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 REDO FÖR VÅREN?

20%  
PÅ ALLT!

VI RIVSTARTAR MED

OBS! ENDAST 

FRE – LÖR 27–28/4 

Rabatten gäller på lagersortimentet till ordinarie priser 
vid kontant betalning. Kan ej kombineras med övriga avtal, 
kampanjeerbjudanden och vissa nettoprissatta produkter.

Kvarnkullen
Öppet alla dagar 8-22

Med reservation för ev. 
slutförsäljning och  

tryckfel. Priserna gäller 
endast vecka 17.

Prisbomb!

Torskfilé
Omega, fryst, 400 g, jfr-pris 62,50.
Max 4 köp/hushåll/vecka 17

5:-/st

Halloumi
Fontana,gäller även Grilloumi, 200 g, jfr-pris 
100,00/kg

Svensk fläskytterfilé
Nybergs deli, Sverige, färsk, i bit, ca 1 kg.
Max 2 köp/hushåll/vecka 17

Gästabudsskinka
Bröderna Nilsson, gäller kokt, rökt,  
jfr-pris 99,50/kg

20:-
 

/st

Räkor
Falkenberg, Pandalus borealis, Nordostatlan-
ten, i tråg, 500 g, jfr--pris 119,90/kg.

Crème Bonjour
Flera sorter, 100 g, jfr-pris 50,00/kg..
Max 5 köp/hushåll/vecka 17

Räkor
Inkommer torsdag förmiddag

5995
 

/kg

995

 

/hg

I butikens
manuella deli

5995
för Bonuskunder

/st

25:-
för Bonuskunder

/kg

Åsebro skola besöktes av proffsdansaren Tobias Karlsson förra veckan. Med sin positiva energi fick han med sig eleverna att öva in dansstegen till 
ett specialskrivet medley. Längst fram och bakåt: Ylva Janveden, Isabella Berg, Mia Hektor och Alice Stang. Foto: Susanne Emanuelsson.

– Sista sidan –

Datacenter till Åsen 
Dataföretaget Seabird Data Services AB blir ny 
hyresgäst i Håfreströms Företagspark.

– Sidan 8 –

Dansade med ett proffs

Hotell och B&B 
Håveruds Hotell och Kroppefjälls B&B nystartar 
med nya grepp och positiva framtidsplaner. 

– Sidorna 18 och 19 –

Tema Jord och Skog 
Läs om en etablering på Nuntorp, sista mjölkbon-
den i Sundals Ryr och skogsindustrisatsningar.

– Sidorna 9 till 14 –

Skrällde i cupspel
Flickorna som representerade BMK Stinget 
skrällde ordentligt i Svenska Cupen i badminton. 

– Sidan 20 –
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Arr: Bolstad Grinstad Byalag  i samarbete med

Välkommen att fira 

Valborg i Dalaborg  
30/4 kl. 20.00

Vårtal: Kerstin Lindberg och Susanne Jensen
Bolstad kyrkokör • Fyrverkeri  

Servering

Valborgsmässoafton
på Kroppefjäll

Måndag 30/4 kl. 18.30
Hjärtligt välkomna!

Medverkande: Rostocks Manskör
Vårtalare: Daniel Westin 

Underhållning av Johnny de Capretz och Lars Nilsson
 Lotterier •Fyrverkeri • Korv • Kiosk • Cafeteria 

Aktiviteter: Judovisning, partierna visar upp sig, 
Skogens Veteraner, Kroppefjälls B & B har öppet hus

Arrangörer: Dals Rostocks evenemangskommitté

Tack till sponsorerna: Ute & Inne • Örs Cementgjuteri 
 Svenska kyrkan i Örs församling • Kroppefjälls hembygdsförening  

Föreningen Kroppefjälls Vandringsleder•OK Kroppefjäll • Kroppefjälls IF  
Kroppefjälls B & B • Melleruds kommun

Svensktillverkat

(Räntefri finansiering) 

 
Ring för kostnadsfritt 

hembesök! 054-85 34 00
PASSAR ALLA KÖK!
www.norddesign.se

Byt luckor och lådor och få  
ett nytt fräscht kök från

Fredag kl. 10-17
Torget i Mellerud

SMART 
KÖKSFÖRNYELSE!

VÅR
Passa på!

erbjudande
Nu 15% rabatt

+ handtag på köpet

Idrottshuset, Mellerud

VSH - JACK 3.000:- – 36 rop

- Välkommen - 
till en bra Bingo

Torsdag 26/4 kl 19.00

MELLERUDS IF

 

Mini Jack 8.800:- - 56 rop

BINGO
DRIVE IN

RÖVARE 13.000:-   -  51 rop

Buss från Bengtsfors över
Åsensbruk 0706-22 06 00

Lådbingo Jack ca 3.500:- 

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

Gestad Hembygdskör sjunger in 
våren på församlingshemmets trappa

Måndag 30 april kl. 19.00
Vårtalare Katarina H Johansson

För underhållningen står Lilla Bandet 
      Servering – Lotteri

        Välkomna!

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

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:-

vid Furusand 30 april kl. 20.00
Valborgsmässofirande

Vårtal av Kerstin Öqvist, vårsång,  
andakt Tommy Pettersson, brasa, 
fyrverkeri. Korv- och kaffeservering.
Välkomna!

VÄLKOMMEN
att fira arbetarrörelsens högtidsdag, 1:a maj!

Mellerud:  
Köpmantorget kl. 10.45
Högtidstal av Kommunalråd Tommy W. Johansson, 
Socialdemokraterna, Mellerud.

Apell av Michal Melby, LO
Musik och sång av Lilla Bandet

Åsensbruk: 
Håvåsen idrottsplats kl. 15.00 

Demonstrationståg mot Föreningshuset 
till toner av Vargöns Musikkår

Högtidstal av riksdagsledamot, Paula Holmqvist

Avslutning med kaffe och tårta!

Socialdemokraterna
FRAMTIDSPARTIET I MELLERUD

Socialdemokraterna i Melleruds kommun 
& LO-facken i Mellerud

Mark- och miljödomstolen
Vid Vänersborgs tingsrätt, mark- och miljödomstolen, har Svevia
AB ansökt om tillstånd enligt 9 och 11 kap. miljöbalken till
bergtäkt m.m inom fastigheten Örs-Eriksbyn 1:53 i Melleruds
kommun. Verksamheten uppges beröra fastigheten Mellerud Örs-
Eriksbyn 1:39. Verksamheten omfattas av lagen (1999:381) om
åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga
kemikalieolyckor. En miljökonsekvensbeskrivning har getts in.

Synpunkter med anledning av ansökan och miljökonsekvensbesk-
rivningen ska ges in skriftligen till Vänersborgs tingsrätt, mark-
och miljödomstolen, Box 1070, 462 28 Vänersborg eller via e-post
mmd.vanersborg@dom.se senast den 1 juni 2018. Domstolens
målnummer M 4327-17 ska anges. Yrkanden om ersättning
framställs helst skriftligen inom samma tid och senast vid
domstolens kommande huvudförhandling. Domstolen får avvisa
senare framställda yrkanden.

Handlingarna i målet finns tillgängliga på domstolens kansli och
hos Aktförvararen Mario Vasquez, Melleruds kommun, Medborgar-
kontoret, Storgatan 11, 464 80 Mellerud, tel 0530-181 35.

Kallelser och andra meddelanden införs fortsättningsvis endast i
TTELA.
Vänersborgs Tingsrätt

Årsmöte
Näsölens FVO
Måndag 7/5 kl. 19
på Skålleruds Gård

Fika.

Välkomna!   Styrelsen 

ÅRSMÖTE
Erve-Ränns FVO

håller årsmöte i

Källhults Bygdegård

Onsdag 16/5 kl. 18

Välkomna!

VÄLKOMNA!
Tel.0530-36200

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

Adress: Kapellgatan 6
Postadress: Box 94, 46422 Mellerud

25 april-2 maj 2018
5:e söndagen i Påsktiden
”Att växa i tro”
Reservation för ändringar se vår hemsida: 
www.svenskakyrkan.se/mellerud
Torsdag 26/4 OBS! Pastorsexpeditionen 
stängd hela dagen.

BOLSTADS FÖRSAMLING
Sön 14.00  OBS! Sammanlyst till Ör, Friluftsgudstjänst
Ons 2/5 14.30  Eftermiddagskaffe i Grinstads församlingshem, 
  Erica Staaf.

HOLMS FÖRSAMLING
Ons 12.00  Andakt i Kyrkans Hus, därefter lunch, anmälan 
  senast tisdag kl.11.00 tel. 0530-362 00. 
  Sista lunchen för denna terminen.
Ons 17.00 Ungdomsmässa i Kyrkans Hus, Daniel Westin.
Tor 10.00 Morgonmässa och Kafé Kom in i Kyrkans 
  Hus, Margareta Olsson.
Sön 14.00 OBS! Sammanlyst till Ör, Friluftsgudstjänst.
Mån 30/4 16.00 Rostocks manskör sjunger in våren på trappan 
  till Kyrkans Hus.
Ons 2/5  10.30 Förmiddagskaffe med kakfrossa i Kyrkans 
  Hus. Allsång med Lennart Magnusson.

SKÅLLERUDS FÖRSAMLING
Ons 14-16 Öppet Café i Skålleruds församlingshem, 
  Kerstin Öqvist.
Tor 16.00 Mässa på Skållerudshemmet, Daniel Westin.
Sön 14.00 OBS! Sammanlyst till Ör, Friluftsgudstjänst
Mån 30/4 17.00 Valborgssång på Skållerudshemmet. Skålleruds 
  församlingskör och Skålleruds Drängar.
Mån 30/4 19.30 Valborgsfirande på Kyrkbacken. Sång: 
  Skålleruds församlingskör och Skålleruds 
  Drängar. Tal av Margareta Olsson. Fika i 
  kyrkstugan. Andakt i kyrkan efter fikat.

ÖRS FÖRSAMLING
Tor 15.00  Rostocks kyrkliga arbetskrets symöte på 
  Karolinen.
Tor 18.00  Bibelstudium på Karolinen, Tage Grimheden.
Sön 14.00  Friluftsgudstjänst ”Växa i Tro” Högfjällskyrkan, 
  Kroppefjäll Dals-Rostock,  Pär-Åke Henriksson. 
  Barngrupper, församlingskör och barnkör 
  medverkar. Dopförnyelse. Vårfest.” Så ett frö”. 
  Korvgrillning, lekar m.m. Tag med något att sitta 
  på. Vid regn i Gunnarsnäs kyrka och Stakelunds  
  församlingshem. Detaljinfo samt platsuppdatering 
  beroende på väder se Facebook Melleruds pastorat. 
  Önskas kyrkskjuts ring för anmälan till exp. 
   tel. 0530-362 00, senast torsd 26/4. 
Ons 2/5 12.15  Andakt på Karolinen, Erica Staaf.

MELLERUDS IF
Vi finns på 

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

Onsdag 2/5 kl. 19.00 (2D)

Från 11 år  Pris 80 kr

2 tim 29 min

centrum-
salongen

Mellerud
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Kanalvägen 4, Håverud • www.dalslandcenter.se • tourism@mellerud.se • 0530-189 90

Varmt välkommen till invigningen  
av sommarens utställning!

Vi firar samtidigt vårens ankomst och 
säsongsöppningen av Dalsland Center

En utställning om mod, visioner och kommunikation.

Följ med till 1860-talet, en tid präglad av förändringar och 
tekniska framsteg. Legendariske Nils Ericson byggde sin 
unika akvedukt i den branta terrängen över strömmen som 
en del av Dalslands kanal – ingenjörskonst i världsklass med 
sina 63 ton och 33 000 nitar. I år firar Dalslands kanal och 
akvedukten i Håverud 150-årsjubileum.

Öppettider:
1 maj - 17 juni 10-16 
19 juni - 31 augusti 10-19
helger i september 10-16

17.00 Dörrarna öppnas på vid gavel för  
alla som vill vara med.

17.30 Tal av kommunchef Sophia Vikström  
och Dalslands kanal AB:s VD Benny Ruus.

18.00 Våren sjungs in av Rostocks manskör 
och Skålleruds församlingskör.

Väl mött på 
Valborgsmässoafton i Håverud!

Öppnar 1 maj kl. 11.00

 Tis - fre      11-18       Lör    10-13
Sapphultsgatan 4 Mellerud

Brasseriet & laxbutiken
Lördag 28 april t.o.m. 1 maj 12-20

Öppettider maj

Fredagar 16-20 
Lördagar 11-20 
Söndagar 11-19

Välkommen önskar 
Lars och gänget 
på Brasseriet!

Glasseriet
Valborgsmässoafton 17-

1:a maj 10-16

Helger i maj 10-16

Alla dagar fr.o.m. 1:a juni

Håfveruds Rökeri 
& Brasseri 

Bokning :0530-351 31
brasseri@haverud.se

SOMMARPREMIÄR

10 maj Kristihimmel  12-20
11 maj 11-20
Alla dagar fr.o.m. 1:a juni

Välkomna att träffa oss
på torget i Mellerud

Första lördagen varje månad mellan kl. 12 - 13

Vägbeskrivning: Väg 166 vid Gunnarsnäs kyrka, skyltat.
Tel. 070-322 59 62

Konstvandring
10-13 maj kl. 11-17 

Kosläpp
19 maj kl. 9-

Morsdagskakbuffé
27 maj 12-16

5-årsjubileum
30 juni 11-17

Välkommen till oss!

Cafét erbjuder
Räk-, köttbulle- och salami/
briesmörgåsar, massa goda 
kakor och på måndagar 
serverar vi våfflor!

Försäljning av vårt eget 
ekologiska nötkött!

Öppet: 30/4-1/5 11-16 helgöppet t.o.m. v. 24 
 vecka 26-33 öppet alla dagar 11-17
 vecka 37-40 helgöppet 11-15

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

DAGS FÖR HÖRSELTEST? 
I morgon torsdag kan du göra ett enkelt  

hörseltest gratis! 
Välkommen till vår torsdagsöppna lokal

Nygatan 1 Kl.16.30 - 18.00

SIKIA presenterar

Så mycket bättre

Kulturbruket på Dal, Mellerud
Lördag 5 maj kl. 18.00

Folkparken Valhall, Bengtsfors
Söndag 6 maj kl 18.00

Entré 250 kr, ungdom 50 kr
Förköp Mellerud: tel 073 - 828 06 30

En vårkonsert med kören

Song of Joy

och musiker under ledning av Birgitta Stenbratt
Vi hyllar bland annat Sven-Erik Magnusson, 

Ted Gärdestad, Galenskaparna, ABBA och Queen!

Mellerud fredag 9-17
Magnus 0723-281006

4YOU
GÖTEBORG AB

BLOMMOR

Fredag 27 april är vi som  

vanligt på torget i Mellerud
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Veckans lunch

Dagens 
Lunch
Månd-fred 
kl. 11-14

Pizza  
Á la carte

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

lör 12-23, sön 12-22

Ska ni ha fest? 
Vi har catering

Ring oss för
prisinformation

Tel. 0530-101 32

MATSEDEL
Skolan

      

Vecka 18 Måndag 30/4: Ugnsbakad lax med kall 
citronsås, kokt potatis och gröna ärtor. 
Dessert: Fruktsavarin med vispad grädde. 
Tisdag 1/5: Dillkött med potatis, blomkål 
och skivade morötter. 
Dessert: Rabarberpaj med vaniljsås.

Onsdag 2/5: Fiskburgare med bröd, hemla-
gat potatismos, dressing och sallad.  
Dessert: Fruktsoppa.

Torsdag 3/5: Ärtsoppa.   
Dessert: Pannkakor med sylt.

Fredag 4/5: Trädgårdslasagne med  
vitkålssallad. 
Dessert: Fruktsallad.

Lördag 5/5: Stekt panerad spätta med  
Sandefjordssmör, potatis och gröna ärtor. 
Dessert: Jordgubbskräm.

Söndag 6/5: Skivad fläskkarré, gräddsås 
med svartvinbärssmak, potatis och  
värdshusgrönsaker.
Dessert: Brylépudding med karamellsås och 
vispad grädde.
Hemtjänstens alternativ v. 18
Mån-sön: Pannbiff med potatismos och 
grönsaker. 

Senior
Måndag LOVDAG
Tisdag 1:a maj
Onsdag Fiskburgare** med bröd, 
hemlagat potatismos, dressing och 
sallad.
Alt: Grönsaksburgare.

Torsdag Potatisbullar / blod- 
pudding*, lingonsylt, vitkålssallad.
Alt: Potatisbullar.

Fredag Trädgårdslasagne* med 
selleri* och gröna ärtor.
Alt: Pastasallad med ost. 

Varje dag serveras: 
 Sallads-/råkostbuffé med dressingar 

samt hårt och mjukt bröd.
* Ursprungsland Sverige.

**Miljömärkt.

0530-126 64 • GRUZZOLO.SE

28 april 
kl. 22.00-02.00

18 år

FULL 
  MOON 
PARTY

Nostalgimässa
Nostalgimarknad - Nostalgicafé - Utställningar
Liveuppträdande från utescenen - 300 veteranfordon

Öppet kl.10-16
Mässentré 100:- 
(under 15år gratis)

Rock´n roll fest  kl.22-02 vid stallbacken på kvällen

i Ed  Lörd. 12 maj

SUPERLOPPIS
I ARENA VÄNERSBORG

26 - 27 Maj  •  Kl 10 - 15

Boka bord - Sälj dina prylar!

www.superloppis.com
För mer info ring: 0705-730 630

STOR AUKTION
I ARENA VÄNERSBORG

Söndag 27 Maj  •  Kl 12

Kombinera loppis och auktion!

Buffé 100:- inkl. kaffe och tårta

Lax m. skagensås och dillkokt potatis

Helstekt marinerad fläskfilé m. pepparsås och 

ugnsrostad potatis

Vi firar 10 år
Tisdag 1 maj kl. 12

00

-16

00

0530-100 84

Valborgsfirande i 
Dalaborg fyller 20 år

Valborgsfirandet i Dalaborg 
firar 20 år 2018. Bolstad kyr-
kokör sjunger in våren och 
vårtal hålls av Kerstin Lind-
berg och Susanne Jensen. 
Man samlas vid brasan på 
kvällen där det finns serve-

ring. Missa inte det fina fyr-
verkeriet ut över sjön.

Arrangör är Bolstad Grin-
stad Byalag och Bygde-
gårdsförening.

Fyrverkeriet skjuts upp ut över 
Vänerns vatten.

Valborgsfirade åter
på Kroppefjäll

Kvällen på Kroppefjäll avslutas traditionsenligt med ett fyrverkeri. 
Arkivbild.

Efter ett års uppehåll an-
ordnas det åter Valborgs-
firande på Kroppefjäll.
Måndag 30 april blir det tra-
ditionsenligt firande med 
underhållning av Jonny De 
Capretz och Lars Nilsson på 
scenvagnen. I matsalen finns 
olika politiska partier repre-
senterade, här blir det också 
judouppvisning. I konferens-
lokalen serveras kaffe, hem-
bakat och korv.

Skogens Veteraner finns på 
plats för att visa upp sina 
gamla skogsmaskiner.

Vårtalet hålls av kommi-
nister Daniel Westin, däref-
ter sjunger Rostocks Man-
skör. Naturligtvis blir det 
också ett festligt fyrverkeri.

Under tio år har Maria Pet-
tersson med hjälp av en 
handfull medarbetare roddat 
valborgsfirandet på Kroppe-
fjäll. Nu har ett mer omfat-
tande samarbete startat, allt 
för att hålla Dals Rostock 
levande. Här ingår KIF, 

Marknad i Bäckefors
Lördag 5 maj är det stor 
vårmarknad i centrala 
Bäckefors med ett stort 
antal utställare, knallar 
och andra aktiviteter.
Marknaden i Bäckefors har 
en lång tradition. Den upp-
kom när man startade upp 
torgdagar på bruket redan år 
1760. I år medverkar 17 (hit-
tills) anmälda hantverksföre-
tag och ett 30-tal knallar. 

Sommarkalendarier
Kommunens arbete med att 
sätta samman årets sommar-
kalendarier har börjat. Det 
blir som vanligt ett kalenda-
rium per månad, juni till au-
gusti, som läggs ut på kom-
munens hemsida och i 
pappersform sprids till bland 
annat campingplatser, turist-
byråer och restauranger.

Den som vill ha med något 

evenemang i kalendarierna 
ombedes att skicka uppgifter 
om detta till lars.nilsson@
mellerud.se. Publiceringen 
är kostnadsfri. Kravet är att 
evenemanget ska äga rum 
inom kommungränsen och 
vara öppet för allmänheten.

Sista dag för junikalenda-
riet är 9 maj och för juli/au-
gusti 7 juni.

Valborgsmässofirande
I skrivande stund har kom-
munen fått information om 
följande aktiviteter måndag 
30 april.

På Kroppefjäll blir det 
musikunderhållning med 
mera. Programmet har inte 
publicerats.

Dalsland Center öppnar 

och man kan se sommarens 
utställning ”Akvedukt 1868” 
för första gången. Det blir tal 
av kommunchefen Sophia 
Wikström och Kanalbola-
gets VD Benny Ruus. Våren 
sjungs in av Rostocks Man-
skör och Skålleruds försam-
lingskör.

Vandringsprogram
Kroppefjälls Vandrare har 
färdigställt sitt program för 
sommaren. Som vanligt blir 
det vandringar på torsdagar. 
Första tillfället blir 17 maj.

Programmet kommer att 
finnas på Medborgarkonto-
ret och på föreningens hem-
sida.

OKK, hembygdsföreningen, 
Rostocks Vandrare, Svenska 
Kyrkan och Röda Korset.

