. 
Ungdomshuset Stinsens 
verksamhet har fått flytta 
hit under tiden för renove-
ringen.
På sätt och vis är man till-
baka i lokalerna där idén om 
en ungdomsgård föddes. För 
ett antal år sedan användes 
källarlokalerna till ung-

domsgård, och då var bland 
annat Ulla Larsson och 
Glenn Nordling som fältse-
kreterare några av dem som 
gav ungdomarna något att 
göra på fritiden. 

– Än så länge har det varit 
ett lyckat koncept, säger Pet-
ter Olsson, som är förestån-
dare. 

Man fortsätter med de or-
dinarie öppettiderna, förut-
om det faktum att man har 
fått korta ner antalet dagar till 
tre och har därför öppet ons-
dag, torsdag och fredag. 

Inom verksamheten kommer 
man att fortsätta med att en-
bart ha öppet för tjejer på 
torsdagar. Förhoppningen är 
att man ska kunna flytta till-
baka innan starten på nästa 
termin. 

Vad händer under vå-
ren?

– Vi fortsätter samarbetet 
med Kulturskolan och Caro-
line Anderberg kommer att 
vara hos oss på torsdagar, 
under våra tjejkvällar. Syftet 
är att främja unga tjejer i 
musiken och ge dem en möj-

lighet att uttrycka sig med 
hjälp av musiken, förklarar 
Olsson. 

Hur påverkar det Stin-
sens vanliga evenemang 
under våren?

– Vi kommer självklart att 
genomföra evenemang i 
samband med Valborg och 
skolavslutningen, dessvärre 
kommer vi inte att ha några 
andra mindre evenemang 
under våren, berättar Olsson. 

Karolina Wessman

lade oss stenhårt, säger Ma-
rie med ett skratt. Eva hade 
verkligen en ängels tålamod. 
Hon blev kvar till pension 
och hann även med genera-
tionsskiftet. 

Pappa Per, 70 år, genom-
gick en hjärtoperation för 
drygt tio år sedan och i sam-
band med den tyckte syst-
rarna att det var lämpligt att 
göra ägarbytet. 

– Vi har fortsatt att driva 
företaget i pappas anda, med 
att hålla ett brett sortiment 
och  bra service. I bakgrun-
den har  pappa funnits kvar 
som urmakare. Det märks att 

deln är nämligen svårt att 
konkurrera med. Närhet och 
tillgänglighet och framför 
allt personlig service. Det 
kanske är värt att betala lite 
mer för att få hjälp med sina 
frågor och tips så att det man 
köper passar. Helst ser vi ju 
att det kommer någon som är 
sugen på att driva butiken 
vidare. Vi tror på Mellerud 
som handelsplats. Allt är 
centralt placerat runt torget 
med lätt att få parkering och 
butikerna har ett fantastiskt 
utbud. Det enda som krävs är 
att kunderna vill ha oss kvar 
och ger oss chansen innan 
dom handlar någon annan-
stans, framhåller Helena.

Hur känns det?
– Det har varit mycket ar-

bete, men också mycket 
glädje och frihet att vara sin 
egen arbetsgivare. Det vi 
kommer att sakna är alla 
kunder som vi haft och byggt 
en relation till genom åren. 
Våra trogna brålandabor 
som fortfarande kommer till 
oss, alla familjer som man 
följt i flera generationer. Man 

minns när de köpt presenter 
till en konfirmand som sedan 
behövt en vigselring, som i 
nästa steg ska ha dop. Tänker 
man så känns det konstigt att 
sluta säger Helena.

– Jag har en klump i ma-
gen, jag har ju växt upp med 
butiken och snart är den 
borta. Jag vill gärna att någon 
tar över, understryker Marie. 

– Men vi tycker ju fortfa-
rande att det är världens roli-
gaste bransch, vi älskar 
smycken säger båda.

Vad kommer ni att göra 
när ni slutat? 

– Har ingen aning, svarar 
båda två. Vi planerar att åka 
på semester hela familjen, 
det är 20 år sedan det var 
möjligt. Efter det är det helt 
öppet. Det här med att driva 
eget företag kan vi ju på våra 
tio fingrar, det kanske vore 
roligt att göra något helt an-
nat.
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se

det börjar bli brist på urma-
kare, kunderna kommer 
långväga ifrån nu för tiden, 
konstaterar Helena. 

Vad har lett fram till be-
slutet att sluta?
Här är båda systrarna rörande 
överens. 

– Det är dags för oss att 
göra något annat. Affären har 
styrt under hela våra vuxna 
liv. Vi har aldrig haft som-
marsemester, alltid jobbat på 
adventsöndagar och mellan-
dagar. Inventeringen på ny-
årsdagen är heller inget vi 
kommer sakna, säger de och 
skrattar. Branschen är också 
annorlunda mot hur det var. 
Kanske är det så att det be-
hövs någon yngre med mer 
lust och energi för att möta 
nya utmaningar. Förr köpte 
man ett smycke eller en 
klocka för att ha som ett 
minne från en speciell dag, 
nu är det mer fokuserat på 
märken och trender. 

E-handeln  en konkurrent?
Många tror att e-handeln 
kommer att slå hårt mot fy-
siska butiker, men där är inte 
Marie och Helena lika säkra.  

– Jag tror att det är värst för 
stora köpcentra. Där kanske 
man väljer bort att trängas  på 
helgen när man lika gärna har 
samma utbud hemma på da-
torn, säger Helena. 

– Det vi har i centrumhan-