– Vi samarbetar vid exem-
pelvis valborgsfirande, na-
tionaldagsfirande, midsom-
marfirande, hemvändardag, 
loppis och julmarknad och 

delar sedan på eventuellt 
överskott, förklarar Maria 
Pettersson, KIF.

Det blir även Öppet hus på 
Kroppefjälls B&B.
 Susanne Emanuelsson 

susanne@mellerudsnyheter.se

Hantverkarföretagen kom-
mer från hela Dalsland och 
representerar exempelvis 
rörmokeri, snickare, murare, 
betongarbete och skorstens-
fejare. Perfekt nu när våren 
är här och det kliar i hem-
mafixartarmen.

Dessutom finns en ma-
skinuthyrningsfirma på plats 
liksom en bilförsäljare med 
fokus på arbetsfordon.

Monsterbilen Kermit från 
Dals Ed medverkar och Ma-
niac Moppers från Bäckefors 

visar upp sina fina veteran-
mopeder.

På Bäckegården är det lop-
pis och kyrkan har café.

Arrangör till marknaden är 
Brandmannaklubben i 
Bäckefors med stöttning av 
åtta-nio andra föreningar. 
Samarbetet mellan förening-
arna fungerar bra, mycket 
tack vare Bäckefors fören-
ingsallians, som har möten 
en gång i månaden.
 Susanne Emanuelsson 

susanne@mellerudsnyheter.se
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BILJETTSLÄPP 25 APRIL
TILL LÖRDAGSKVÄLLEN!

• CAROLINE ANDERBERG BAND

25 APRIL - 31 MAJ
Vuxen 150 kr
Barn/ungdom under 18 år 70 kr

1 JUNI - 5 JULI
Vuxen 200 kr
Barn/ungdom under 18 år 90 kr

Från 6 juli kan man köpa biljetter på Köpmantorget i Mellerud
Vuxen 250 kr, Barn/ungdom under 18 år 100 kr
De under 15 år entré endast i vuxens sällskap

www.kanalyran.se

WIKTORIA

BILJETTPRISER

Biljetter köpes på www.ticketmaster.se

NIGHT 
OF QUEEN 
MED JOHAN 
BODING

HAAKS

50
ÅR

JUBILEUM
2018

Utställning om 
mod, visioner 
och kommunikation

Akvedukten i Håverud byggdes av Nils Ericson. Karl XV invigde den unika konstruktionen den 19 september 
1868. Nu firar Dalslands kanal 150 år. Foto: Susanne Emanuelsson.

Måndag 30 april invigs 
jubileumsutställningen 
AKVEDUKT 1868. Det är 
150 år sedan Nils Ericson 
byggde Dalslands kanal 
och akvedukten i Håve-
rud, Dalslands mest be-
sökta sevärdhet.
Akvedukten i Håverud bygg-
des av den legendariske Nils 
Ericson. Karl XV invigde 
den unika konstruktionen 
den 19 september 1868. Idag 
är akvedukten Dalslands 
största besöksmål med  
300 000 besökare varje år.

Nils Ericson var visionär 
och modig när han valde att 
bygga en akvedukt i den 
branta terrängen som skulle 
bemästras i Dalslands kanal 
näst sista sträckning ner mot 
Vänern. Än idag är den 33 
meter långa akvedukten över 
forsen unik. 

Järnplåtarna är samman-
satta med 33 000 nitar och de 
flesta sitter fortfarande kvar 
där Bergsunds Mekaniska 
Verkstad nitade fast dem för 
150 år sedan.

En tid av framtidstro  
och utveckling
AKVEDUKT 1868 ger en 
inblick i ett 1860-tal där nya 
uppfinningar drev industria-
liseringen framåt i rask takt. 
Nya transportmöjligheter 
över vatten, på land och i luft 
bidrog till den snabba ut-
vecklingen. Samtidigt käm-
pade samhällen, nationer och 
världsdelar mot fattigdom 
och krig.

Mitten av 1800-talet var en 
spännande period där fram-
tidsvisioner och tekniska 
framsteg helt står i paritet 
med den digitala revolution 
vi upplever nu. Och då, lik-
som nu, fanns det i konst och 
litteratur utrymme att blicka 
framåt för att med fantasins 
hjälp försöka se vad som 
skulle komma att bli möjligt.

Över land och vatten
Att bygga ut kommunikatio-
nerna var avgörande för in-
dustrialismens utveckling. 
Bruken i Dalsland hade allt 
mer gått över till massa- och 
pappersproduktion efter 
järnbrukstiden, och bättre 
transportmöjligheter och ef-
fektivare energi var helt av-
görande för framgången.

Dalslands kanal blev Nils 
Ericsons sista stora projekt 
och avslutade hans impone-
rande livsverk som bland 
annat omfattade byggandet 
av Stockholms sluss, Saima 
kanal i Finland, Trollhätte 
kanal och södra- och västra 
stambanan.

Industrihistoria mellan 
fors och slussar
Några år efter att Dalslands 
kanal hade invigts startades 
pappersmassatillverkning på 
Håfreströms bruk, alldeles 
intill akvedukten och de fyra 
slussarna i Håverud. Dit 
kunde timmer sammanbund-
na till mosor flottas längs 
kanalsystemets 253 kilome-
ter vid sidan av de många 

Dalslands kanal 150 år

Tillsammans med föreningar 
och kanalkommunerna har 
Dalslands Kanal AB förberett ett 
brett jubileumsprogram – från 
april till november. Programmet 
innehåller allt från lokala arrang-
emang till festivaler, utställ-
ningar och föreläsningar.

Den 31 augusti äger kanalbo-
lagets officiella jubileumsfiran-
de rum.

150-ÅRSJUBILÉET

fraktbåtarna som passerade 
genom de 31 slussarna. 

Idag rymmer de klassiska 
brukslokalerna samlingslo-
kaler, turistinformation, 
café, butiker, Kanalmuseet 
och sommaren 2018 flyttar 
Nordiska tomtemuseet in.

Mästare
Skapar tiden mästare eller är 
det mästare som skapar ti-
den?

Nils Ericson hade turen att 
vara på rätt plats vid rätt tid. 
Den nystartade ingenjörs-
skolan på Forsviks bruk, där 
föräldrarna arbetade på Göta 
kanal-bygget, öppnade 
klassdörren för Nils och hans 
bror Johan när de var tio år. 
Det visade sig snart att de 
ostyriga bröderna var oerhört 
begåvade och båda skulle 
bidra till utvecklingen i värl-
den under 1800-talet.

Utställningen pågår till 
den 30 september.
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För allt vänligt deltagande
vid vår kära

Gerd

Nikolaussons

bortgång och begravning,
för de vackra blommorna
vid hennes bår samt för
gåvor till olika minnes-
fonder vill vi till släkt,
grannar och vänner få

framföra vårt varma tack.
Tack även till komminister
Daniel Westin, kantor och

solist Elisabet Emanuelsson
samt till Patrik på

Ernstssons begr. byrå.

Ett särskilt tack till
Hemsjukvården i Skållerud
och Närhälsan i Mellerud

för all omsorg.

Bränna april 2018

Christina och Bernt

Karin

Ett varmt och innerligt tack
till Er alla som på olika sätt

hedrat minnet av
vår älskade

Jan Andersson

vid hans bortgång.

INGER

Camilla, Catrine

med familjer

DÖDSFALL

PREDIKOTURER

SORGTACK

197 och 190. Innan avskedet 
sjöng barnbarnet Daniel 
Swärd ”Stad i ljus” av P. 
Bäckman. Vid kistan togs 
avskedet av de närmaste. 
Som avslutningsmusik spe-
lades ”Amazing grace”- 
skotsk folkmelodi. Till min-
net av Elsa var koret vackert 
dekorerat med blommor.

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Kyrkans Hus i Mel-
lerud för Kent Norberg. 
Som inledning på akten spe-
lade kyrkomusiker Anders 
Fredriksson ”Air” av J. S. 
Bach varefter man lyssnade 
på ”Always on my mind” 
med Elvis Presley. Akten för-
rättades av Margareta Olsson 
och man sjöng tillsammans 
psalmerna 198, 11 och 249. 
Som avslutningsmusik spe-
lades ”Koppången” med 
Helen Sjöholm. Vid kistan 
togs avskedet av familj, släkt 
och vänner. Till minnet av 
Kent var koret vackert deko-
rerat med blommor. Grav-
sättning kommer att äga rum 
på Fässbergs kyrkogård i 
Mölndal.

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Holms kyrka för 
Ulla-Britt Larsson. Som 
inledning på akten spelade 
kyrkomusiker Anders Fre-
driksson ”Strövtåg i hembyg-
den” av Mando Diao varefter 
han sjöng ”Du är för alltid en 

del utav mig” av L. 
Berghagen/L. Holm. Akten 
förrättades av kyrkoherde 
Pär-Åke Henriksson och man 
sjöng tillsammans psalmerna 
303 och 297. Anders sjöng 
”Jag ska gå genom tysta 
skyar” av G Johansson och 
som avslutningsmusik spela-
des ”Håll mitt hjärta” av P 
Hallström. Vid kistan togs 
avskedet av de närmaste. Till 
minnet av Ulla-Britt hade 
barnbarnet Erika gjort ett 
vackert blomsterarrange-
ment som var placerat fram-
för kistan. Gravsättning 
kommer att äga rum på 
Holms kyrkogård.

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Holms kyrka för 
Arne Jägerholt. Som inled-
ning på akten spelade kyrko-
musiker Anders Fredriksson 
”Inbjudan till Bohuslän” av 
E. Taube varefter han sjöng 
”Måseskärsvisan” av B. 
Waldner. Akten förrättades 
av Daniel Westin och man 
sjöng tillsammans psalmerna 
249, 248 samt 235. Som av-
slutningsmusik spelades ”Så 
skimrande var aldrig havet” 
av E. Taube. Vid kistan togs 
avskedet av makan Kerstin, 
barn och barnbarn, släkt och 
vänner. Till minnet av Arne 
var koret vackert dekorerat 
med blommor. Gravsättning 
kommer att äga rum på 
Holms kyrkogård.

Grattis Isabelle som fyllde 4 
år 18/4.

Kram från mamma, pappa 
och storebror Filip

Vår lilla solstråle Olivia fyl-
ler 4 år den 29/4!

Grattiskramar i massor från 
Neo mamma å pappa.

Stort Grattis till mitt älskade 
barnbarn Olivia Widen 
Oscarsson som fyller 4 år den 
29/4.
Kramar i massor från mormor, 

moster Maria och Robert!

Hipp Hipp 

HURRA!

MELLERUD
Smyrna: Onsd 18 Bibel-
klass. Torsd 17 Språkcafé. 
Fred 18 Tonår i Missions-
kyrkan. Sönd 11 Gudstj. 
”Löftenas väg” T. Petters-
son. Månd 19.30 avresa till 
Valborg på Furusand.
Equmeniakyrkan-
Missionskyrkan: Torsd 
Städning på Furusand. Fred 
18 Tonår. Månd 20 Val-
borgsmässofirande på Furu-
sand. Vårtal Kerstin Öqvist, 
vårsånger, servering. An-
dakt Tommy Pettersson. 
Brasa o fyrverkeri. 

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

Smyrna: Onsd 11 Bön. 
Fred 19.30 LifeLine Ung-
domskväll på Sörgården. 
Sönd 11 Gudstj. med barn-
välsignelse, Jan-Olof G. 
m.fl. medverkar. Ssk. Kyrk-
kaffe
Equmeniakyrkan: Torsd 
19 Bibelsamtal. Sönd 11 
Gudstj. Sigward K. Kyrk-
kaffe. Månd 20 Valborgs-

mässofirande på Rörvik. 
Vårtal av Tove af Geijer-
stam, sång Elinor och Emil 
Henrikson, andakt Sigward 
K. Servering och fyrverkeri.
Gestad Equmeniakyrka:
Sönd 14 Gudstj. Sigward K. 
Servering.
Brålanda: Fred. 15 Gudstj. 
med nattv. på Servicehuset 
Martin Edström. Sönd. 11 
Gudstj. Anette J. Carlson. 
Ssk. o. kyrkkaffe. Kyrk-
bil 308 70. Månd. 19 Vår-
fest i fsh. Vårsånger med 
kyrkokören, vårtal Dennis 
Carlsson. Fika o. underhåll-
ning.
Sundals-Ryr: Torsd. 10 

Förmiddagskaffe i fsh. ”Vi 
sjunger vårens sånger”. 
19-21 Kvinnokväll i fsh. 
Vi lagar mat tillsammans 
med smak från Mellan öst-
ern. Anm. 300 61. Sönd 18 
Gudstj. Anette J. Carlson. 
Gitarr: Torbjörn Carlsson. 
Sång: Barbro Magnusson. 
Kyrkbil 308 70.
Gestad: Månd. 19 Vårfi-
rande i fsh. Vårsånger o vår-
tal av Katarina H. Johansson 
från trappan. Kaffeserv. o 
underhållning av Lilla Ban-
det fr. Färgelanda. 

FRÄNDEFORS
Equmeniakyrkan: Fred 10 
Bibelsamtal. Sönd 18 Kon-
sert med Erica Larsson och 
Sjömila. Sigward K. Serve-
ring. Månd 20 Valborgsmäs-
sofirande på Rörvik. Vårtal 
Tove af Geijerstam. Sång 
Elinor och Emil Henrikson. 

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

Öppet: Vard 9-18 
Lunch 13-14

Lördagar 10-13

Välkommen in till oss!

Delbetala dina glasögon räntefritt

Följ oss på

Solglasögon på köpet! 

Vid köp av kompletta märkesglasögon medföljer  
receptslipade enstyrkesolglasögon.

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

     

  

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

Lördag 28/4 – Tisdag 1/5
har vi stängt!

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Skålleruds kyrka för 
Göran Almkvist. Som inled-
ning på akten spelade kyrko-
musiker Elisabette Emanu-
elsson ”Tröstevisa” av B. 
Andersson varefter hon sjöng 
”Sparvöga” av M. Fredriks-
son. Akten förrättades av 
Margareta Olsson och man 
sjöng tillsammans psalmerna 
249, 277 och 190. Elisabette 
sjöng ”Till en fågel” av B. 
Månsson och som avslut-
ningsmusik spelades ”Ama-
zing grace”.Vid kistan togs 
avskedet av makan Inger, 
barn med familjer, släkt och 
vänner. Till minnet av Göran 
var koret vackert dekorerat 
med blommor. Gravsättning 
kommer att äga rum på Skål-
leruds kyrkogård.

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Skålleruds kyrka för 
Eva Andersson. Som inled-
ning på akten framförde 
kyrkomusiker Elisabette 
Emanuelsson ”Våren” av E. 
Grieg vartefter hon sjöng 
”Nocturne” av E. Taube. Ak-
ten förrättades av Daniel 
Westin och tillsammans 
sjöng man psalmerna 249, 
190 och 297. Vid kistan togs 
avskedet av familj, släkt och 
vänner därefter sjöng Elisa-
bette ”Jag har hört om en 
stad” av L. Lithell. Som av-
slutningsmusik spelades 
”Amazing grace”- skotsk 
folkmelodi. Till minnet av 
Eva var koret vackert deko-
rerat med blommor.

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Örs kyrka för Bar-
bro Johannesson Lantz. 
Som inledning på akten fram-
förde kyrkomusiker Anders 
Fredriksson ”Våren” av E. 
Grieg vartefter han sjöng 
”Jag har hört om en stad” av 
L. Lithell. Akten förrättades 
av Margareta Olsson och 
tillsammans sjöng man psal-
merna 198, 313 och 277. Vid 
kistan togs avskedet av de 
närmaste, därefter sjöng An-
ders ”Där rosor aldrig dör” av 
J. Osborn / J. C. Miller. Som 
avslutningsmusik spelades 
”Largo” av G.F Händel. Till 
minnet av Barbro var koret 
vackert dekorerat med blom-
mor.

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Frändefors kyrka 
för Elsa Henriksson. Som 
inledning på akten framförde 
kyrkomusiker Ruben Bengt-
son ”Koppången” av P.E. 
Moraeus vartefter Elsas 
barnbarn Timmy Przybyla 
sjöng ”Håll mitt hjärta” av P. 
Hallström. Akten förrättades 
av Lennart Staaf och tillsam-
mans sjöng man psalmerna 

Vårt varma TACK
till Er alla som hedrat 

minnet av vår käre 
Manfred Jalowitz

vid hans bortgång.
Tack för blommor, kon-
doleanser och personlig 

närvaro vid hans bår. 
Ett särskilt tack till Mar-
gareta Olsen för vackert 
tal och Maria Andersson 

för vacker sång. Gruppbo-
staden i Dals Rostock för 

gott omhändertagande 
Syster Signe 
Syskonbarn

Andakt Sigward K. Serve-
ring och fyrverkeri. 
Frändefors: Torsd. 14 Ge-
menskapsträff på Ringhem. 
Gröna bönor. Kaffe o an-
dakt. Sönd. 10 Gudstj. med 
nattv. Lennart Staaf.

JORDFÄSTNINGAR

JORDFÄSTNINGAR
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Shoppingkväll
Torsdag 3 maj är 

 butikerna i centrala Mellerud  
öppna till 2000 

Se erbjudanden i nästa veckas tidning

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

BJÖRNEBOL ERIKSTAD
 0530-512 50

 AXIMA.SE

SERVICE 
ANDERS SUNDIN

FÖRSÄLJNING 
ALBIN LARSSON

Så mycket bättre 

Song of Joy återkommer till Mellerud även i år, på lördag 5 maj. Arkivbild.

Kören Song of Joy laddar 
återigen inför sin tradi-
tionella vårkonsert på 
Kulturbruket på Dal, i år 
lördag den 5 maj. Kören 
med sin ledare Birgitta 
Stenbratt tillsammans 
med Michael Ottosson, 
körens arrangör, har ännu 
en gång valt temat ”Så 
mycket bättre”. 
– Riktigt bra musik lever 
kvar hos oss år efter år. Att så 
sker beror många gånger på 
att andra artister väljer att 
spela in och göra sin tolkning 
av dessa odödliga låtar. Pro-
grammet ”Så mycket bättre” 
fångar just denna idé, att låta 
kända artister få göra nya 
tolkningar av låtar som 
många av oss redan har tagit 
till våra hjärtan.  Vilken ge-
nial satsning och vilka fan-
tastiska nytolkningar vi har 
fått lyssna till. Tänk bara på 
”Jag och min far” med Mag-
nus Uggla, Lalehs fina ”Äng-
eln i rummet” och Sven-
Bertil Taubes underbara 
tolkning av ”Himlen runt 
hörnet”. I denna skatt av låtar 
vill vi gräva lite till, konsta-
terar Birgitta Stenbratt.

Att särskilt hylla artister 
som gett vår svenska sång-
skatt riktiga pärlor är en an-
nan satsning som program-
met lyft fram på senare år. 

– När ”Så mycket bättre” 
avslutades 2016 med ett hyll-
ningsprogram till Ted och 
Kenneth Gärdestad kändes 
det som att ”så mycket bättre” 
kan det inte bli. När sedan 
avslutningen på 2017 års 
satsning kom med hyllning-

Barnaktiviteter i Håverud

Från Teater Mimulus föreställning 2017.  Foto: Elin Niklasson.

Teater Mimulus har blivit 
ett stående och mycket 
uppskattat inslag på Kana-
lyresöndagarna i Håverud. 
Deras föreställningar rik-
tar sig i första hand till 
barn, men även vuxna 
brukar ha god behållning 
av dem.
I år kommer de givetvis till-
baka, något som gjorts möj-
ligt genom The Visitor 
Restaurang & Stugby som 
går in som så kallad guld-
sponsor för framträdandet. 
Som vanligt kommer fram-
trädandet att äga rum på 
gräsmattan mellan The Visi-
tor och Kanalmuseet.

Mimulus är en gård i 
Värmland. Den är på samma 
gång en upplevelsegård, ett 
café och en teater. Verksam-
heten började 2006 och in-
ledningsvis handlade det 
mest om hästar. Nu har man 
även med nycirkus, jongle-
ring och djurdressyr på pro-
grammet. I Håverud har man 
ofta haft med sig hundar.

2016 bjöd Mimulus på 
cirkus, 2017 en föreställning 
med pirater. Vad det blir i år 
återstår att se.

Sponsorläget
När detta skrivs har 56 före-

en till Sven-Erik Magnusson 
fanns återigen samma magi. 
Sånger som vi så väl känner 
igen fick nytt liv i nya tolk-
ningar, säger Birgitta. 

I hyllningstemat denna vår 
väljer kören också att lyfta 
fram Galenskaparna & After 
Shave. Birgitta berättar:

– Dessa fantastiska sånga-
re drar fulla hus var de än 
befinner sig och vi är många 
som gärna lyssnar på deras 
underfundiga texter i körsätt-
ningar som riktigt utmanar 
våra körsångare. Sedan 
kryddar vi det hela med flera 
låtar från den svenska sånga-
reliten där vi lyfter fram 
tolkningar av Laleh, Peter 
Jöback, Helen Sjöholm, 
Björn Skifs och sist med inte 
minst ABBA. Gospeldag i Equmeniakyrkan

Under lördagen samlades 
gospelsångare från Mel-
lerud tillsammans med 
gospelkören Huggenäs 
Gospel från Värmlands-
näs. 
Det blev ett 30-tal sångare 
och musiker som medver-
kade på gospeldagen i 
Equmeniakyrkan.

Dagen började med fika på 
förmiddagen, sedan var det 
övning i kyrksalen. Lunchen 
smakade väldigt bra, den 
bestod av potatissallad, älg-
kött, skinka, kyckling, sal-
lad, hembakt bröd till smör-
gås och efter maten fanns det 
kaffe, kaka och frukt att tillgå.

Efter lunchen var det öv-
ning igen. Ett tiotal gospel-
sånger övades in under da-
gen.

Klockan 17.00 var det ser-
vering i den nymålade ung-
domsvåningen för alla som 
skulle lyssna och delta på den 
stora gospelkonserten.

Den välbesökta konserten 
bestod av två avdelningar 
med en andakt emellan av 
kyrkans pastor Thomas Se-
gergren. 

Några av gospelsångerna 
var My God can do anything, 
Souled Out, Every Day Is A 
Day Of Thanksgiving,  Gör 
oss till ett och Välsignelsen.

Ett 30-tal sångare och musiker deltog på gospeldagen i Equmeniakyrkan i lördags. Foto: Privat.

www.mellerudsnyheter.se

tag ställt upp som sponsorer 
till årets Kanalyra. Av dem 
har nio bundit sig för att vara 
guldsponsorer, det vill säga 
knutna till någon artist eller 
aktivitet, och 16 silverspon-
sorer. Vi har nått cirka 80 
procent av det vi har budge-
terat för i sponsorintäkter, 
och det är två och en halv 
månad kvar till evenemang-
et. 

Alla sponsorer finns upp-

räknade på Kanalyrans hem-
sida och varje gång en ny 
anmäler sig fylls listan på. 
Dessutom annonserar vi 
varje ny sponsor genom ett 
inlägg i Kanalyrans Face-
bookgrupp.

Biljettsläpp
Och kom ihåg att idag har 
biljetterna till lördagskvällen 
släppts. Fram till den 31 maj 
säljer vi dem extra billigt, 
sedan höjs vuxenpriset med 
33 procent. 

För Kanalyrekommittén 
Lars Nilsson
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Datacenter till Åsensbruk

Christer Olsson, Håfabs VD, är mycket nöjd med att ytterligare ett fö-
retag hyr in sig i företagsparkens lokaler. Arkivbild.

Håfreströms Företags-
park i Åsensbruk har i da-
garna tecknat avtal med 
en ny hyresgäst. Det är det 
nybildade dataföretaget 
Seabird Data Services AB 
som kommer att etablera 
sig i företagsparkens loka-
ler och där bygga upp en 
verksamhet som levererar 
datatjänster. 
Arbetet med att bygga data-
hallen kommer att påbörjas 
inom snar framtid och man 
räknar med att datahallen ska 
stå färdig sex månader efter 
start. När man väl drar igång 
så räknar man med att kunna 
sysselsätta 13-14 personer. 

– Vi är mycket glada över 
denna etablering. Här har vi 
gott om elkraft, ytor och 
kompetent personal, säger 
Christer Olsson, VD Håfre-
ströms företagspark, tidigare 
Arctic Papers pappersbruk, 
som lades ned 2009.

Första kontakten togs i 
månadsskiftet november –
december 2017. Flera måna-
ders förhandlingar har nu 
resulterat i ett färdigt avtal.

– Med den nya hyresgästen 
hyr vi ut hälften av lokalerna, 
det vill säga cirka 15 000 
kvadratmeter. Detta är jätte-
positivt för oss, understryker 
Christer Olsson.

Lyckat samarbete
– Det har varit ett lyckat 
samarbete mellan Håfre-
ströms företagspark, Melle-
ruds kommun, Position Väst 
och nationella parter såsom 
Node Pole där företagspar-
ken har kunnat profilera sig 
för etableringar av dessa ty-
per av verksamheter. Etable-
ringen är väldigt positiv för 
Åsensbruk och kommunen i 
stort och det är mycket roligt 
att det skapar många nya ar-
betstillfällen, säger Jenni 
Hagman, näringslivsutveck-
lare på Melleruds kommun. 

– Min bedömning är att vi 
kommer att se fler liknande 

etableringar eftersom vi ak-
tivt säljer in vårt område till 
både svenska och utländska 
elintensiva verksamheter, 
bland annat tillsammans med 
Node Pole och Business 
Sweden. Vi har ett mycket 
bra samarbete med Håfre-
ströms företagspark, Melle-
ruds kommun och andra ak-
törer i vårt område, säger 
Ann Palmnäs, verksamhets-
ledare för företagsetable-
ringskontoret Position Väst, 
som drivs av Fyrbodals kom-
munalförbund.

Enligt verksamhetsbe-
skrivningen på ratsit.se skall 
bolaget tillhandahålla IT-re-

Öppnar retrobutik i Mellerud

En bensindriven ”lådbil” till barn.

Johan ”Säcken” Karlsson 
öppnar butiken Säckens 
Retro den 1 maj i före 
detta Svens Sågs lokaler 
på Västerråda. Detta blir 
rena himmelriket för alla 
nostalgiker. Johan både 
säljer, köper och byter.
Bröderna Johan och Joakim 
Karlsson har ett stort samlar-
intresse. Amerikanare, origi-
nalskyltar, veteranmopeder 
– ja allt som tilltalar personer 
med ett stort motorintresse. 
Joakim är den som samlat  
saker längst tid och det har 
smittat av sig på brorsan.

– Jag har nog alltid letat 
efter gamla saker, men jag 
har alltid föredragit den so-
ciala biten att prata med folk 
och köra bil. Jag hade en tuff 
period förra hösten och gick 
in i väggen, bland annat efter 
att pappa gått bort tidigare. 
Jag och brorsan satt och dis-
kuterade att det vore roligt att 
jobba med vårt stora intresse, 
vi blev inspirerade av TV-
programmet American Pick-
ers. Fröet såddes och nu 
öppnar jag en retrobutik. Det 
ska bli väldigt roligt, säger 
Johan.

Johan säljer även nya fordonsrelaterade skyltar med olika motiv.

Gamla originalskyltar i plåt och emalj finns i sortimentet.

En häftig syn är de batteridrivna radiobilarna med myntinkast.

Johan och brorsan Joakim Karlsson har samlat på gamla retroprylar i många år. Nu har Johan (t.v) öppnat 
”Säckens Retro” på Västerråda.

laterade tjänster (datacenter) 
samt därmed förenlig verk-
samhet. Styrelsen består av  

VD Frederik Vyncke och 
styrelsesuppleant Lars Hell-
ström.

Schysst samlingsplats
I första hand ska butiken vara 
en schysst samlingsplats 
med gamla reklamskyltar, 
mopeder, motordelar – ja allt 
möjligt inom raggarkulturen. 
Här finns gamla bensinpum-
par, elektriska radiobilar med 
myntinkast, en bensindriven 
”lådbil” för barn, en trävagn 

fylld med mopeddelar. Ett 
biljardbord är på väg in, lik-
som en åkattraktion i form av 
en raket till barn samt ett stort 
Arkadspel (bilspel) med ratt.

Hittills är det klart med 
fyra lokala företag som ska 
sälja sina prylar i butiken, 
bland annat ett som tar fram 
nya fordonsrelaterade skyl-
tar med olika motiv, nytill-
verkade elgitarrer byggda av 
oljedunkar i retrostil och 
trimningsprodukter  för ve-
teranmopeder.

Utomhus hittar man veter-
antraktorer och amerikanska 
bilar.

Flipperspel
– Jag säljer det jag själv 
tycker är kul. Jag har flip-

perspel, jukeboxar och enar-
made banditer också. Efter-
som jag har många kontakter 
jag kan beställa hem produk-
ter om de inte finns i butiken, 
förklarar Johan.

Här finns prylar från början 
av 1930-talet, till exempel en 
Figaroskylt från 1935.

– Jag hade aldrig vågat 
satsa om inte Oscarssons Bil 
satsat på amerikanska bilar 
och att byggstarten av köp-
centrat är såpass nära i tid, 
säger Johan.

Butiken är förmodligen 
den enda av sitt slag i Dals-
land.
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se



Vi är auktoriserad MF verkstad
Tillsammans med Richard Petersson öppnar vi en
auktoriserad MF-verkstad och reservdelsbutik.
Med Richards historia i bygden och stora kompetens
kan vi erbjuda toppservice nära dig. Välkommen!

SERVICE OCH
RESERVDELAR
PÅ NUNTORP

ÖPPNINGS- 
ERBJUDANDE
SERVICE/REPARATION

• i vår verkstad

• på traktor 2008 eller äldre

• hemma hos kund

695:-795:-

645:-

895:-

595:-

795:-

10% rabatt på alla reservdelar

Gratis kontroll av felkoder
(kan bara utföras av Auktoriserad MF-verkstad)

Andrésens Maskin i Brålanda AB
Nuntorp 326, Brålanda
0521-57 57 30 eller 0730-57 57 31
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Välbesökt skogsdag med flera teman

Lördagen 7 april bjöd Vida Skog in till en skogsdag i Dals 
Rostock. Från OK-stugan körde Dotorps Traktorklubb 
talrika besökare på vindlande väg upp till skogen där 
aktiviteter av flera slag pågick.

Nordsvensken Lothar och Olle Pettersson visade hur hästen kan användas i skogsbruket.

Chrisse Kuisma, Emma Wikner och Klara Isling från Stenebyskolan tillverkade sittmöbler och smörknivar 
direkt från skogen.

Här visade Anders Johansson Skogsentreprenad hur slutavverkning kan gå till.

Flera entreprenörer och före-
tag fanns på plats och här 
kunde man bland annat se 
träd fällas, kvistas och kapas 
i önskade längder, hur gall-
ring går till och hur virket 
körs ut. Det varsammaste 
sättet visade Olle och Mari-
anne Pettersson med sin häst 
Lothar som med stort lugn 
gjorde sitt jobb bland alla 
besökare.

Allt skogen ger
Allt handlade om skogen och 
allt vad den kan erbjuda. Inte 
bara timmer, kubb och mas-
saved utan också rekreation, 
historia, trä till möbeltill-
verkning och mycket annat. 

Tre elever från Steneby-
skolans trähantverk och 
möbelsnickeriutbildning 
tillverkade både sittmöbler 
och smörknivar på plats i 

granriset. De berättade att 
allt virke de använder på 
skolan kommer från dals-
ländska skogar.

En perfekt dag
Ljudet från fallande furor 
och skogsmaskiners brum-
manden fyllde luften. Soppa, 
pannkakor och kaffe servera-
des vid rykande härdar och 
många trivdes, snackade 
skog och en hel del annat i 
den blyga vårsolen.

– Vi räknade cirka 250 
besökare och dagen var per-
fekt. Det hade inte kunnat 
vara bättre, säger Per Lars-
son från arrangerade Vida 
Skog.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se



MELLERUDS NYHETER10 ONSDAG 25 APRIL 2018Jord & Skog

Snart försvinner Sundals Ryrs sista mjölkkor

Samtidigt som den ljusa SRB-kon sträcker fram sin mule för att bli kliad, berättar Bertil ”Raggarn” Herlogsson att det blir ungefär 900 liter mjölk 
som Arlas mjölkbil kan hämta varannan dag.

De söta kalvarna som hoppar och skuttar i sina rejält stora boxar, kommer att säljas.

Om ett halvår får mjölkkorna åka på den sista resan till Dahlbergs slak-
teri i Brålanda.

Ny ordförande för Landshypotek Ekonomisk Förening

Per-Olof Hilmér, Bäckens gård utanför Mellerud, är nyvald ordförande i Landshypotek Ekonomisk Förening.

Per-Olof Hilmér, Bäckens 
gård utanför Mellerud tar 
över som ordförande i 
Landshypotek Ekonomisk 
Förening. 
Det fastställdes den 19 april 
när Landshypotek Ekono-
misk Förening höll stämma 
på Gröna Lundsteatern i 
Stockholm. Han tar över ef-
ter Lars Öhman som varit 
ordförande sedan 2011.
 – Det känns spännande och 
är fantastiskt att ha fått det 
här förtroendet. Jag känner 
mig glad och stolt inför upp-
giften. Det är ett stort ansvar 
men jag är inte ensam, vi 
löser uppgifter tillsammans 
på Landshypotek. Vi har en 
stor potential att växa. Det 
ska bli intressant att vara 
aktiv och nära den utveck-

lingen, säger Per-Olof Hil-
mér.

Per-Olof Hilmér började 
som förtroendevald 2005 i 
Landshypotek som supple-
ant i region Älvsborg med 
flera län. Något år senare 
blev han även värderare. 
2013 blev han regionordfö-
rande och blev invald i för-
eningsstyrelsen. Förra året 
blev han vice ordförande i 
styrelsen och när Landshy-
potek Ekonomisk Förening 
höll stämma valdes han som 
ny ordförande.

– Det har varit väldigt sti-
mulerande att engagera sig 
hittills och känns jättekul att 
jobba vidare. Landshypoteks 
huvuduppgift; att få fram 
konkurrenskraftig finansie-
ring till jord- och skogsbru-

kare har varit densamma i 
180 år och det ska vi fort-
sätta med. Vi ska också ta 
steg framåt och vara rele-
vanta. Att vi finns som en 
unik medlemsägd bank för 
branschen är väldigt betydel-
sefullt, säger Per-Olof Hil-
mér.

Per-Olof driver Bäckens 
gård utanför Mellerud till-
sammans med hustrun Karin 
och deras söner. Idag har de 
bland annat växtodling och 
grisproduktion. De driver 
även tillsammans med andra 
vindkraftverk och biogas-
produktion.

I tusentals år har människan haft nötkreatur. Det är de 
som utgjort grunden för den svenska bondekulturen 
och det är betande djur som har format det vackra 
svenska landskapet. Sundals Ryr är en lantbruksbygd 
och här har det funnits mjölkkor sedan urminnes tider. 
  Det är med sorg i hjärtat vi nu konstaterar att den allra 
sista mjölkbonden i socknen kommer att sluta under 
2018. 
Nötkreatur för köttproduk-
tion kommer även fortsätt-
ningsvis att finnas kvar. Men 
de sista mjölkkorna, juvele-
rna i lantbrukets krona, kom-
mer att försvinna i slutet av 
sommaren.  

Sundals Ryrs siste mjölk-
producent Bertil ”Raggarn” 
Herlogsson har bestämt sig 
för att gå i pension efter 28 
år som mjölkbonde. Våren 
1990 tog han över gården 
efter sin far Arne. Då fanns 
det mjölkkor på minst tio 
gårdar till i socknen och man 
såg betande djur överallt. 
Sedan dess har han själv 
skött om, utfodrat och mjöl-
kat de 20 korna på gården i 
Ryr, vardag som helg, mor-
gon och kväll. Ett ladugårds-
pass tar 2,5 timmar, däremel-
lan ska han sköta allt annat 
som hör lantbrukarlivet till. 

När jag hälsar på hos Bertil 
och korna i ladugården, hål-
ler han som bäst på att ut-
fodra eftermiddagsmaten. 
Arton brunvita och två svart-
vita damer tittar nyfiket på 
mig med lugna och kloka 
ögon.

En räls i taket och ett spjut 
genom rundbalen gör det lätt 

att köra in ensilaget. Kon 
som står längst ut i raden 
sträcker ut sin långa tunga 
och når precis att få tag i en 
tugga, fast inte Bertil öppnat 
grindarna till foderbordet än. 

Ledig en halv dag i fjol
Han berättar han att han 
förra året var ledig en halv 
dag. Sammanlagt har han 
varit ledig ungefär 14 dagar 
under de 28 åren. En impo-
nerande arbetsinsats! 

Tidiga mornar och långa 
dagar är något som känne-
tecknar mjölkbondens liv 
och man förstår att han nu ser 
fram emot att kunna vara mer 
fri.  

Samtidigt som den ljusa 
SRB-kon sträcker fram sin 
mule för att bli kliad, berättar 
Bertil att det blir ungefär 900 
liter mjölk som Arlas mjölk-
bil kan hämta varannan dag. 
Genom åren har det varit 
både upp och nergångar att 
vara mjölkproducent. För ett 
par år sedan var det riktigt 
dåligt, men just nu är det 
ganska bra.  

De söta kalvarna som hop-
par och skuttar i sina rejält 
stora boxar, ska säljas och om 

ett halvår får mjölkkorna åka 
på den sista resan till Dahl-
bergs slakteri i Brålanda. 
Bertil är en sann djurvän och 
medger att det kommer att 
vara ledsamt den dagen som 
korna åker iväg. 

– Men någon gång måste 
det ske, säger han. 

Fortsätter med växtodling
Han kommer att fortsätta 
med växtodling på gården. 
Vallarna är redan upp-plöjda, 
endast den där korna ska beta 
sin sista sommar är kvar. 

Vi känner vi en stor tack-
samhet för allt som mjölk-
korna och deras bönder gjort 
för oss. Ingen yrkesgrupp är 
väl så viktig, som den som 
tillverkar vår mat. Att det 
finns människor som jobbar 
på landsbygden under da-
garna, när de flesta andra 
åker mot stad och arbete, 
inger trygghet. Betande kor 
på sommaren och det milda 
ljuset från ladugårdsfönstren 
en tidig vintermorgon, får vår 
trakt att kännas levande. 

Att företag startar, byter 
inriktning eller lägger ner, 

händer hela tiden och det är 
inte något konstigt med det.

Känns vemodigt

Men när de allra sista mjölk-
korna försvinner från en 
bygd och det inte finns ett 

enda tecken som tyder på att 
det skulle komma några nya, 
så känns det lite vemodigt. 
Som om en epok går i graven. 

Vi önskar Bertil ett stort 
lycka till med det sista halv-
året som mjölkproducent och 

med den nya tillvaron som 
spannmålsodlare. Efter 
många år som mjölkbonde är 
det honom väl unt att få vara 
mer ledig. 

Susanne Borssén,  
Sundals Ryrs byalag
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Vi fräser
bort dina
stubbar!

”Framtid på Nuntorp”

Familjedag

Lördag 12 maj  kl. 12– 16
• Se framtidens teknik inom de gröna näringarna

• Lokala matproducenter

• Barnaktiviteter

Möjlighet till transport mellan Nuntorp och  Brålanda Fordonsdag

Välkomna!
Mer info om utställare hittar ni på Gröna Klustret Nuntorps facebooksida.

VÅRBRUK!
Vi fixar bränslet

Välkommen att 

ringa oss!
0521-688 33

Vi fick tillgång till våra lokaler på Nuntorp i maj och har sedan  
dess anställt personal och justerat lokalerna så att de passar vår 
verksamhet. Officiell invigning sker den 12 maj i samband med 
arrangemanget „Framtid på Nuntorp“. Men redan nu kan vi själv-
klart hjälpa er med service, reservdelar och försäljning. Du har väl 
inte missat att sedan den 1 april är vi exklusiv på CLAAS 
service?

CLAAS finns på Nuntorp

Swedish Agro Machinery
Nuntorp 324
464 64 Brålanda
0521-315 90
www.claas.se

  Invigning 12 maj

Tack!

Vida i din närhet:
Driver och utvecklar sågverket i Nössemark. Köper 
slutavverkningar och gallringar. Tillhandahåller skogs -
vårdstjänster såsom; röjning, plantering, upprättande 
av skogsbruksplan samt kostnadsfri rådgivning.

Vinnare av tipspromenaden, tilldelas presentkort hos Fritzens i Mellerud.  
Alla tipsinlämnare kan ju dessutom åtnjuta ett dopp i Rådahallens bassäng!

1 Sofia Andersson     9 rätt (12)   skiljefråga   63 (83)
2 Tommy Ström         9 rätt (12)   skiljefråga   59 (83)
3 Bengt Ström       9 rätt (12)   skiljefråga   38 (83)

Till alla besökare och utställare som deltog 
på vår skogsdag i Rostock, 7 april.

- Glöm inte bort a� besöka Nössemarkssågen på öppet hus, 29/4!

Per Larsson 
070-555 82 32

Anders Andersson 
076-786 67 00

Olof Sylvén 
070-580 06 55

Jord & Skog

Annonsera på
Från A till Ö

Ring eller maila Christina
0530-125 40

annons@mellerudsnyheter.se
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Har öppnat upp portarna på Nuntorp

En fordonsmekaniker vid sin läst, Richard Petersson trivs med sitt yr-
kesval.

Lantbrukaren Lars-Erik Karlsson tittar in till Richard i verkstaden för 
köp av lite olja.

Andrésen Maskin med Richard Petersson i spetsen, har nu öppnat upp verkstaden på Nuntorp.

Mångmiljoninvestering på bruket i Billingsfors

Den här karakteristiska byggnaden på bruket i Billingsfors inrymmer sodapannan, som benämns som själva 
hjärtat i fabriken av Ulf Maxén. Arkivbild.

Ahlstrom-Munksjö Paper 
planerar att investera 
cirka 230 miljoner för att 
förbättra den ekono-
miska och miljömässiga 
prestandan på bruket i 
Billingsfors. Detta sker 

genom ombyggnad av den 
befintliga sodapannan. 
Investeringen ska vara klar 
under tredje kvartalet 2019, 
varvid anläggningen kom-
mer att uppfylla striktare 
miljöbestämmelser tack vare 

en förbättrad processför-
bränning, vilket ger minska-
de luftutsläpp. Till de ekono-
miska fördelarna hör lägre 
underhållskostnader och ut-
ökad produktion av massa- 
och isoleringspapper. 

I investeringen ingår om-
byggnad av sodapannan och 
även eliminering av flaskhal-
sar på massalinjen. Tillstån-
det, som det slutgiltiga inves-
teringsbeslutet villkoras av, 
från Mark & Miljödomstolen 
väntas komma under andra 
kvartalet 2018. Bolaget sä-
ger också att projektet inte 
kommer att påverka investe-
ringsplanen nämnvärt för 
innevarande år, utan dessa 
förblir oförändrade.

Hjärtat i fabriken
I och med ombyggnationen 
av sodapannan, som enligt 
Ulf Maxén, platschef för 
Munksjö Paper i Billings-
fors, är själva hjärtat i fabri-
ken, så höjs också arbetssä-
kerheten samtidigt som 
kapaciteten ökas.   

– Själva installationen i 
sodapannan kommer att gö-
ras under sommaren 2019 i 
samband med ett planerat 
underhållsstopp, säger Ulf 
Maxén och berättar samti-

digt att detta är den största 
satsningen i Billingsfors som 
han varit med om under sina 
tio år där. 

På bruket i Billingsfors har 
man idag cirka 330 anställda. 
Den kommande investe-
ringen kommer dock inte att 
innebära några nyanställ-
ningar. 

– I och med att vi under 
fjolåret anställde 20-talet 
personer i samband med att 
vi slopade sommarstoppet 
och gick över till en annan 
driftsform med två kortare 
stopp vår och höst, har vi nu 
inget ytterligare anställ-
ningsbehov, säger Ulf 
Maxén. 

Investerar även på  
Aspa massabruk
Ahlstrom-Munksjö har sam-
tidigt beslutat att moderni-
sera presslinjen på Aspa 
massabruk i Sverige. Inves-
teringen ska förbättra säker-
heten på presslinjen och 
produktionseffektiviteten 

samt ge en gynnsammare 
kundmix. Den nya linjen 
väntas komma i drift under 
första halvåret 2019. Under 
moderniseringsarbetet fort-
sätter produktionen som 
vanligt. Båda investeringar-
na stöder Ahlstrom-Munk-
sjös strategiska målsättning 
att bibehålla en ledande ställ-
ning, inom utvalda nischer, 
på den globala marknaden 
för fiberbaserade lösningar, 
där tillväxtutsikterna är posi-
tiva och marknadsdrivkraf-
terna är hållbara. 

Både Billingsfors och 
Aspa Bruk ingår i affärsom-
rådet Industrial Solutions, 
som tillverkar ett brett sorti-
ment av produkter och mate-
rial som ofta används i till-
verkningsprocesser, som till 
exempel slipbaspapper, 
elektrotekniskt isolerings-
papper, releasepapper och 
specialmassa. 

Ing-Marie Norrman

Förra måndagen startade Andrésens Maskin upp sin 
verkstad och därmed sin verksamhet på Nuntorp. Den 
lite mer officiella invigningen kommer att ske den 12 
maj, på Famijedagen som då arrangeras.

Richard Petersson har varit 
på plats i den nya verkstaden 
på Nuntorp sedan två måna-
der tillbaka. Här har det 
snickrats och skruvats för att 
få verkstaden ändamålsen-
lig. Dock är inte hela om-
byggnaden klar när man nu 
öppnar upp. 

Den del av lokalerna som 
ska fungera som kontor, pen-
try och försäljningsbutik är 
inte helt färdig. Här ska man 
ha plats för lite försäljning av 
de vanligaste tillbehören så-
som oljor, filter etcetera. 
Övriga reservdelar får man 
mycket snabbt från lagret i 
Uddevalla. Samma gäller för 
MF-reservdelar, de levereras 
dagen efter beställning. För 
övrigt har man i verkstaden 
full programagentur för att 
felsöka och programmera. 
Fullbokade var man redan 
innan man öppnade upp.

Välkänt ansikte
Richard är ett välkänt ansikte 

för många lantbrukare samt 
entreprenörer i Dalsland. 
Med en far som är och har 
varit anställd på Andrésen 
Maskin hela Richards upp-
växt, så ligger det hela nästan 
i generna. Dessutom är Ric-
hard även uppväxt på en gård 
i Frändefors. 

Richard är utbildad for-
donsmekaniker och trots sina 
unga år har han stor erfaren-
het från verkstadsarbete 
inom lantbrukets maskiner 
och i synnerhet Massey Fer-
guson (MF). Till att börja 
med kommer Richard att ar-
beta själv i verkstaden. På 
sikt planerar man dock att 
anställa ytterligare en for-
donsmekaniker.

Delägare i verkstaden
Redan vid nyöppnandet var 
man fullbokad sedan ett par 
veckor tillbaka. Richard tror 
på en bra framtid för verksta-
den. Det är stor efterfrågan 
på service och reparationer 

och det finns ett stort behov 
i bygden. Dessutom rullar 
det många MF-traktorer i 
området. Det är ett gammalt 
välkänt traktormärke som 
många har. Och det gäller att 
serva sin traktor, sköter man 
den väl går den 10 000 tim-
mar utan problem, menar 
Richard. Precis som på bilar, 
finns också på traktorer, en 
servicebok som det är stor 
fördel att följa.

Richard har ett självklart 
och stort intresse för trakto-
rer. Han tycker det är roligt 
och samtidigt är han stolt 
över sin nya uppgift. 

– Det är med stor entusi-
asm och lust som jag tagit på 

mig ansvaret som delägare i 
verkstaden här på Nuntorp, 
säger Richard och tillägger;

– Samtidigt känner jag 
stolthet över att i så här unga 
år få bli en auktoriserad MF-
verkstad. 

Även om Andrésens för-
säljare kommer att finnas på 
Nuntorp då och då, så kom-
mer de fortfarande att utgå 
från Uddevalla. Två av dem 
är från området, dels Ric-
hards far Håkan och dels 
Robert Robertsson. Dessa 
två är också mest inarbetade 
på Dal. 

Ing-Marie Norrman
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Har du frågor om  
skog och lantbruk?
Hör av dig till oss så hjälper vi dig.

0530 - 440 00      dalsbank.se

Sex laxar i en 
pappask
Visste du att Stora Enso har tagit fram 
Eco Fish Box, en förvaringsbox av förnybart 
material från skogen. Den är lätt att transportera 
och helt återvinningsbar.

Ring din lokala virkesköpare så berättar vi 
mer eller läs mer på www.storaensoskog. se

Din kompletta 
däckleverantör!

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

Öppettider:  
Mån - fre  

7.00 - 16.00

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

John Deere 6105MC
105 hk inkl Trima +4.1   695.000:- + moms

Sista lagerexet skogsutustad John Deere

850/P30 142.000:-
650/P20  115.000:-
priset gäller utan inbyte + moms

Utförsäljning av 2 st. 
Mowi lagervagnar

Exempelbild

Exempelbild

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

BORGA PLÅT
fr. 59 kr/m2 + moms
På lager vitt, svart och rött. Upp till 6 meters längder

Vi är återförsäljare för Borga hallar
Välkommen!

Jord & Skog
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Jörgen Andersson   
Åmål – Mellerud  
070-229 21 71

Janne Kjellström 
Ed-Bengtsfors
Tel. 070-533 76 12

Ahlstrom-Munksjös bruk i Billingsfors har funnits 
sedan 1700-talet – inte undra på att våra hjärtan 
klappar lite extra för människorna och skogarna här 
omkring. Vi köper redan en stor del av virket lokalt, 
men ambitionen är att få ännu fler skogsägare i 
Dalsland och Bohuslän att välja ett långsiktigt och 
hållbart samarbete med oss.
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mLåt din skog förädlas 

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

Sträckfilm • Ensilageplast

Tel. 0521-360 48

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

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

KAMPANJ-
PRIS

KAMPANJ-
PRIS

Rider 213C 34.900:-
ORD. REK. PRIS 37.900:- INKL. MOMS 

Rider 214TC 37.900:-
ORD. REK. PRIS 39.900:- INKL. MOMS

LB 348SI 4.990:-
ORD. REK. PRIS 5.300:- INKL. MOMS 

LB 253S 4.490:-
ORD. REK. PRIS 4.800:- INKL. MOMS

LC 347V 4.990:-
ORD. REK. PRIS 5.300:- INKL. MOMS 

LC 347VI 5.990:-
ORD. REK. PRIS 6.300:- INKL. MOMS

Rider 112C 24.900:-
ORD. REK. PRIS 28.900:- INKL. MOMS 

Rider 216AWD 47.900:-
ORD. REK. PRIS 54.300:- INKL. MOMS

ÅTERFÖRSÄLJARADRESS

KAMPANJ-
PRIS

PERFORMANCE
BY HUSQVARNA

Jord & Skog

Nössemarks nisch

Det toppmoderna sågverket i Nössemark. Foto: Vida.

Här finns koncernens 
mest modernaste såg-
verk. Här sågas kubb 
i 2.45-längder och av 
detta produceras hyvlat 
konstruktionsvirke. Det 
är Vidas toppmoderna 
sågverk i Nössemark det 
handlar om.
Inom Vidagruppen pågår just 
nu och fram till den 29 april 
Vidaveckan, som arrangeras 
för första året. I Nössemark 
bjuds det in till Öppet hus på 
lördag. 

– Det är inte bara skogs-
ägare som hälsas välkomna, 
säger Styrbjörn Johansson, 
platschef i Nössemark. Alla 
som intresserade av att se ett 
toppmodernt sågverk är väl-
komna hit.  

Vida köpte sågverket i 
Nössemark i december 2015. 
Sedan dess har man arbetat 
hårt med att få igång ny såg-
linje, barkmaskin, råsorte-
ring, timmersortering samt 
slutligen ett nytt höghastig-
hetshyvleri. 

– Från  Moelvens tid finns 
nu inte mycket kvar, det 
mesta är utbytt. Det är enbart 
virkestorken och pannan 
kvar, berättar Thomas Hen-
ricsson, områdeschef för 
Väst hos Vida. 

– Sågverket är det moder-
naste som finns inom Vida, ja 
hela Europa, och känneteck-
nas av en mycket hög pro-
duktion, tillägger han.

Kännetecknas av  
hög produktivitet
Sedan Vida tog över verk-
samheten i Nössemark har 
här investerats cirka 300 
miljoner kronor. Det senaste 
är ett helt nytt hyvleri, som 
stod klart i september förra 
året. Hela investeringen byg-
ger på en hög produktion per 
timma. I april producerades 
som mest 29 000 stockar per 
skift! Styrbjörn Johansson 
förklarar; 

– Vid en skogsavverkning 
får man normalt fyra typer av 

råvara; timmer, massaved, 
energived och kubb. Här i 
Nössemark sågar vi kubb, 
som ligger någonstans mel-
lan sågtimmer och massa-
ved. Stocken är tillräckligt 
grov för brädor och plank, 
men för klen och kort för ett 
normalt sågverk. Ur varje 
stock får vi inte fram många 
plankor, då den är förhållan-
devis liten. Det är därför det 
är så viktigt med ett högt 
stycketal per timma i sågver-
ket här. Det är unikt med den 

här typen av anläggning, 
säger han och tillägger:

– Utmaningen är att lyckas 
hålla hög produktivitet. 

På sågverket i Nössemark 
har man idag 35 anställda. 
Det är delvis samma perso-
nal som under tidigare ägare 
men antalet har ökat efter-
hand. Råvaran kommer 
främst från Värmland och 
Västra Götaland. Cirka 20 
procent importeras från 
Norge. 

– Det är viktigt med bra 

kvalité på råmaterialet, me-
nar Styrbjörn Johansson.

Sedan Vida etablerade sig 
i Nössemark har det gått bra, 
bättre än förväntat.  

– Det var en lyckad inves-
tering och i rätt tid. Det 
bästa är att det även ser posi-
tivt ut framgent, säger Styr-
björn,.

Ing-Marie Norrman

Blir lidande av nedskräpning
Aluminiumburkar som 
slängs längs vägarna är 
en stor anledningen till 
att tusentals nötkreatur 
varje år tvingas avlivas 
akut i Sverige. 
Nu vill Agria Djurförsäkring 
göra trafikanter medvetna 
om vad som händer när de 
kastar aluminiumburkar som 
senare riskerar att hamna i 
kornas grovfoder.

–  Förutom att det är oer-
hört plågsamt för kon att få 
magen uppskuren inifrån, är 
det kostsamt för lantbruka-
ren och onödigt att kasta 
skräp i naturen. Ändå fortsät-

ter nedskräpningen att öka. 
Nu vill vi göra fler medvetna 
om vad som händer när bur-
kar kastas på åkermark, säger 
Mikael Theorén, affärsområ-
deschef för häst och lantbruk, 
Agria Djurförsäkring.

Nedskräpning och alumi-
niumburkar är ett bekymmer 
för lantbrukare med åker-
mark utmed trafikerade vä-
gar. Trafikanter kastar både 
aluminiumburkar och annat 
skräp som senare riskerar att 
hamna i grovfoderkedjan när 
gräset skördas. 

När burken är söndertrasad 
är det mycket svårt att se 
skärvorna vid utfodring. Ef-

tersom nötkreatur äter ge-
nom att svälja stora mängder 
slarvigt tuggat foder har de 
inte förmågan att sortera ut 
skräp och vassa föremål utan 
sväljer även dessa om de 
finns i fodret.

Det vassa föremålet fast-
nar eller punkterar nätma-
gens slemhinna. Skadan 
måste behandlas eller, i vär-
sta fall, måste kon avlivas. 
Ett spetsigt föremål kan 
också tränga in i hjärtsäcken 
och leder då till plötslig död.

Symtom
Symtomen för vasst är att 

kon har dålig aptit och kut-
rygg. Kon kan också stöna 
och ha feber. I de flesta fall 
kan diagnosen säkerställas 
med ett blodprov. Det finns 
möjlighet till tillfriskande 
om kon behandlas med en 
magmagnet som ligger kvar 
i nätmagen livet ut, eller 
också som ibland sker, följer 
med en idisslingsboll upp 
och spottas ut. 

Beroende på symtomens 
svårighetsgrad ges även pe-
nicillin och smärtstillande. 
Har kon inte svarat på be-
handlingen på några dagar 
brukar prognosen anses vara 
dålig och djuret avlivas.
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Prisades på 
årsstämman

Onsdagen den 11 april 
delades priser ut på Hus-
hållningssällskapet Västs 
årsstämma i Vänersalen, 
Vänersborg. Följande pri-
ser delades ut på stämman 
2018.
Pristagare från tidningens 
utgivningsområde: Heders-
priser ur hästavelsfonden. 
Utdelare Kicki Wallin.

Bästa ungsto kallblod i 
Norra Älvsborg 2017: Lova 
22-14-0031. Nordsvenskt 
sto. Ägare: Olle och Mari-
anne Pettersson, Gunnars-
näs Berg, Dals Rostock.        

Hushållningssällskapets 
silverbrosch som årligen 
delas ut till kvinnor som ver-
kar för landsbygden:

Ägarna av bästa ungsto kallblod, Olle och Marianne Pettersson, Dals 
Rostock med prisutdelaren Kicki Wallin .

Mottagare av Hushållningssällska-
pets silverbrosch: Irene Eriksson, 
Ekholmens Säteri Dals Rostock 
och Maria Ekholm, Blekslätten 
Frändefors.

Iréne Eriksson, Ekhol-
mens Säteri Dals Rostock. 
Nominerad av: Dalbo Hus-
hållningsgille. Iréne arrende-
rar Ekholmens Säteri till-
sammans med sin man sedan 
1981 av Fryxsell-Langen-
skiöldska stiftelsen. Ekolo-
gisk mjölkproduktion, 
gårdscaféet Lantligt Anno 
1785 samt håller Karl XIV 
Johans rum öppet för allmän-
heten som museum. Driver 
butik i Mellerud, Parfymeri 
Alexandra.

Motivering: Irene tilldelas 
Silverbroschen för kreativt 
företagande på landsbygden. 
Glad landsbygdsentreprenör 
som utvecklat Ekholmen till 
ett besöksmål.

Maria Ekholm, Blekslät-
ten Frändefors. Nominerad 
av: Dalbo Hushållningsgille

Maria är en driven och 
kreativ småbrukare med kva-
litetsproduktion. 

Motivering: Maria driver 
tillsammans med sin familj 
företaget Blekslättens gård 
med uppfödning och föräd-
ling där fokus ligger på att 
genom kompetent avelsar-
bete få fram ytterst hög kva-
litet

Silverbroschen är formgi-
ven och tillverkad av silver-
smed Birgitta Hilling, Spe-
keröd

Med på valsedel 
till riksdagen

Mellerud är dubbelt repre-
senterat på SD Västra Göta-
lands Norra Riksdagsvalse-
del. Tre dalslänningar, varav 
två mellerudsbor, finns med 

på nämnda vallista. Dessa är: 
Nr 69. Anne Kaye, Åmål. Nr 
70. Ulf Rexefjord, Mellerud. 
Nr 72. Berny Dahlberg, Mel-
lerud. 

Delar på ledarskapet

Anette Karlsson, Magnus Jonsson och Karolina Christensen delar på 
tjänsten som tillförordnad socialchef i Mellerud fram till 31 augusti. 
Foto: Privat.

Vernissage av vävda alster

Elsy Bråtsjö Nilsson, Helena och Lennart Magnusson samtalar om hur 
man fann Amandas vävbok och vad det sedan ledde till.

I röda varma toner är alstren som är hämtade från första och andra 
vävboken.

Anette Karlsson är idag sek-
torchef för stöd och service, 
Karolina Christensen är sek-
torchef vård och omsorg och 
Magnus Jonsson är sektor-
chef för IFO och biståndsav-
delningen.

– Vi ser det som betydelse-
fullt att under den här tiden 
kunna fortsätta leda våra 
egna verksamheter. Vi har 
många processer som är 
igångstartade och vi vill inte 
tappa farten, därför blir det 
viktigt för oss med delat le-

På biblioteket i Mellerud pågår just nu en utställning 
arrangerad av Trådräknarna i Nordals Härad. Här kan 
man bland annat se gammal vävnadskonst i ny tappning. 

År 2000 inleddes en studiecir-
kel för att inventera gamla 
vävnader. Man hittade mycket 
material och mönster som man 
inte tidigare sett. 

Under cirkelarbetets gång 
började man också väva nytt 
med de gamla vävnaderna som 
förlaga. 

Föreningen deltog 2005 på 
vävmässan i Karlstad där ett 
15-tal vävnader härifrån visa-
des. Efter detta bestämdes att 

göra en vävbok som släpptes 
till vävmässan i Leksand 2008. 
Och på den vägen har det varit 
och fler vävböcker har det 
blivit.

Upprinnelsen till andra bo-
ken som släpptes 2011, var en 
handskriven vävbok som Len-
nart och Helena Magnusson 
hittat efter en gammal släkting, 
Amanda Johansson (1875 – 
1965). Amanda bodde i ett torp 
i Guttvik, tillsammans med sin 

systerdotter vars son Lennart 
och Helena köpte torpet av. 

I gömmorna fann de anteck-
ningarna som de sedermera 
överlämnade till Trådräknar-
na. Resultet blev således andra 
boken.  

Boksläppen har anpassats 
till vävmässorna och 2017 
kom den tredje boken. Tre år 
tidigare hade man mottagit 
Melleruds kommuns kultur-
pris.

 – Priset sporrade oss till den 
tredje boken, det är också den 
som fått de bästa recensio-
nerna, berättar Elsy Bråtsjö 
Nilsson. 

På vernissagen finns vävna-
der att se hämtade från alla de 
tre böckerna; Räknade trådar, 
Amandas mönster samt Färg-
glatt – alla med tillägget ”nya 
vävar”.  

Ing-Marie Norrman

Under tiden innan en ny socialchef är på plats tar Anette 
Karlsson, Karolina Christensen och Magnus Jonsson ett 
delat ledarskap som tillförordnad socialchef från den 
16 april till 31 augusti.

darskap. Det är en utmaning 
att leda socialförvaltningen 
under rekryteringstiden. Vi 
har haft oturen att ha flera 
socialchefer som har varit 
hos oss under en kort tid. Det 
har skapat oro i organisatio-
nen och flera enheter har haft 
tunga perioder. Det är ett 
otroligt drivande, engagerat 
och sammansvetsat gäng 
som antar utmaningen och 
det är en spännande laglös-
ning för tillförordnad social-
chef.  Den här lösningen tror 

jag skapar tillit och trygghet 
i organisationen. Just nu på-
går rekrytering av socialchef 
och jag hoppas vi har en ny 

socialchef på plats i augusti-
september, säger kommun-
chef Sophia Vikström.

På slottstaket med Kungen
I torsdags var ”Sten på 
MEA” Engqvist och hans 
son Johan, på kungliga 
slottets tak för att sätta 
upp solceller. Även Kung-
en var med och bar.
Detta uppmärksammades av 
många då det hela sändes på 
tv under torsdagskvällen och 
flera tidningar hade ute bil-

derna på sina hemsidor. Tip-
sen har trillat in till Melleruds 
Nyheter från flera håll och 
naturligtvis har vi pratat med 
Sten.

– Det stämmer. Vi har fått 
uppdraget av Statens Fastig-
hetsverk att installera 600 
solpaneler på slottets tak, den 
mittersta flygeln. Arbetet ska 

Lämnar Bäckefors 
för Mellerud

Bilbolaget avvecklar sin 
verksamhet i Bäckefors och 
flyttar både försäljning och 
verkstad till Mellerud.

Det betyder att Bilbolaget 
i Mellerud får två nya mär-
ken, till de bilmärken de re-
dan har i sitt program.

Anläggningen i Mellerud 

är den nyaste inom bolaget 
och det strategiskt goda läget 
på Västerråda har också be-
tydelse.

Melleruds Nyheter har inte 
kunnat nå vd Kenneth An-
dersson för en  kommentar.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

var klart till den 6 juni och vi 
har fem killar som är upp nu 
och jobbar med detta, berät-
tar Sten.

Hur mellerudsföretaget 
MEA får uppdrag i Stock-
holm av Fastighetsverket har 
sin förklaring. För cirka fem 
år sedan skulle ett danskt 
företag sätta upp paneler på 
Innovatum i Trollhättan och 
där var MEA involverade. 
Det hela gick så bra att Sten 
och hans företag engagera-

des för att sätta upp 1 400 
paneler åt Statens Fastighets-
verk, på skolbyggnader i 
Uppsala. Så hamnade Sten 
Engqvist och sonen Johan 
tillsammans med Carl XVI 
Gustaf på slottstaket och de 
bar paneler inför ett press-
uppbåd på 90 personer.

– Inte för att jag är royalist, 
men det var roligt att träffa 
honom, säger Sten.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

Krock vid 
vänstersväng

Kollision mellan två personbilar strax innan kl. 17 i måndags. En bil som 
kom norrifrån på Landsvägsgatan och skulle svänga vänster vid Ica i 
Mellerud blev påkörd av en bil som kom söderifrån. En av förarna fick 
lättare skador och klagade över ryggont och fördes till sjukhus. Den 
andra blev chockad. I bilen som skulle göra vänstersvängen färdades 
två vuxna, medan det färdades en vuxen och två barn i den norrgående 
bilen. Foto: Karin Åström.
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En fotograf vänder hem till Dalsland

Håkan Ludwigson i sin dalsländska ateljé. Bilden är från utställningen ”Balls and bulldust” som kommer att 
visas i Åmål.

Bilder från Nothern Territorys i Australien 1985 visar boskapsfösarnas 
hårda liv.

Fotografen Håkan Ludwigson har rest jorden runt med sin kamera i snart 40 år och 
sett över 100 länder genom sin kameralins. Nu tillbringar han så mycket tid han kan 
i Dalsland, där familjen tillbringat somrarna i många år, och ställer ut ett av sina 
starkaste fotoprojekt i Åmål under fotofesten.

Håkan Ludwigson växte upp 
i Vänersborg och började sitt 
yrkesliv som fotograf på 
ELA. 

Efter ett år på tidningen 
började han på fotoskolan i 
Göteborg, sedan blev det 
lumpen i arméns fotoskola 
och därefter några år som 
fotoassistent, bland annat i 
Tyskland, Schweiz och Lon-
don. Tillbaka i Sverige foto-
graferade Håkan reklam och 
mode. Men det fanns annat 
han ville berätta.

Människor
Håkan minns hur hans far, 
just vid stugan i Dalsland, 
hjälpte till att inreda bilen 
och den lilla husvagnen som 
skulle bli både färdmedel och 
hem åt Håkan när han skulle 
bryta ett hetsigt yrkes foto-
graferande med ett långt 
äventyr. 

Ursprungligen var tanken 
Afrika men ändrades till 

Australien. Bilen och hus-
vagnen skeppades dit och 
rullade i  fyra månader på 
ändlösa vägar, en resa som 
kom att betyda mycket för 
den unge fotografen. 

– Det låter ju helt galet att 
ta med sig bil och husvagn 
till Australien, men så var 
det, säger Håkan.

Där kom han i kontakt med 
”stockmen”, boskapsfösare 
åt de stora rancherna. Ett 
vandrande, hårt arbetande 
folk av sökare, ensamvargar, 
äventyrare och de som inte 
såg något annat liv än detta 
som möjligt. 

Mötet med dem gjorde 
outplånliga intryck. Det var 
då drömmen att få återvända 
och utforska mer om denna 
värld och människorna i den 
väcktes. 

Sponsrades
1985 fick Håkan möjlighet 
att med Hasselblads utrust-

ning förverkliga drömmen 
med projektet om boskapsfö-
sarna i Nothern Territory, ett 
väldigt område på 1,3 miljo-
ner kvadratkilometer, där en 
ranch kan ha en besättning på 
över 100 000 djur.

– Jag och min assistent 
Anders Alexandersson, som 
idag bor i Bäckefors, plane-
rade och packade i månader 
och reste sedan till Darwin 
där Fred, som emigrerat dit 
från Sälen, hjälpte oss att 
ordna det praktiska plus de 
första kontakterna  med olika 
cattlestations. Vi fortsatte ta 
kontakt med ranchägare som 
skulle flytta sina boskapsjor-
dar, vi hängde på och stan-
nade 5-6 dagar på varje 
ställe. Vi var som ”flugor på 
väggen” och mötte männ-
iskor med vitt skilda bak-
grunder. Nio av tio hade 
inget emot att bli fotografe-
rade. De som inte ville det var 
oftast kvinnor, som jag upp-
fattade trodde att vi kanske 
skulle förlöjliga deras hårda 
liv, berättar Håkan.

En brutal värld 
Hasselblad sponsrade med 
utrustning och tre veckors 
resande, men Håkan och 
hans assistent, samt under en 
månad också Håkans bli-
vande fru Inger, utökade 
själva projektet till tre måna-
der. De reste mellan rancher 
med namn som Victoria Ri-
ver Downs, Brunette Downs 
Station och Lucy Creek Sta-
tion. Avstånden mellan dem 
kunde vara hundratals mil.

– Hemma fotograferade 
jag nästan aldrig med Has-
selbladaren på fri hand, alltid 
med stativ. Här var allt på 
språng och jag fick vänja mig 

vid ett nytt sätt att arbeta, 
säger Håkan.

Han är fylld av historier 
och minnen från dessa heta, 
dammiga månader och den 
extrema och ibland brutala 
värld som boskapsindustrin 
utgör. Han såg det hårda li-
vet, såg människorna, med 
sina drömmar, vedermödor, 
hårdhet och kärlek.

Nästan bortglömda
Hemkomna till Göteborg 
använde Hasselblad bilderna 
i den planerade trycksaken 
plus en kalender, sedan blev 
allt liggande tills den nystar-
tade amerikanska resetid-
skriften Trips publicerade 
bilderna på 20 sidor 1988 i 
sitt första nummer. 

Detta fick stor uppmärk-
samhet och ledde till att Hå-
kan fick ett avtal med det 
ansedda resemagasinet 
Condé Nast Traveler, i gott 
sällskap med andra världs-
kända fotografer som bland 
andra Helmut Newton, Ro-
bert Mapplethorpe och Bri-
gitte Lacombe. Tre decennier 
av intensivt resande och fo-
tograferande på uppdrag av 
Condé Nast följde. Hemma i 
arkivet låg bilderna från aus-
tralienresan kvar, egentligen 
osedda utanför fotokretsar. 

Återuppväckta
2012 mindes den tidigare 
konstnärlige ledaren på Has-
selblad Center bilderna och 
det blev en utställning 

på Strandverket Konsthall i 
Marstrand där han då var 
chef. 

Det tyska förlaget Steidl 
publicerade projektet i bok-
form 2015, den distribuera-
des över hela världen och är 
nu slut på förlaget. 

Nu ska dessa vackra, råa, 
tidlösa bilder visas på Åmåls 
fotofest. Att resa långt har 
Håkan Ludwigson inte lust 
med längre och ateljén har 
han flyttat från Kanolds 
gamla fabriker i Göteborg till 
nya lokaler i Dalsland.

– Jag har sett mycket men 
vackrast är det här, säger han.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se
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Frändefors
Valborgsmässofirande

Måndag 30 april kl. 19.00
Kyrkokören hälsar våren vid församlingshemmet 

Vårtal av Lennart Staaf
Allsång med Husbandet, servering, lotterier

Hjärtligt välkomna!

Frändefors kyrkokör

Valborgsmässofirande
Brålanda

Måndag 30 april kl. 19.00
Vårsånger • Vårtal av Dennis Carlsson 

Fika • Underhållning • Lotterier
Välkomna till Församlingshemmet!

Brålanda kyrkokör

VALBORGSMÄSSOFIRANDE PÅ RÖRVIK
Måndag 30 april kl 20.00
Vårtal – Tove af Geijerstam

Sång: Elinor och Emil Henrikson
Andakt: Sigward Karlsson
Lotteri, servering och fyrverkeri
VÄLKOMNA         Equmeniakyrkan Södra Dal

Brålanda • Frändefors

Det är dags för en av vårens höjdpunkter

Kosläpp på Evenstorp. Kor och kalvar gillar att komma ut. Arkivbild.

Sju sorters kakor på Solrosen

Småkakor ur recept från Sju sor-
ters kakor, i tre våningar. 

Birgitta Rasmusson signerade gär-
na sin senaste bok under besöket 
på Solrosen i Brålanda. 

Doris Severinsson låter sig väl smaka av kaffet med goda kakor därtill.

Vårfirande 
i Brålanda

På Valborgsmässoafton, blir 
det traditionsenligt vårfiran-
de i Brålanda församlings-
hem. Kyrkokören sjunger 
vårsånger och årets vårtal 
hålls av Dennis Carlsson. 
Som brukligt är inbjudes alla 
till dukade fikabord med 
dryck, smörgås och tårta. Det 
blir också underhållning och 
lotterier med mera.

ponny. Det blir också tillfälle 
att njuta av gårdens produk-
ter från grillen och vid fika-
bordet.

På Evenstorps gård finns 
det dikor med kalvar, afri-
kanska minigetter, minigri-
sar, en hund som heter Alice, 

katter, kaniner, höns och 
även ett gäng alpackor.  

Här föds köttdjur av rasen 
Hereford upp. De äter endast 
vallfoder så de växer lång-
samt vilket ger ett mycket 
smakrikt och mört kött. Dju-
ren går ute på bete från maj 

Naturligtvis bjöds det till ett riktigt kafferep, när Bir-
gitta Rasmusson, bland annat känd från ”Hela Sverige 
bakar” gästade Brålanda i torsdags. 

Solrosen, restaurangen på 
Solhagas och Sörbygårdens 
servicehem och äldreboende 
var fyllt av boende, närstå-
ende, personal och andra in-
tresserade.

Som initiativtagare till den 
här träffen stod Aktivitets-
gruppen, som har till uppgift 
att ordna med olika arrange-
mang för de boende. Cristina 
Lind berättar; 

– Vi försöker göra lite skill-
nad i vardagen för de boende. 
Vi är också väldigt glada över 
att vi här har ett kök med 
matsal till, det blir som en 
naturlig samlingsplats och 
betyder oerhört mycket. 
Kökspersonalen är helt out-
standing, de gör det trivsamt 
och nu har de också bakat till 
den här träffen. De boende 
här är uppfödda både med 
kafferep och sju sorters ka-
kor, det hör till den svenska 
kulturen. Vi har plockat ihop 
de rätta tillbehören, porslin, 
dukar etcetera. Även Brå-
landa Väntjänst ordnar lite 
olika träffar för de boende 
här, vilket vi tycker är väldigt 
roligt, avslutar Christina.

Birgitta Rasmusson inled-

de sitt program med att tala 
om att hon tyckte det var 
trevligt att besöka Dalsland 

– Här finns mycket tradi-
tioner och jag minns också 
många besök och föreläs-
ningar jag gjorde på Nuntorp, 
på den tiden hushållsskolan 
fanns där, sade hon. 

Underbart med kafferep
Birgitta bjöd på en intressant 
och trevlig föreläsning om 
etiketten, allt från samtals-
ämnena till klädseln via 
kakfatet vid kafferepen, hur 
kakrecepten hemlighölls, 
varför det ska vara minst sju 
sorters kakor och att det tra-
ditionella kafferepet nu bör-
jar komma igen hos den lite 
yngre generationen. 

– Det är underbart med 
kafferep på agendan igen, 
säger hon med ett leende. 

Vi fick också veta att kaf-
ferep är en svensk tradition 
som inte finns någon annan-
stans. Detsamma gäller bul-
larna, de bakas enbart i Sve-
rige. Och vem kunde ana att 
sju sorters kakor har sitt ur-
sprung från Bibeln?

I Uppenbarelseboken talas 
om bokrullen med de sju in-
seglen, här nämns de sju 
dödssynderna samt Jesu sju 
ord på korset bland mycket 
annat. 

Även inom magin var det 
betydelsefullt. Allt hänger 
dock ihop med den av mån-
faserna bestämda sjudagars-
veckan. Hursomhelst, berät-
tar Birgitta att kafferepen har 
sitt ursprung från landsbyg-
den, där kyrkan och prästgår-
darna spelade en stor roll. 
Kafferepet skulle hinnas 
med mellan middag och 

kvällsmjölkning och var en-
dast för damer. Den enda 
manlige gästen som fick 
närvara var just prästen.

TV-inspelningar
Birgitta Rasmusson är en 
dam med många strängar på 
sin lyra. Förutom föreläs-
ningar var hon under många 
år chef för ICA:s provkök. 
Numera är hon kanske mest 
känd som en av domarna i 
TV:s ”Hela Sverige bakar”. 
Hon har även skrivit ett fler-
tal uppskattade böcker, bland 
annat klassikern ”Sju sorters 
kakor”. 

– Näst Bibeln är den Sve-
riges mest köpta bok, säger 
Birgitta som också forskar 
kring det här med kafferepen. 

– I bland annat Dalsland 
fanns förr seden att få en 
dôppekôpp med hem efter 
kalaset, en doggybag helt 
enkelt, tillägger hon. 

Det här var nu sista före-
läsningen som Birgitta gjor-
de denna säsong. I maj startar 
inspelningen av ”Hela Sve-
rige bakar” för sjunde året i 
rad. Hon lyfter lite på ka-
klocket och avslöjar att det 
blir mycket nyheter, men inte 
vad. 

I september är hon tillbaka 
i våra trakter, då hon gästar 

Sundals Ryr. Hon talar även 
om att resorna och föreläs-
ningarna runt om i landet ger 
henne mycket.

 – Jag får alltid intressanta 
historier på vägen, exempel-
vis det här med småkakan. 
Den ska var tre bett stor, 
första bettet väcker nyfiken-
heten, andra upplevelsen och 
den tredje är njutningen. Om 
dagens stora kakor säger hon 
– De görs stora för att kunna 
ta betalt. Mitt tips är istället 
att göra en liten kakassiett, 
det brukar bli väldigt upp-
skattat.

Ing-Marie Norrman

Första maj är det åter dags 
för kosläpp på Evenstorps 
Gård i Sundals Ryr. Sofia 
och Magnus Karlsson bju-
der återigen in till detta 
populära evenemang. 

Tillsammans med många 

medhjälpare från bygden och 
en mängd besökare från när 
och fjärran brukar det bli 
folkfest. 

Nu ges tillfälle att uppleva 
när man släpper ut kor och 
kalvar på bete, se och klappa 
smådjuren eller rida på en 

till oktober och på skön lös-
drift på vintern.   

Förutom uppfödning av 
djur produceras kravodlade 
hallon och rabarber, bakverk 
med mera.

– Sedan förra kosläppet har 

vi byggt nytt kök och lager 
samt fler toaletter. Om tren-
den håller i sig förväntar vi 
oss drygt 700 bilar i år, säger 
Sofia Karlsson.  

Marianne Karlsson

Du som är 65+ inbjudes till
Vårkonsert

i Musikskolans Aula, Brålanda
fredag 4 maj kl. 18.00

Mingel och underhållning med riksspelman Alban Faust 
och Dalslands spelmansorkester
Vid behov av skjuts ring 313 13

(mån-torsdag kl. 10.00-12.00)

Välkomna till en trivsam afton!
Konserten är ett samverkansprojekt med stöd  
från stiftelsen Dagny o Sven-Erik Johanssons  
fond samt Studieförbundet Vuxenskolan

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

Besök gärna vår hemsida:
bralandavantjanst.dinstudio.se

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 
Fredag 4/5 kl 10.00
”Känn ditt Dalsland”
OBS! Inställt
Fredag 4/5 kl 18.00
Konsert i Musikskolans Aula
Se separat annons!
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Öppnar hotellverksamhet i Håverud

Kerstin Lindberg är anställd som driftsansvarig på Håveruds Hotell.

Nu öppnar Håveruds Ho-
tell i ny regi. Hela hotellet 
har totalrenoverats och 
kommer att öppna den  
1 maj med Kerstin Lind-
berg som driftsansvarig.
Hotellet har 22 rum plus en 
sjöstuga med fyra bäddar. De 
22 rummen består av 17 dub-
belrum, tre enkelrum, en svit 
och en sovsal med fyra bäd-
dar som till skillnad från ett 
vandrarhem har egen toalett 
och dusch på rummet. Samt-
liga rum, utom två, har en 
bedårande sjöutsikt.

Frukostbuffé ingår alltid, 
då erbjuds även mjölkfritt 
och glutenfritt. I uppstarten 
serveras även enklare rätter 
såsom smörgåsar, paj och 
fika i restaurangen.

Efterlängtat
– Det känns väldigt roligt 
med en nystart. Vid kontakt 
med andra företagare i byg-

den har vi förstått att detta är 
efterlängtat. Det behövs fler 
rum för att kunna ta emot 
turister i Dalsland, säger 
Kerstin Lindberg, som job-
bat på plats i cirka en månad.

I dagarna anställdes också 
Mita Vackenfeldt som ska 
hjälpa till med verksamhe-
ten. 

– Det ska bli väldigt kul. 
Jag älskar service och att få 
ta hand om människor så att 
de mår bra, menar Mita.

Står klart 1 maj
Arbetet pågår för fullt när 
tidningen är på besök (förra 
veckan). Det spikas, slipas 
och arbetas för fullt på bot-
tenvåningen. Våning två och 
tre är klara. Men allt kommer 
att stå färdigt till 1 maj.

– Ja, vi ligger redan ute på 
flera bokningssajter, hemsi-
dan ligger ute och vi är även 
ute på sociala medier. Det är 

mycket på gång, allt händer 
så fort nu, säger Kerstin.

Viktigt med samarbete
Hon berättar att man samar-
betar med andra restauranger 
som alla kommer att rekom-
mendera varandra för besö-
kare.

– Samarbete är a och o så 
att Håverud och Upperud 
fortsätter att blomstra, kon-
staterar hon.

Den ljusa matsalen är ny-
tapetserad och golvet är nytt. 
Det fina trägolvet i samlings-
salen på andra våningen har 
slipats. Samtliga ytskikt har 
fräschats upp och alla sängar 
är helt nya.

Här finns även en relaxav-
delning med en sprillans ny 
jacuzzi (med sjöutsikt), bastu 
och stolar med massagemöj-
lighet för rygg och fötter. 
Hotellet erbjuder också kon-
ferensrum.

Nu öppnar Håveruds Hotell i nyrenoverade lokaler i ny regi.Ett av de renoverade dubbelrummen med sjöutsikt. Foto: Privat. Det ingår alltid en fräsch frukostbuffé.

Saknar tydlig samordnare
Vu x e n u t b i l d n i n g e n s 
rektor Anita Andersson 
Hagsgård informerade 
kommunfullmäktige om 
samverkan kring utrikes 
födda innan mötet i ons-
dags. Att få en tydlig sam-
ordnare för integration är 
a och o, konstaterade hon.
Anita Andersson Hagsgård 
har mångåriga erfarenheter 
från vuxenutbildning, både 
från Falköpings kommun 
och Uddevalla. Där har vux-
enutbildningen en stark ställ-
ning, till och med en egen 
förvaltning. Hon hoppas att 
vuxenutbildningen ska få en 
lika stark ställning även i 
Mellerud, den har levt i skug-
gan av gymnasiet trots att 
skolformerna är skilda åt 
sedan 2016.

– Vuxenutbildning är jät-
teviktigt för hela kommunen, 
menar Anita.

Kommer inte vidare
När det gäller utrikes födda 
har Anita märkt att många av 
dem inte kommer vidare och 
hon menar att samordning 
och samverkan behövs för att 
göra något åt det. 

Efter ett möte med Dals-

lands Folkhögskola besluta-
des att bilda en arbetsgrupp 
som nu träffats några gånger. 

I den finns arbetsförmed-
lingen, arbetsmarknadsene-
heten, vuxenutbildningen, 
socialtjänsten, Dalslands 
Folkhögskola, Framidsbyg-
der, ABF, näringslivssam-
ordnare och biblioteket re-
presenterade.

– Viktigt är att vi får en 
gemensam bild av vad som 
görs, av de olika aktiviteter 
som finns. Alla som är med i 
gruppen är mycket entusias-
tiska och har en vilja att vara 
med. Det är jättekul, men det 
är inte vuxenutbildningen 
som ska samordna detta, det 
är AME, men de säger att de 
inte har möjlighet att göra det 
just nu, berättade Anita.

Vad som görs
Vuxenutbildningen erbjuder 
grundläggande kurser, gym-
nasiala kurser via Hermods 
och yrkesutbildningar. 

Dalslands Folkhögskola 
har en inroduktionskurs för 
lågutbildade och en kurs för 
lågutbildade kvinnor. 

Ung i Fokus (AME) jobbar 
med ungdomar upp till 24 år. 

Det finns också ett jobbcafé 
på AME två gånger i veckan.

ABF har frivillig svensk-
undervisning och tillsam-
mans med afghanska fören-
ingen en syverkstad, 
Mejeriet och Smyrna har 
språkcaféer.

– Mycket är på gång och 
mer kommer, sade Anita och 
nämnde bland annat att man 
ska fokusera på lågutbildade, 
framförallt kvinnor. Kring 
detta förs en dialog med Vä-
nersborgs-, Trollhättans- och 
Uddevalla kommun.

Samordnare angeläget
Hon presenterade en rad öns-
kemål som arbetsgruppen 
sammanställt. Överst på lis-
tan står en samordnare för 
integration, på andra plats en 
mötesplats, till exempel ett 
café som kan drivas av olika 
föreningar och organisatio-
ner. 

Samhällsorinteringskurser 
finns också med bland öns-
kemålen, de 60 timmar utri-
kes födda får i dagsläget 
räcker inte. Det behövs också  
manskurser där mötet med 
den svenska kulturen står i 
fokus. Det behövs tillgång 

till praktik och arbetsträ-
ningsplatser, en inventering 
av arbetsgivare i Melleruds 
kommun.

– Det allra mest angelägna 
är att vi får en tydlig samord-
nare kring integration och 
där ligger inte huvudansvaret 
på vuxenutbildningen utan 
på AME. Det är viktigt att det 
finns en eller flera människor 
som leder integrationen i 
kommunen. De utrikes födda 
är människor som behöver 
massor av stöd. Våra lärare 
får massor av frågor som inte 
har med undervisningen att 
göra, det är frågor som inte 
alls ryms inom lärarens upp-
drag, vart ska de vända sig? 
Hade vi haft en tydlig inte-
grationsenhet hade det varit 
betydligt enklare. Jag har 
haft en dialog med AME och 
de har inte möjlighet att leda 
det arbetet just nu, sade  
Anita Andersson Hagsgård.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

Debatt om peng ar till projekt
Under kommunfullmäk-
tigemötet den 18 april 
antogs detaljplanen för 
Sundserud. Det besluta-
des också att tilläggsbud-
getera 1   998  000 kronor 
till 2018 års budget för 
bland annat arbetsinte-
grerad integration.
Granskning av årsredovis-
ning 2017, årsrapport för 
VA-verksamheten, Fjärrvär-
meverksamheten, Renhåll-
ningen och Norra Älvsborgs 
räddningst jänstförbund 
klubbades i snabb takt.

Så även antagandet av en 
mer flexibel och till dagens 
förhållanden anpassad de-
taljplan för Sundserud.

Det innebär bland annat att 
friliggande bostadshus tillåts 
på fler delområden och att 
vägområden flyttas och bred-
das.

När det var dags att ta be-
slut om disponering av över-  
och underskott i 2018 års 
budget fanns det delade  
meningar angående att  
1 736  000 av 1 998 000 kro-
nor skulle gå till att fortsätta 
projektet Arbetsintegrerad 
integration.

Debatt
Tommy W Johansson (S)var 
först i talarstolen och yrkade 
bifall till förslaget. Han hän-
visade till vad vuxenutbild-
ningens rektor nyss informe-
rat om och pekade på hur det 
ser ut med arbetslösheten i 
Melleruds kommun, 43 pro-
cent för utrikes födda, 3,9 
procent för inrikes födda. 
Han menade att detta är skäl 
att låta pengarna gå till ar-
betsintegrerad integretation, 
att företagen behöver stöd för 
att ta emot lärlingar.

Ulf Rexefjord (SD) förkla-
rade att Sverigedemokrater-
na inte är särskilt förtjusta i 
den sortens integrationssats-
ningar och särlösningar. Han 
menade att man i Sverige inte 
är bra på att få utrikes födda 
i arbete. 

– Vi tror det är bortkastade 
pengar, sade Ulf Rexefjord 
och föreslog att pengar till 
projektet skulle avslås.

Michael Melby (S) mena-
de  att det finns problem med 
de projekt som genomförts 
men att man för den skull inte 
ska  upphöra med dem. Han 
framhöll att man behöver 
arbetskraft i Sverige.

De två nybyggda annexen 
är inte klara. 

Det ena kommer eventu-
ellt att tas i bruk under som-

maren. Tanken är att kunna 
hyra alla rummen i annexen 
i framtiden.

Fastigheterna ägs av Jim-

my och Roy Bourjeily som 
driver Lucabo AB.
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se
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Nytt aktivt koncept på Kroppefjäll
Efter en tid som asylboen-
de har Kroppefjälls hotell 
genomgått en genomgri-
pande renovering och en 
ny tid står för dörren. I 
samband med valborgs-
firandet slår Kroppefjälls 
Bed & Breakfast upp dör-
rarna. 
Kroppefjälls B&B har fått en 
ny grafisk profil, en ny logga 
och nya mål. Verksamheten 
är koncentrerad till den gröna 
hotellbyggnaden som ägaren 
Mikael Olsson nu investerat 
3-4 miljoner i. 

Redan i receptionen slås 
man av att det är natur och 
aktivt liv som är den röda 
tråden när huset har fått en 
helt ny look. Alla fönster är 
bytta, nästan alla golv, sånär 
som på de ställen den gamla 
ekparketten ligger kvar. Det 
är nymålat, ljust, snyggt och 
naturinspirerat. Utanför 
fönstren knoppas björkarna 
och skogens grönska är in-
tensiv i solskenet. 

Gänget bakom allt
Nu riggas för fullt rummens 

nya sängar inför nystarten. 
Nystrukna gardiner hängs 
upp och möbler kommer på 
plats. Allt andas energi och 
nytänkande. Bakom nystar-
ten står Mikael Olsson, som 
äger fastigheten, Christel 
Thuresson som bland annat 
varit näringslivschef i Vä-
nersborg, Evelina Thuresson 
som studerar digital mark-
nadsföring på Yrkeshögsko-
lan i Göteborg, Sten-Åke 
”Stenis” Wallentin, byggare 
och långdistanslöpare och 
Bente Lindström Larsson 
som bland annat arbetat inom 
hotellbranschen. 

– Jag har sökt efter vad 
man ska göra med anlägg-
ningen. Allt föll på plats med 
detta gäng. Vi ska visa vad 
Kroppefjäll har att ge, säger 
Mikael.

Alla brinner de för att sätta 
Kroppefjäll på kartan och 
lyfta fram vad trakten har att 
erbjuda. Det har blivit många 
timmars ideellt arbete för att 
få igång verksamheten och 
tillsammans har man  reno-
verat och utvecklat koncep-

Evelina Thuresson och Mikael Olsson riggar sängarna för kommande 
gäster.

30 rum, varav sju familjerum och två sviter finns på Kroppefjälls B&B.

Debatt om peng ar till projekt ”Här finns mycket att ta tag i”

Jeanette Johansson är ny HR-chef i Melleruds kommun. Hon presenterade sig inför kommunfullmäktige 
förra onsdagen.

Melleruds nya HR-chef 
Jeanette Johansson pre-
senterade sig inför kom-
munfullmäktige förra 
onsdagen. 
Jeanette Johansson började 
jobba i Mellerud i februari 
och gick då bredvid den till-
förordnade HR-chefen Karin 
Odhnoff en tid. 

Jeanette berättade att hon 
ursprungligen är från Hal-
land där hon växte upp på en 
gård utanför Varberg som 
drevs av hennes morföräld-
rar. Hon har jobbat flera år 
inom hotellbranschen där 
hon gjort ”allt utom att vara 
kock”, mest handlade det om 
arbete i reception. När låg-
konjunkturen kom på 90-ta-
let lämnade hon hotellbran-
schen och läste 
personalvetarprogrammet i 
Göteborg.

– Jag var 30 då och började 
sedan arbeta i Varbergs kom-
mun som personalsekretera-
re, tills jag träffade Janne, 
berättar Jeanette.

Janne, hennes blivande 
man, kom från Lilla Edet och 
dit gick flytten för Jeanette 
ganska snart.

– Jag fick jobb först på 

Marianne Sand Wallin (S) 
tyckte att inte alla projekt 
varit lyckade men att man för 
den skull inte är dåliga på 
insatser som dessa. Ett första 
steg behövs för att hitta ett 
riktigt jobb, menade hon.

Ulf Rexefjord vidhöll sin 
mening att man är dålig på att 
få utlandsfödda i arbete, trots 
alla insatser, att detta är ett 
faktum.

Karin Nodin (C) undrade 
vad alternativet vore. 

– Folk vill arbeta, framhöll 
hon.

Daniel Jensen (KD) yrkade 
bifall till kommunstyrelsens 
förslag att ge pengar till Ar-
betsintegrerad integration 
men tyckte inte att man 
kunde vara nöjd med nuva-
rande resultat. 

– Vi kan bli bättre, tyckte 
han och skickade en uppma-
ning till de styrande att stra-
ma upp AME.

Ulf Rexefjord höll med 
Daniel Jensen och efterlyste 
”nytänk och krav”.

Massutskick för säkerhet
En motion om att utreda möj-
ligheterna för att inrätta sys-
tem för massuskick via sms 

och mail för att öka säkerhe-
ten för medborgarna bifölls. 
Systemet förslås  driftas av 
samhällsbyggnadsförvalt-
ningen och implementeras 
stegvis med början inom VA-
verksamheten.

Liberalerna har ställt en 
interpellation till kultur- och 
utbildningsnämndens ordfö-
rande. I den ställer man frå-
gan, med anledning av at-
tentatet på Kronanskolan i 
Trollhättan, om vilka åtgär-
der kultur- och utbildnings-
nämnden vidtagit för att 
stänga ute oönskade besö-
kare i kommunens skolor. 
Interpellationen ska besva-
ras på nästa fullmäktigemöte.

Två nytillkomna medbor-
garförslag redovisades. Ett 
från Carina Bengtsson om en 
större hundrastgård i Melle-
rud, likvärdig den som tidi-
gare fanns vid Rådahallen. 

Det andra förslaget, inläm-
nat av Lennart Tysse, är att 
Melleruds kommun gör den 
öppna verksamheten inom 
socialpsykiatrin tillgänglig 
även på helger.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

socialförvaltningen i Vä-
nersborg, sedan på kommun-
styrelseförvaltningen. Vi 
byggde hus i Trollhättan där 
vi fick förtur på en tomt ef-
tersom jag var en pendlare, 
berättade hon.

Nästa jobb i Vänersborgs 
kommun var på samhälls-
byggnadsförvaltningen och 
där jobbade hon tillsammans 
med Sophia Vikström som 

nu är kommunchef i Melle-
rud.

– Det var jag som tipsade 
Sophia om jobbet i Mellerud 
och hon som tipsade mig om 
jobbet som HR-chef och nu 
är vi här, sade Jeanette med 
ett leende.

Hon är idag 55 år och fa-
miljen består av man och en 
tolvårig son.

– Det finns mycket att ta 

tag i här i Mellerud. Det är ett 
stort uppdrag och man har 
sina utmaningar som liten 
kommun att kunna rekrytera.
Jag tycker det går bra, här 
finns goda arbetskamrater 
och vi kommer att göra det 
tillsammans, konstaterade 
Jeanette Johansson.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

tet, vid sidan av sina vanliga 
jobb.

– Att vi tillsammans gör 
detta är avgörande. Vi är ett 
bra gäng med olika kompe-
tenser, säger Mikael, Christel 
och Evelina under en paus i 
arbetet. 

Utvecklingsmöjligheter
Planerna började smidas i 
samband med att Kroppefjäll 
Trailrun genomfördes för 
första gången i november 
2017, ett samarbete mellan 
OK Kroppefjäll och SK Gra-
nan där Stenis, Evelina och 
Mikael var involverade. 
Evenemanget mötte ett in-
tresse över all förväntan.

– Vi kände att det finns alla 
möjligheter att utveckla. Vår 
inriktning är mot outdoor-
aktiva och det finns en tydlig 
trend mot aktiv semester 
idag. Vår förhoppning är att 
utöka aktiviteterna kring 
Kroppefjäll Trailrun och här 
kan träningsläger och läger 
arrangeras, säger Christel.

Möjligheter fattas inte för 
den som vill träna löpning, 
MTB eller skidor vintertid. 
Det finns också fina vand-
ringsleder alldeles i närhe-
ten. 

På Kroppefjälls B&B kan 
man sedan sova gott och äta 
en närande frukost. Här finns 
30 rum, av dem är sju famil-
jerum med plats för upp till 
fem personer. Flera av rum-
men är tillgänglighetsanpas-
sade och det finns några rum 
där det är tillåtet att ha med 
sig hund. Det finns även tre 

sviter med pentry där den 
som behöver stanna länge 
bekvämt kan bo.

– Och skidresenärer på väg 
till fjällen behöver övernatt-
ning, det kan de få här, säger 
Mikael som ser en stor nack-
del i att Dalsland stänger ner 
vintertid.

Samarbete
När det gäller mat planeras 
ett samarbete med restau-
rangen på Ragneruds cam-
ping som kan stå för catering. 
Även där blåser nya vindar 
och ett samarbete mellan 
anläggningarna lovar gott.

Södra Kroppefjäll är ett 
spännande område med na-
turreservatet och med den 
duktiga föreningen, OK 
Kroppefjäll. 

Anläggningen här är känd 
sedan sanatorietiden och allt 
som nu sker hänger ihop med 
Kroppefjälls historia, med 
naturen, hela människan och 

hälsa i fokus, menar den en-
gagerade gruppen bakom 
nysatsningen. 
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

Gänget bakom Kroppefjäll B&B. Fr.v: Bente Lindström Larsson, Stenis 
Wallentin, Evelina Thuresson, Christel Thuresson och Mikael Olsson.
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Tösses damer vann premiären
FOTBOLL 
Historisk premiär för 
Tösses damlag spelades 
i lördags på Lilla Bräcke 
i Åmål där Frändefors 
damer gästade. Tösse var 
det bättre laget och vann 
seriepremiären i division 4 
Bohuslän/Dal med 4-0.
Det var inget snack, på Lilla 
Bräckes naturgräs. Tösse IF 
var väl förbereda på sin för-
sta seriepremiär och genom-
förde allt på rätt sätt. Det 
nystartade damlaget har varit 
svårtippade inför säsongen, 
efter svajiga försäsongsre-
sultat, men i premiären vi-
sade laget var skåpet skulle 
stå.

– Vi äger matchen från 
första till sista minuten, de 
hade inte ett skott på mål på 
90 minuter. De skapade ing-
enting framåt, sade Tösses 

tränare Hasse Blixt om mot-
ståndarna Frändefors som 
kom till matchen med bara 
två träningsmatcher i benen.

– Jag tycker vi möter ett 
bättre lag som är bättre för-
beredda på alla plan. Jag var 
orolig inför matchen just för 
att spela på naturgräs, de 
hade sju gräspass i benen och 
vi inget, sade Frändefors 
tränare Christer Stolt efter 
matchen, som var hans co-
meback i Fiffen efter ett år på 
annat håll.

Snabbt ledningsmål
Tösse började klart bäst när 
Michaela Karlsson redan 
efter tre minuter gjorde 1-0 
bakom Frändefors keeper 
Viktoria Noren, som hylla-
des av motståndartränaren 
efter matchen.

– Deras målvakt håller 
nere siffrorna. Hade de inte 

haft henne hade det blivit 
tvåsiffrigt, sade Blixt.

I paus hade Frändefors 
hoppet kvar i allra högsta 
grad, men det grusades nå-
gon minut in i andra halvlek 
när Michaela Karlsson utö-
kade Tösses ledning till 2-0. 
Sedan var det Tösse för hela 
slanten och Frändefors or-
kade inte stå upp med laget 
utan blev tillbakapressade av 
Tösse som för dagen var det 
bättre laget.

– Jag tycker det blir något 
mål för mycket, men så är det 
ibland. Men Tösse vann väl-
förtjänt, sade Frändefors 
tränare Stolt efter matchen.

Premiärnerver
Trots att det var en historisk 
premiär för Tösse verkade 
inte nerverna spela tjejerna 
ett spratt, mycket också tack 
vare starten man fick.

SLUTRESULTAT
Tösse IF – Frändefors IF 

4-0 (1-0)
Div. 3 Bohuslän/Dal

Målskyttar:
3’ 1-0 Michaela Karlsson
46’ 2-0 Michaela Karlsson
79’ 3-0 Anna Söderqvist
85’ 4-0 Ellen Abenius

SPORT

– Spänningarna släppte 
eftersom vi fick målet tidigt, 
redan efter tre minuter och 
efter det skapade vi väldigt 
mycket chanser. Det var en 
bra premiär och en jättebra 
laginsats, sade Tösses tränare 
Hasse Blixt efter segermat-
chen som slutade 4-0 efter 
två mål på slutet av hemma-
laget.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Framgångar för 
Dalslands löpare

Ultralöparen Helle Man-
vik,  Bolstad, har varit på 
Korfu och sprungit 105 
kilometer. Hon slutade 
på andra plats bland da-
merna.
Corfu Mountain Trail gick 
14-15 april. Deltagarna kom 
från hela världen, de var to-
talt 75 till antalet och Helle  
sprang in på en nionde plats.

Starten gick på lördag 
kväll den 14 april och Helle 
gick i mål på söndag förmid-
dag, efter 16 timmar.

– Att loppet gick på natten 
var en fördel för mig som inte 
är värmetränad, säger Helle.
Hon berättar att det tog lite 
tid genom att man fick klätt-
ra mycket, både upp och ner. 
Loppet gick över 4 000 höjd-
meter. Det var smala stigar 
och på sina ställen stupade 
det brant ner på ena sidan.

– Genom klättringen blir 
man genomtrött i kroppen, 
det är stor skillnad mot att 
löpa på plan mark, förklarar 
hon.

Loppet i Grekland är en 
förberedelse inför somma-
rens stora utmaning. Ett 120 
kilometers lopp över 7 000 

höjdmeter i Mont Blanc, 
Frankrike. Det är det största 
trailloppet i världen.

– Jag tränar bland annat i 
Sälen inför det loppet, berät-
tar Helle.

Coachade 
I helgen som gick var Helle 
coach åt  träningskamraterna 
Stenis Wallentin och Anders 
Thorn när de sprang ultralop-
pet Täby Extreme Challenge 
på 80,5 kilometer i Stock-
holm.

– Det gick bra för dem, 
Anders kom tvåa i sin klass 
på tiden 7.43 och Stenis 
gjorde nytt personbästa med 
8.55. Jag var stolt. Vi tränar 
ihop och det betyder mycket, 
det är stor skillnad mot att 
springa ensam. Vi blir star-
kare tillsammans och man lär 
känna varandra på ett väldigt 
speciellt sätt. Man blir avska-
lad av trötthet, säger Helle.

Även Emil Jansson skulle 
ha varit med, men hindrades 
tyvärr av en förkylning. Han 
liksom Helle och Stenis till-
hör OK Kroppefjäll.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

Prestationer i 
svenska cupen

BADMINTON 
I helgen som gick var Julia 
Jonsson, Agnes Ferm och 
Elvira Olsson uttagna för  
att representera Bohus-
län/Dal i svenska cupen i 
badminton.
Det var en jättetävling med 
över 350 deltagare från hela 
landet. Denna tävling klassas 
som ett års-SM och tävlas 
varje år i Uppsala. Denna 
helg var det även final i lag-
SM, dit alla spelare och le-
dare var inbjudna för att se 
och lära. 

Julia spelade i klassen för 
flickor  födda 2004 och Ag-
nes och Elvira spelade i klas-
sen flickor födda 2006. 

Agnes och Elvira skrällde 

till ordentligt och lyckades 
vinna ett silver i dubbelklas-
sen. Julia Jonsson, tillsam-
mans med Sofia Kleibrandt 
Torp, överraskade med att 
vinna ett brons i damdubbel. 

Alla tre flickorna spelade 
över sin förmåga och preste-
rade sin bästa badminton när 
det gällde som mest. Det är 
med glädje man ser att flick-
orna utvecklas med sin ålder.

 Noterbart är att stingetspe-
larna Martin och Malena 
Norrman deltog i tävlingen 
som ledare för Bohuslän/
Dal. 

Vi i BMK Stinget är oer-
hört stolta över att våra ung-
domar presterar så bra.

BMK Stinget

KIF-tjejer hade träningshelg
FOTBOLL 
Med fotbollen i fokus del-
tog tretton unga tjejer från 
Kroppefjälls IF i helgen 
då ett litet träningsläger 
hölls på hemmaplan. Fot-
bollsträning, god mat, 
film, quiz, karaoke samt 
lite information stod på 
agendan.
Med övernattning i klubbstu-
gan, fotbollsträning men i 
övrigt hemligt program, var 
succén given. Tjejerna tyckte 
att det skulle bli väldigt spän-
nande när vi träffade dem 
under fredagseftermidda-
gen. Då hade de ännu inte fått 
veta vad som skulle hända 
under kvällen. De spelade 
match på grusplanen utanför 
klubbstugan under ledning 
av sina båda tränare Magnus 
Sundholm och Henrik Flo-
din. Efter det blev det ”hela 
havet stormar” och lite mål-
skjutningsträning.

Det här med fotboll
Tilde Söderqvist och Ebba 
Molander Flodin var två av 
tjejerna som deltog. 

– Jag har spelat fotboll i tre 
och halvt år nu, berättar Tilde 
och fortsätter; 

– Det är roligt med fotboll, 
speciellt när vi åker på 

Hela Kroppefjälls IF:s F11-lag samlat tillsammans med ledarna och tränarna Henrik Flodin och Magnus Sund-
holm.

Ellen Andersson försökte vara med det hon kunde och kämpade på bra 
med kryckorna. Hon hade precis blivit av med sitt gips. 

matcher och man träffar nya 
kompisar. 

Både hon och Ebba ser 
framemot kvällen med spän-
ning. 

– Jag har aldrig övernattat 
så här förut, säger Ebba som 
varit med i laget sedan fem-
årsåldern. 

På frågan om vad som är 
så bra med fotboll svarar 
hon; 

– Det är bra motion, man 
får röra sig mycket. Jag gillar 

både lagspelet och att få 
tävla.

Inbjuden för en stunds in-
formation under kvällen var 
Mikael Israelsson, som an-
svarar för spelar- tränar- samt 
föreningsutveckling inom 
Dalslands Fotbollsförbund. 
Han menade att flick- och 
damfotbollen har haft några 
tuffa år, men nu verkar det 
som om intresset ökar igen. 
Detta och lite större årskullar 
gör att man inom fotbollsför-
bundet i Dalsland satsar lite 
extra. 

– Bland annat utbildas fler 
tränare nu, vilket kommer att 
göra gott, säger Mikael och 
menar också att han tror att 
Pia Sundhage gjort ett jätte-
jobb för svensk damfotboll i 
grund och botten. 

Ett härligt ungt lag
Mikaels informationspass 
under kvällen handlade om 
dalslandslag, läger (vid 13 
år), samt serier. Kvällens 
tretton tjejer spelar i år i F11-

serien som startar i början av 
maj. De kommer under se-
riens gång få möta Eds FF, IF 
Viken, Åsebro IF, Tösse IF 
samt Bengtsfors IF. 

Båda tränarna understry-
ker att de har ett härligt gäng 
tjejer som är jättegoda kom-
pisar och har en fin samman-
hållning. 

– Ja, skulle någon ramla 
och skada sig lite under en 
match, då avstannar spelet 
helt, säger Magnus och ler, 
de är verkligen måna om 
varandra. 

Henrik inflikar; 
– Vi har följt de här flick-

orna i flera år nu och det är 
roligt att se vilken utveckling 
de haft. Båda understryker 
också vikten av ett fint upp-
trädande, juste spel och att 
kunna bemöta både med- och 
motspelare med rättvisa och 
respekt. Och sist men inte 
minst, att ha roligt!   

Ing-Marie Norrman

Julia Jonsson, BMK Stinget och Sofia Kleibrandt Torp överraskade och 
tog brons i damdubbel flickor födda 2004.
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Kvalitén kan räcka långt: ”Satsar på övre halvan”
Frändefors IF har haft ruljans i spelartruppen under försäsongen, men ser ut att ha gått ur transferperioden som 
vinnare. Flera starka namn har kommit in och laget ser starkt ut, men samtidigt har resultaten svikit under våren 
och kan man tangera de två senaste säsongernas tredjeplatser?

Tobbes tankar:
Frågetecknet(?)
”Fiffen” har presterat på topp 
de senaste åren med Suad 
Hassani vid rodret. I år är det 
Öqvist som tagit över och 
laget har breddats. Men frå-
gan är, har det kommit in mer 
kvalitet i laget? Med den nya 
ledarstaben har också trä-

ningsnärvaron ökat, vilket är 
viktigt i längden. Men kvali-
tet behövs för att slå de bästa 
lagen i serien, finns det till-
räckligt mycket av det i 
denna trupp? Man har trots 
allt förlorat sex raka försä-
songsmatcher.

Utropstecknet(!)

Frändefors IF har slutat på en 

tredjeplats, två år i rad i divi-
sion 5. Bara det är ett kvali-
tetstecken och ett kvitto på 
att man gjort mycket rätt. Nu 
har ledarstaben bytts ut, det 
har varit ruljans på spelare. 
Men stommen är densamma 
och man fortsätter i samma 
anda. Laget har presterat bra 
i några av försäsongsmat-
cherna, kanske främst den 

insatsen jag såg mot Melle-
ruds IF i cupen. Gör man 
sådana prestationer i division 
5, då får övriga lag akta sig.

Tabellplaceringen:

Det är en svårare serie än på 
många år och det kommer att 
vara många lag som är med i 
toppen. Känslan är att inget 
lag kommer att dra ifrån po-

ängmässigt, men att det kom-
mer vara stor skillnad mellan 
den övre och undre halvan av 
serien. Har Frändefors till-
räckligt med kvalitet för att 
vara ett topplag? På övre 
halvan kommer man hänga 
med definitivt, men tveksamt 
om man klarar mer än en 
femteplats.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Inför säsongen med tränaren Erik Öqvist:

FRÄNDEFORS IF
Spelar i 2018:
Division 5 Dalsland
Spelade i 2017:
Division 5 Dalsland
Placering 2017:
3:a
Tobbes tips 2018:
5:a
Form senaste 5:
FFFFF
Andralaget:
Division 7 Dalsland
Huvudtränare:
Erik Öqvist
Seriepremiär:
28/4 Åsebro IF - hemmaplan

Hur ser du/ni på er trupp 
2018?
– Vi har tappat några start-
spelare från förra året men vi 
har fått in desto fler nya spe-
lare och har en mycket bre-
dare trupp som jag tror kom-
mer att utvecklas mycket 
under året.

Vilken prägel kommer 
du/ni sätta på sättet som 
laget spelar just denna 
säsong?
– Vi kommer att bygga vi-
dare på att vara ett spelande 
lag med mycket tålamod.

Om du jämför med förra 
säsongen, vad är skillna-
den 2018?

– Vi är en större trupp som 
tränar och har en starkare 
gemenskap vilket jag tror 
kommer ge resultat på plan.

Varför tror du/ni att ditt 
lag kommer lyckas just 
i år?
–Vi har lyckats komma högt 
i serien tidigare år, trots dålig 
träningsnärvaro och nästan 
aldrig samma startelva två 
matcher i rad. Jag tror detta 
kommer att vara bättre i år 
och vara en framgångsfaktor.

Vad är lagets styrkor och 
svagheter?
– Vår styrka är lagarbetet och 
defensiven. Det offensiva 
behöver vi jobba mer med 
men jag är inte orolig.

Vad är lagets målsättning 
för säsongen, antingen 
intern eller utåt?
– En målsättning jag hade 
inför säsongen var att höja 
träningsnärvaron och där ser 
det lovande ut. Vi har ingen 
uttalad målsättning för serien 
än.

Om du/ni skulle tippa er 
slutplacering kommande 
säsong, vilken position 
slutar ni på, och varför?
– Jag tror vi kommer vara på 
övre halvan av tabellen efter-
som jag tror att vi kommer 
prestera en bättre fotboll än 
förra året, tack vare bättre 
kontinuitet i laget. Dock är 
känslan att det kommer vara 

en jämnare och tuffare serie 
än tidigare år så det kommer 
att bli tufft att nå samma 
placering som förra året.

Vilka är era nyförvärv? 
– Vi har fått in Erik Bengts-
son Meuller, Eric Grönroos, 
Oscar Almqvist, Jonatan Ja-
cobsson, Christoffer Mars, 
Viktor Jansson, Daniel Jo-
hansson, Hampus Boman, 
Marcus Hedberg, Adam Ja-
cobsson, Niklas Andersson, 
Javier Tovar Olcese och 
Stefan Flood.

Vilka är era spelarförlus-
ter?
– Vi har tappat Rasmus Jo-
hansson (Trollhättan BoIS), 
Mahmoud Alghoul (Troll-

hättans IF), Alaa Alshurafa 
(IK Svane) och Jesper Svens-
son (slutat).

Vilka är med i ledarsta-
ben?
– Tränare: Erik Öqvist (ny), 
assisterande tränare: Marcus 
Carlsson (ny), assisterande 
tränare: Magnus Anders-
son (ny), B-lagsledare: Ma-
ciej Arvid Slusarczyk (ny), 
materialare/lagledare: Len-
nart Andersson. Målvakts-
tränare: Jeton Jusufi.

Vilken är er bästa lagdel, 
skulle du/ni säga?
– Bänken. Vi har en bred 
trupp!

Hur skulle du/ni ranka er 
försäsong, med siffror 
1-10 där 1 är dålig och 10 
är väldigt bra? 
– Jag skulle vilja sätta en 4:a. 
Vi har mycket sjukdomar och 
småskador som gjort det 
svårt att spela samma lag i 
matcherna men vi har ändå 
haft en bra närvaro på trä-
ningarna och den har bara 
blivit bättre det senaste, trots 
att gräset inte är grönt än. När 
det gäller träningsmatcherna 
så har vi inte fått några impo-
nerande resultat men jag 
känner ändå att vi har fått 
många svar och att det har 
gått i rätt riktning!

Golfbanan öppnade för spel

Han har redan börjat med att 
gå ut i skolor för att infor-
mera och introducera golf på 
elevernas gympalektioner. 
Då har han med sig ”golflek-
saker”. Vi ska ha en barndel 
på anläggningen som är an-
passad för barn med lite 
mjukare bollar och klubbor, 
förklarar Söderlund.

Utomhus grävs det för fullt 
för att färdigställa en husbils- 
och husvagnsparkering. Här 
grävs 50 meter för nytt VA, 
det ska även finnas en tryck-
luftanordning så spelarna 
kan spola av golfvagnarna. I 
norra änden av anläggningen 
planeras en bilparkering till 
för att kunna erbjuda ytterli-
gare 50 platser.

Det nya rangebygget står 
klart, nu inväntar man bara 
den nya bollmaskinen och 
9 600 nya bollar. I änden av 
rangen mot marknadsplatsen 
byggs ett fem meter högt nät 
som ska stoppa långt fly-
gande bollar.

– Vi har köpt in fem nya 
golfbilar och ett garage till 
dem börjar byggas denna 
veckan. Nu har vi kommit 
igång känner jag och vi hop-
pas på bra tillströmning av 
folk till banan, understryker 
Söderlund.
 

Susanne Emanuelsson
susanne@mellerudsnyheter.se

På väg ut till första tee under öppningsdagen. Från vänster: Håkan Holm-
gren, Stig Åbom, Göran Johansson och Werner Jonasson.

Klubbchef Pär Söderlund ser fram emot en spännande golfsäsong.

GOLF 
I fredags den 20 april öppnade golfbanan i Sunnanå 
för säsongen. Säsongsstarten är senare än vanligt, på 
grund av den kalla våren. Det är dock full permitet på 
anläggningen. 
– Banan är i gott skick, vi har 
gjort alla förberedelser vi 
kan. Vi har en duktig banchef 
i Magnus Barth, säger klubb-
chefen Pär Söderlund.

I annexets bottenvåning är 
allt innanför receptionen ut-
rivet. Här ska det bli nya 
omklädningsrum, tvättstuga, 
toalett, duschar och ett litet 
kontor. Innanför entrén finns 
en ny receptionsdisk för spe-
lare och boende.

– Detta ska bli en sam-
lingspunkt för alla, vårt 
klubbrum helt enkelt. Vi 
kommer att ha bord och sto-
lar plus sittplatser för fru-

kostgäster samt en TV, för-
klarar Söderlund.

Längs en vägg ska det fin-
nas ett bassortiment med 
golfprylar.

På andra våningen är allt 
också utrivet, här pågår reno-
veringsarbetet av ett nytt Bed 
& Breakfast-boende, bestå-
ende av åtta rum.

Två banpersonal har an-
ställts och en person tillträder 
i början av maj som ska 
hjälpa Pär Söderlund.

Ny PRO
– Vi har också tagit in en 
PRO/tränare, Jesper Asp. 

Seger för Annelie

Segraren i startklass, Annelie Bergkvist med sin border collie Impa.

HUNDSPORT 
11 mars arrangerade Mel-
leruds brukshundklubb 
lydnadstävling i ridhuset 
på Melleruds ridklubb. 
Klubben hade åtta startande 
i startklass och två startande 
i klass 1. Det var stora stör-
ningar med fåglar som ansåg 
att det var högst lämpligt att 
flyga omkring och kvittra 
mitt under pågående tävling. 
Några hundar kunde bara 
inte låta bli att jaga och 
tyckte tävlingen var minst 
sagt lattjo lajbans. Mindre 
roade var matte/husse. 

Startklassen vann hemma-
ekipaget Annelie Bergkvist 
med sin border collie Impa 
och fick därmed sitt tredje 
uppflyttningsresultat och er-

håller nu ett Lydnadsdiplom. 
På andra plats utan uppflytt-
ningspoäng hamnade Na-
tahalie Kleberger med sin 
staffordshire bullterrier. 
Tredje plats blev det för Jes-
sica Örn med sin tervueren 
Hexa.

Klass 1 vanns av Ingegerd 
Wirén med boxern Blixtra, 
tätt följd av Tina Boltorp med 
labradoren Larry.

Domare för dagen var Inge 
Larsson från Bengtsfors som 
hade klubbens egen skrivare 
Hanna Laakso vid sin sida 
som flitigt skrev ner allt do-
maren hade att säga om da-
gens tävlande. Tävlingsle-
dare Karin Lehrman från 
Åmål.

Melleruds BK
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Tobbes tankar:
Bästa värvningen:
Från Eds FF har Bäckefors 
hämtat mittfältaren Jesper 
Wärn Holgersson som ser ut 
att kunna bli nyttig för BIF. 
Tre mål på fyra matcher på 
försäsongen är inget dumt 
facit för en mittfältare.

Tyngsta tappet:

Målvakter växer inte på träd, 
därför var det extra tungt för 
Bäckefors att tappa Tobias 
Svensson åt det motsatta hål-
let som Jesper gick, till Eds 
FF.

Frågetecknet(?)
Resultaten på försäsongen 
har varit svajiga och det är 
skillnad på att komma upp i 
division 5. Kommer truppen, 

som är tunn, klara uppflytt-
ningen? Tveksamt.

Utropstecknet(!)
Förra året var laget en vinst-
maskin och de takterna finns 
kvar. Några av de äldre ruti-
nerade spelarna finns kvar i 
truppen, så spelare som Ma-
thias Blomsten och Magnus 
Andersson kommer att göra 
stor nytta för Bäckefors.

Tabellplaceringen:

Nykomlingar i division 5 
men tyvärr kommer Bäcke-
fors inte att klara förändring-
arna i kombination med att 
laget tappar flera viktiga och 
duktiga spelare inför sä-
songen. Det bli tyvärr respass 
tillbaka till sexan.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Hur ser du/ni på er trupp 

2018? 

– Truppen är väldigt tunn för 

närvarande, delvis beroende 
på skador.

Vilken prägel kommer 

Bäckefors mittfältare Johan Jensen är kvar i truppen och kommer spela 
division 5 denna säsong. Foto: Marcus Ek.

Inför säsongen med huvudtränaren Mattias Svensson:

BÄCKEFORS IF
Spelar i 2018:
Division 5 Dalsland
Spelade i 2017:
Division 6 Dalsland
Placering 2017:
1:a
Tobbes tips 2018:
10:a
Form senaste 5:
FFVF?
Andralaget:
Division 7 Dalsland
Huvudtränare:
Mattias Svensson
Seriepremiär:
28/4 Färgelanda IF – hemmaplan

B • I • 
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Seriesegern i division 6 förra året gick tämligen enkelt, bara Kroppefjäll vara starka nog att utmana. Nu blir det en hel annan femma när 
Bäckefors som nykomlingar i division 5 måste göra allt rätt för att kunna få förnyat kontrakt.

Nykomlingen som kommer att få slita för poängen

säsong, vilken position 
slutar ni på, och varför? 
– Vi siktar på att etablera oss 
i div 5, om vi får vara skade-
fria borde en placering kring 
mitten inte vara omöjlig.

Vilka är era nyförvärv?
– Linus Edman, Jesper Hol-
gersson och Hannes Wikhe-
de, alla från Eds FF. Sedan 
Emil Källen, Högsäter, 
samt Anton Andersson som 
flyttats upp från ungdomsla-
get.

Vilka är era spelarförlus-
ter?
– Tobias Svensson till Eds 
FF. Magnus Blomberg gick 
till Högsäter, Shaip Bajrami 
till Åsebro. Sedan har vi ty-
värr 6-7 spelare från fjolåret 
som inte kommer att spela 
A-lagsfotboll i år.

Vilka är med i ledarsta-
ben och vilka roller har 
dessa? 

– Mattias Svensson, huvud-
tränare. Ulf Mattsson, assis-
terande tränare. Per Ola 
Jensen, lagledare.
Vilken är er bästa lagdel, 
skulle du/ni säga? 
– Kan inte peka ut en lagdel, 
det får ge sig under säsongen.

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? 
– De som tränar regelbundet 
har gjort det bra så det blir 7, 
träningsmatcher varit upp 
och ned, så en 5:a på dem. 
Träningsförhållanden har 
varit okej, vi har haft möjlig-
het att träna på konstgräs en  
gång/vecka.

Kollektivet skall få Åsebro att vinna matcher

Hur ser du/ni på er trupp 
2018?
– Vi ser positivt på truppen. 
Det har varit en bra försäsong 
med hög träningsnärvaro. 
Det är även en bra mix på 
unga och äldre spelare.

Vilken prägel kommer 
du/ni sätta på sättet som 
laget spelar just denna 
säsong? 
– Ett lag med en bra inställ-
ning som jobbar tillsammans 
i både försvar och anfall.

Varför tror du/ni att ditt 
lag kommer lycka just i 
år? 
– Vi har en bred trupp med 
mycket rutin men också unga 
spelare som tillför energi.

Vad är lagets styrkor och 
svagheter? 
– Rutinen i laget är en styrka. 
Svagheten eller snarare ut-
maningen är att hålla igång 
alla spelare när man som vi 
endast har ett lag i spel.

Vad är lagets målsättning 
för säsongen, antingen 
internt eller utåt? 
– Vinna så många matcher 
som möjligt och ha kul på 
planen.

Om du/ni skulle tippa er 
slutplacering kommande 
säsong, vilken position 
slutar ni på, och varför? 
– Vi har som målsättning att 
komma bland de tre första i 
serien.

Vilka är era nyförvärv? 
– Wiktor Larsson från Mel-
lerud, Johan Larsson från 
Mellerud, Alvin Johansson 
från Kroppefjäll, Shaip Baj-
rami från Bäckefors och 
Adam Olsen är åter efter 
skada.

Vilka är era spelarförlus-
ter?

– 

Vilka är med i ledarsta-
ben och vilka roller har 
dessa?
Per Aronsson, tränare, Mi-
chael ”Svea” Eriksson, as-
sisterande tränare, Lars Jo-
hansson, lagledare. Per är ny 
som tränare efter att har varit 
assisterande i två säsonger. 

Åsebro har blivit ett stabilt division 5-lag efter att man lämnade division 4 2015 för att starta om i division 6. Nu går man in i tredje säsongen 
och kommer, precis som de tidigare säsongerna, att vara ett stabilt lag för den övre halvan. Får man allt att stämma och de kvalitativa spelarna 
i truppen är i bra slag, ja då blir det en topp-3 placering för Åsebro anno 2018.

Andreas Jansson var Åsebros störste buse förra året. Tillsammans med 
fyra andra spelare så drog han på sig sju gula kort under seriens 18 
matcher, en riktig lagspelare. Foto: Marcus Ek

Inför säsongen med tränaren Per Aronsson:

Tobbes tankar:
Bästa värvningen:
Åsebro IF har fått unga mål-
vaktstalangen Wictor Lars-
son från Melleruds IF denna 
säsong. Keepern har fina 
kvaliteter och får bra förut-
sättningar att utvecklas i 
klubben och varje vecka 
spela bra matcher i femman. 
Även firma Per-Micael får 
nämnas under denna kate-

gori, två fotbollsälskare som 
kommer att vara viktiga för 
lagets framgångar.

Tyngsta tappet:
Åsebro har inte tappat någon 
inför denna säsongen.

Frågetecknet(?)
Under försäsongen har resul-
taten svajat en del. Laget har 
bara spelat fyra matcher, 
varav tre varit tävlingsmat-
cher i Dalslands Sparbanks 

Cup, varav en av dessa är en 
seger. Skall Åsebro vara ett 
lag för övre halvan och fram-
för allt i toppskiktet, så gäller 
det att man håller en hög 
lägstanivå även de dagar då 
allt inte stämmer till 100 
procent.

Utropstecknet(!)
Kvalitet och rutin. Redan i 
inför-rapporten 2016, när 
ÅIF var nykomlingar i fem-
man, skrev jag att rutinen och 

kvalitén i laget kommer 
spela stor roll. Det är precis 
lika viktigt för Åsebro denna 
säsong. Laget sitter på en 
enorm rutin och kapacitet det 
gäller att ta fram, då blir man 
att räkna med.

Viktigaste spelaren:
Går det att plocka ut en spe-
lare i detta kollektiv? Evigt 
unga Martin Scherdin skulle 
kunna nämnas, kanske också 
målgaranten Fredrik Gre-

nander eller Adam Olsen 
som gör comeback efter knä-
skada. Men sedan kommer 
ytterligare tre namn upp som 
hade kunnat ta sig in under 
denna kategorin, så jag låter 
det säga sitt. Åsebro har ka-
pacitet.

Tabellplaceringen:
Åsebro slutade tvåa 2016. 
Förra året gick det tyngre och 
man tappade tidigt i toppstri-
den mot Håfreström och 

Bengtsfors och slutade fyra 
efter Frändefors. Den tren-
den lär stanna här. Jag ser ett 
par lag som potentiellt ser 
starkare ut, eller i alla fall 
likvärdiga. Så för att inte 
såga av den gren jag sitter på 
genom att höja laget till sky-
arna, så tar Åsebro en tredje-
plats 2018.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

ÅSEBRO IF
Spelar i 2018:
Division 5 Dalsland
Spelade i 2017:
Division 5 Dalsland
Placering 2017:
4:a
Tobbes tips 2018:
3:a
Form senaste 5:
VFOF?
Andralaget:
-
Huvudtränare:
Per Aronsson
Seriepremiär:
28/4 Frändefors IF – bortaplan

Michael är ny som assiste-
rande.

Vilken är er bästa lagdel, 
skulle du/ni säga? 
– Kan inte plocka ut en spe-
ciell lagdel, utan det är hel-
heten för vår del.

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 åtta, vi har haft bra trä-
ningsnärvaro och inställning 
av spelarna. 

du/ni sätta på sättet som 
laget spelar just denna 
säsong? 
– Vi kommer helt naturligt 
inte vara lika bollförande 
under detta året så vi måste 
vara mer noggranna i vårt 
försvarsarbete.

Om du jämför med förra 
säsongen, vad är skillna-
den 2018? 
– Skillnaden är ju att vi möter 
betydligt bättre motstånd än 
i div 6.

Varför tror du/ni att ditt 
lag kommer lyckas just 
i år? 
– Vi lyckades ju vända en 
negativ trend under fjolåret 

och hoppas vi kan fortsätta 
att utveckla laget åt rätt håll 
i år.

Vad är lagets styrkor och 
svagheter? 
– Vi var väldigt starka på 
fasta situationer ifjol så hop-
pas det fortsätter i år. Nyck-
elspelare som är skadebe-
nägna är väl vår svaghet.

Vad är lagets målsättning 
för säsongen, antingen 
intern eller utåt? 
– Vår målsättning är att eta-
blera oss i div 5 samt att 
föryngra laget och spela in 
fler yngre spelare.

Om du/ni skulle tippa er 
slutplacering kommande 
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”Det är kanske vår tur i år”

Mathias Skoogh Olsson (bilden) 
har tillsammans med Jonatan 
Emanuelsson klivit in som spe-
lande assisterande tränare bred-
vid Mikael Andersson inför denna 
säsong. Foto: Marcus Ek.

Tobbes tankar:
Frågetecknet(?)
Att ett lag tappar spelare är 
naturligt. Men att tappa ett 
sådant gediget och rutinerat 
gäng, där flera huserar i start
elvan, är kännbart för alla 
lag. Kommer laget att klara 
av den generationsväxlingen 
och kan de övriga spelarna 
steppa upp och fylla Karls

sons skor som mittbacks
klippa eller Lindbergs stabila 
målvaktsprestationer? Det 
återstår att se.

Utropstecknet(!)
KIF har en bred trupp och 
precis som förra året är det 
självklart något positivt att 
alltid ha en stor uppsättning 
spelare på träningarna och 
inför match att välja mellan. 

Laget är stabilt och levererar 
stabila resultat, ett lag man 
kan lita på helt enkelt.

Tabellplaceringen:
Det blev en tuff kamp förra 
året mot Bäckefors och IFK 
Åmåls andralag. Kamratför
eningen klev man före i ta
bellen, men Bäckefors var 
lite för bra. Det blev två 
förluster förra året, halverar 

KIF det i år, då blir det serie
seger. De enda lagen som ser 
ut att kunna hota en seriese
ger är andralagen, främst då 
Åmål och Högsäter. Inget av 
de två andra Alagen, Dals 
Långed eller Ärtemark/Bil
lingsfors, kommer vara med 
i toppen. Det blir ”KIF TILL 
FEMMAN” 2018.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Kroppefjälls IF har varit nära en serieseger och uppflyttning till division 5 i flera år men det har inte gått hela 
vägen. Förra året vann Bäckefors med en poäng, året innan blev det bara en poäng på hemmaplan mot Viken, 
vilket gjorde att Ärtemark/Billingsfors gick om i sista omgången. Jag tycker laget ska ta fram sin gamla paroll, 
med en liten revidering, ”KIF TILL FEMMAN”.

Inför säsongen med huvudtränaren Mikael Andersson:

KROPPEFJÄLL IF
Spelar i 2018:
Division 6 Dalsland
Spelade i 2017:
Division 6 Dalsland
Placering 2017:
2:a
Tobbes tips 2018:
1:a
Form senaste 5:
VFFV?
Andralaget:
Division 7 Dalsland
Huvudtränare:
Mikael Andersson
Seriepremiär:
29/4 IF Dals Långeds IK - hemma

Hur ser du/ni på er trupp 
2018?
– På papperet har vi en tun
nare trupp än 2017. Flera 
duktiga spelare har slutat el
ler bytt förening. Det skulle 
behövas 23 duktiga spelare 
till, men framförallt rätt per
sonligheter.

hammadi, Håfreströms IF, 
Alvin Johansson, Åsebro IF. 
Sedan har Emil Ek flyttat och 
Dennis Karlsson, Dennis 
Lindberg, Ahmed Albiati 
och Hilmar Olafsson slutat.

Vilka är med i ledarsta-
ben och vilka roller har 
dessa? Någon ny?
Mikael Andersson, tränare, 
Jan Jonsson, assisterande  
tränare, Jonatan Emanuels
son, assisterande tränare/
spelande, Mathias Skoogh, 
assisterande tränare/spelare

Vilken är er bästa lagdel, 
skulle du/ni säga?
– Målvakt, backar, mittfäl
tare och forwards.

Hur skulle du/ni ranka er 
försäsong, med siffror 
1-10 där 1 är dålig och 10 
är väldigt bra?

Tobbes tankar:
Tyngsta tappet:
Albin Andersson är ännu inte 
återställd från sin korsbands
skada han ådrog sig för 13 
månader sedan. Inte heller 
Oskar Andersson är åter
ställd, två tunga namn som 
hade varit ett tillskott till 
truppen. Kanske kan de efter 

sommaren vara tillbaka på 
planen.

Frågetecknet(?)
Förra årets tröga start präg
lade hela säsongen för Brå
landa. Trots en fin avslutning 
på säsongen tog det laget fem 
matcher innan man gjorde 
sitt första mål och sju match
er innan första segern kom. 

Kan man hålla nerverna i styr 
och lägga förra säsongen 
bakom sig?

Utropstecknet(!)
Brålanda 2018 är vältränade, 
minst sagt. Fredriksson öka
de träningsdosen inför sä
songen och det har sett ut 
som om det gett utdelning för 
denna unga trupp. Nu blir det 

åka av, division 5, för Brå
landa kommer att springa!

Viktigaste spelaren:
Han vann skytteligan 2017 
som 16åring och som 
17åring går han in i sin 
tredje Alagssäsong. Erik 
Aronsson verkar inte ha 
några nerver, utan han leve
rerar från match till match. 

En sådan målspruta är värd 
sin vikt i guld, blir det +15 
mål även denna säsong?

Tabellplaceringen:
Förra årets åttondeplats är 
glömd, i år blir Brålanda ett 
lag för toppen. Laget kom
mer inte att vara med att 
tampas om seriesegern, men 
väl strax bakom. Det kom

mer att komma ett par snöp
liga förluster, som det ibland 
gör för ett ungt lag. Men 
samtidigt kommer Brålanda 
att flyga i andra matcher. En 
tredjeplats blir det och detta 
framför rivalen Frändefors, 
vilket kanske betyder mer än 
en serieseger? 
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Hur ser du/ni på er trupp 
2018?
– Vår trupp i år är bredare än 
förra året! Det är konkurrens 
om platserna och det gör 
också träningarna bättre.

Vilken prägel kommer 
du/ni sätta på sättet som 
laget spelar just denna 
säsong?
– Vårt sätt att spela är som 
förra året och som jag har 
spelat med alla mina lag de 
senaste 30 åren. Ett organise
rat försvarsspel där spelarna 
vet sina och lagkamraternas 
roller och jobbar stenhårt och 
offrar sig för klubbmärket, 
och ett snabbt anfallsspel där 

vi spelar på spelare i fart. 
Varierar korta långa bollar 
och där spelarna löper i djup
led. De flesta lag numera 
pratar om tålamod och öd
mjukhet, och rullar runt till 
förbannelse, jag vill inte ha 
tålamod, jag vill ha kaxiga 
spelare. 

Om du jämför med förra 
säsongen, vad är skillna-
den 2018?
– Skillnaden mot förra året är 
att vårt sätt att spela sitter 
bättre och det unga laget är 
nu lite äldre plus att vi tränat 
oerhört mycket.

Varför tror du/ni att ditt 

lag kommer lyckas just 
i år?
– Jag är övertygad att vi kom
mer lyckas bättre än förra 
året på grund av ovanstående.

Vad är lagets styrkor och 
svagheter?
– Lagets styrka är organisa
tion, ungdomlig entusiasm 
samt ett lag som är hårt dril
lat. Svagheter finns, men de 
ska vi försöka rätta till.

Vad är lagets målsättning 
för säsongen, antingen 
internt eller utåt?
– Vårt mål är att vara ned i 
toppen. 

Vilka är era nyförvärv? 
(även uppflyttade junio-
rer räknas)
Yassin Mourad och Philip 
Ketterlins.

Vilka är era spelarförlus-
ter? (även långtidsskador 
räknas)
Hampus Boman, Stefan 
Flood, Jesper Olsson och 
Erik Bengtsson Meuller har 
samtliga gått till Frändefors 
IF. Oskar Andersson och 
Albin Andersson är fortfa
rande inte speldugliga efter 
sina korsbandsskador, kan
ske med i höst.

Vilka är med i ledarsta-

BRÅLANDA IF
Spelar i 2018:
Division 5 Dalsland
Spelade i 2017:
Division 5 Dalsland
Placering 2017:
8:a
Tobbes tips 2018:
3:a
Form senaste 5:
VFFV?
Andralaget:
Division 6 Dalsland
Huvudtränare:
Ronny Fredriksson
Seriepremiär:
28/4 Håfreströms IF - bortaplan

Inför säsongen med huvudtränaren Ronny Fredriksson:

”Spelarna offrar sig för klubbmärket”
Brålanda IF hade det tufft i femman förra året när man som nykomlingar från division 4 tappade en betydande 
del av truppen. Nu har Ronny Fredriksson börjat få skeppet dit han vill och med mycket träning och hårt jobb så 
kommer Brålanda IF att få en fin säsong.

FOTBOLL!
Dalslands Sparbanks Arena Mellerud

Div. 3 Mellersta Götaland

Matchbollar:

HUVUDSPONSOR: Dalslands Sparbank

MELLERUDS IF - HOLMLUNDS IF
Lördag 29/4 KL. 15.00

Brittens Dam & Herr, Brålanda Trä, Bertil Johanssons Bygg

Huvudsponsor:

Lördag 28/4 kl. 14.00  
Dalslands Sparbanks ArenaDiv 5

HIF - Brålanda IF
Matchbollarna skänkta av: 

Restaurang Börsen, Roslinds Optik

ben och vilka roller har 
dessa?
Ronny Fredriksson – huvud
tränare
Reine Mattsson – assiste
rande tränare
Per Martin Hermansson – 
lagledare

Vilken är er bästa lagdel, 
skulle du/ni säga?
– Ser inte lagdelar för sig, det 
är helheten, kollektivet!

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?

– Försäsongen vad gäller trä
ning och närvaro har varit 
grym. Vi har tränat 93 pass 
sedan säsongen tog slut. När 
det gäller matcher har det 
varit blandat, en sjua.

– En 7:a, Vi fick en svår DM
lottning, med matcher mot 
enbart division 4lag. Insat
serna i dessa, samt tränings
matcherna mot sämre mot
stånd ger en stabil 7:a i betyg. 
Våra träningsförhållanden 
har varit gynnsamma.

för säsongen, antingen 
internt eller utåt?
– Målsättningen är att vi ska 
vinna varje gång vi går ut till 
match.

Om du/ni skulle tippa er 
slutplacering kommande 
säsong, vilken position 
slutar ni på, och varför?
– Jag tippar oss som bästa 
Alag i serien. Tyvärr är vi 
inte så många Alag.

Vilka är era nyförvärv?
– Vi har värvat Moin Elani, 
Håfreströms IF, Liman Ha
sani och Amine Boufaranne 
samt tagit upp några spelare 
från Blaget, bland annat 
Mohamed Reza Rezayi.

Vilka är era spelarförlus-
ter?
– Vi har tappat Sherif Haziri, 
Håfreströms IF, Taqi Mo

Vilken prägel kommer 
du/ni sätta på sättet som 
laget spelar just denna 
säsong?
– Fotboll handlar till största 
delen om glädje. Det ska vara 
roligt att spela fotboll i 
Kroppefjälls IF 2018. På 
planen kommer vi att jobba 
hårt med fotbollens grunder.

Varför tror du/ni att ditt 
lag kommer lyckas just 
i år?
– Att vinna division 6 är svå
rare än att hålla sig kvar i 
division 5. Det kanske är vår 
tur i år.

Vad är lagets styrkor och 
svagheter?
– Vi har många spelare med 
olika styrkor och det ser jag 
som en styrka.

Vad är lagets målsättning 



MELLERUDS NYHETER24 ONSDAG 25 APRIL 2018

 SÄLJES

Blimo Moto 
Sport-950. Handikappsanpas-
sad. Toppfart 25 km/h. Mo-
tor: 950W. 3 år, 68 mil. Pris: 
10.000:-. Tel 073-647 55 05.

 SÖKES
Trädgårdshjälp 
för enklare trädgårdsarbete 
m.m. Tel. 0530-135 53. 

Lägenheter
i centrala Mellerud 

& Åsensbruk

joacim@lundgrensbygg.se
070-585 67 09

Melleruds Hyres AB

• 3 rok. 70m2, Åsensbruk

UTHYRES

KLUVEN BJÖRKVED
KAPAS PÅ BESTÄLLNING

Leverans före 1:e juli 500:-/m3 
Leverans efter 1:e juli 600:-/m3 

Fraktkostnad tillkommer.
Priser inkl. moms 25%

johan@askog.se, 070-661 67 04
lars@askog.se, 070-661 67 46

 ÖNSKAS KÖPA
Gård med mark 
Christian, 073-574 77 90,
Catrin, 070-957 96 28. 

 TILL SALU
Hus i Thailand 
i semesterparadiset Huay 
Yang. 91 kvm inkl. ve-
randa. 300 m. till stran-
den. Pris: 550.000 kr.  
Tel. 073-023 17 51.

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

olesensbygg@gmail.com

PELLETS
Energivärde >4,9 kwh/kg

2.149:-/pall 

 45:-/säck

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

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

Ditt självklara val 

av mattläggare

Allt inom golv 

och mattor

Stort sortiment 

av golvmattor

IT-Specialisten

Viconia

0530-745045 
 www.viconia.se

Viconia

0530-745045 
 www.viconia.se

IT-Support

Viconia

0530-745045 
 www.viconia.se

Kassasystem

Viconia

0530-745045 
 www.viconia.se

IT-Drift

Viconia

0530-745045 
 www.viconia.se

Hård & 
mjukvara

Viconia

0530-745045 
 www.viconia.se

Nätverk

Kap & Gearsåg!

Vi kan färg!

Skruvdragare!

Inredning!

Vi kan kök!

Högtryckstvättar
& dammsugare

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

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

OK KROPPEFJÄLLS TIPSPROMENAD 22/4
91 personer deltog i prome-
naden i ett fantastiskt vårvä-
der. Rätt rad:1. 2 Gullviva, 
2. 1  Polen, 3. 1 En ört, 4. X  
Storsjön, 5. 2 Olle Hellbom, 
6. X Golf, 7. X Stut, 8. X 
1992. 9. 2 25.4 mm, 10. 1 
Julius Caesar när han korsade 
floden och startade ett inbör-
deskrig, år 49 f.kr., 11. 2  
Nummer 87, 12. 2 Ett chip 
inopererat i handen. Barn-
frågor: 1. X Svan, 2. 1 Kom-
pass, 3. 1 Trä, 4. 2 ÅÄÖ, 5. 
X Maja Bi, 6. 1 ZERO, 7. 2  

Glasögon, 8. X Mellerud, 9. 
2 Grodor, 10. 1 Fyr, 11. X 
Marängsviss, 12. X Glass-
kon. Utslagsfråga: 56 gum-
miband i burken. Vinnare: 1.  
Bertil Vallhagen 51. 2. Nellie 
Vallhagen 68. 3. Fredrik 
Almqvist 73. Alla 12 rätt. 
Extravinster: Lena Samu-
elsson, Ida Karlsson. Barn-
vinster: Ida Oscarsson, 
Calle Karlsson.

Välkomna nästa söndag  
9.00-12.00

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

Åsebro IF Supporterklubb: 

Kaffe i klubbstugan onsdag 

2/5 kl. 10.00. Välkomna!

KLUBBNYTT

MIF upp i topp
SLUTRESULTAT

Lidköpings FK – 
Melleruds IF
0-1(0-1)

Div. 3 M Götaland
Målskyttar:
13’ 0-1 Sebastian Hedlund

FOTBOLL 
MIF-grabbarna gjorde 
en riktig bragd match på 
bortaplan mot seriefa-
voriterna Lidköpings FK 
i söndags. Efter ett tidigt 
ledningsmål blev Melle-
rud mer och mer tillbaka 
pressade, men lyckades 
hålla nollan och vinna med 
1-0.
Andreas Grimheden kan 
tillskriva sig epitetet match-
vinnare efter söndagens 
match på Rådavallens konst-
gräs i Lidköping. Trots att 
namnet är det samma som 
MIF:s borg hemma i Melle-
rud så var det inte en dans på 
rosor. 

Grimheden räddade Lid-
köpings straff som tilldöm-
des hemmalaget i den 23:e 
minuten. Han slängde sig 
mot sin högra stolpe och tog 
straffen som kom lågt mot 
samma stolpe. Tio minuter 
tidigare hade Sebastian Hed-
lund gjort 1-0 efter en fin 
upprullning längs planen till 
Gustav Larsson som serve-
rade lagkamraten istället för 
att skjuta på egen hand.

– Vi började bra och hade 
ett par fina lägen i början med 
Sebastian och Simon Svens-

son, då stod vi upp bra. Sedan 
gör vi ett fint mål med fint 
spel fram till Gustav Larsson 
som kom i djupet och istället 
för att skjuta spelade han in 
bollen mot mitten där Hed-
lund kom och tryckte in den, 
berättade MIF:s assisterande 
tränare Claes-Göran 
”Emma” Emanuelsson.

Resten av matchen blev  
tuff för Mellerud. Hemmala-
get, som förra säsongen 
spelade i division 2, satte 
hård press, men försvaret 
höll tätt.

– Men vi försvarade oss 
bra så det var riktigt kul, en 
grymt bra laginsats. Många 
gick på knäna, vi fick slita, 
men poängen är skön, kon-
staterade Emanuelsson vars 
lag nu leder serien efter två 
spelade omgångar.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Tappade poäng borta
FOTBOLL 
Åsebro/Brålanda tappade 
poäng i helgens borta-
match mot Munkedals IF. 
Gästerna hade 2-0 redan 
tidigt i den första halv-
leken, men kunde sedan 
inte förvalta sina chanser 
man fortsatte att skapa 
utan fick åka hem med ett 
kryss.
– Jag är besviken, vi måste 
göra mål på chanserna, vi 
hade massor med chanser. Vi 
jobbade inte ihop riktigt, det 
kanske var fel på inställ-

SLUTRESULTAT
Munkedals IF – 

Åsebro/Brålanda
2-2 (0-2)

Div. 3 Bohuslän/dal
Målskyttar:
8’ 0-1 Självmål
13’ 0-2 Jessica Vänerlöv
53’ 1-2 Elsa Blomqvist
85’ 2-2 Amalia Schmachtl

ningen, sade tränaren Mor-
gan Jacobsson efter matchen 
som bara gav en poäng.

Åsebro/Brålanda inledde 
på bästa sätt med två snabba 
mål som gav en förrädisk 
ledning. Det började med ett 
självmål som egentligen var 
tänkt som en passning till 
Maja-Stina Svensson från 
Thea Nolin, men en Munke-
dalspelare styrde in bollen i 
eget mål.

Fem minuter senare var det 
Jessica Wänerlöv som sköt in 
2-0 från distans och fler mål 
hade kunnat komma, men det 
sumpades mängder med 
chanser av dalslänningarna, 
tillräckligt många för att 
vinna matchen stort.

– Vi radar upp chanser, 
men de ska in i mål också, 
konstaterade tränaren Ja-
cobsson.

Munkedal reducerade åtta 
minuter in i den andra halv-
leken.

Med kvarten var dömdes 
det straff till Åsebro/Brå-
landa efter att Maja-Stina 
Svensson blivit nedriven. 
Jessica Wänerlöv sköt den, 
men bollen gick inte i mål 
och endast ett mål skiljde 
lagen.

Med fem minuter från slu-
tet fick hemmalaget en något 
billig frispark, men den för-
valtades på bästa sätt och 
reducerade Åsebro/Brålan-
das poängskörd från tre till 
ett.

– Det var inte vår dag helt 
enkelt, det var en sådan dag 
bara, sade Jacobsson.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

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:                                                

VW GOLF -99 1.6, röd, 
s/v-däck. Har gått 21.000 
mil. Pris: 20.000:-. Tel. 076-
035 75 07.

MellerudsFyndet
Annonsera för bara 50:-

SäljeS

SÄLJES SKÄNKESBYTESKÖPES
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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

Skrotbilar 
köpes

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

Stefan   Christoffer

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

0530-421 64

TROLLVI BYGG AB

Jonas Olausson

0735-11 68 38
trollvibyggab@hotmail.com

Totalentreprenör

TROLLVI
BYGG AB

0735-11 68 38
trollvibyggab@hotmail.com

Totalentreprenör

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

Martin
073-99 21 446

Badrumsrenoveringar

Flyttstäd
Veckostäd
Fönsterputs

Rullande sy 
& hemservice

070-649 32 86

STORGATAN 10, MELLERUD

www.grongestaltning.se

Grön Gestaltning
Trädgårdsanläggning
Fredrik Persson
073-691 31 24

Reparationer, tillverkning 
och omklädning av 

dynor och stolssitsar

KÖP ANDELSLAMM®
Du äger, vi sköter

www.andelslamm.se
0768-522227

Storgatan 26 i Brålanda 
Tel: 0761-95 53 60

Även vaxning 

fotvård
Blommans

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

DALSLANDS
VVS AB
DALSLANDS
VVS AB

 

Marcus Johansson

Naturligtvis 
hjälper  

vi dig med  
Rot-avdraget 

Skadedjurskontroll
0521-693 51

Patrick Eriksson

Mellerudsmarknad
Öppet lördagar 

10-15
www.mellerudsmarknad.se

Idungatan 4 (Följ skyltning Ö. Industriområdet)

Allt inom bygg
Våtrumscertifikat

073-503 84 27 • info@ak-e.se

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
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Melodikrysset v. 17 – 28 april
1 2 3 4 5

6 7 8

9 10 11

12 13

14

15

Melodikrysset v.17 - 28 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 Korta tv-historier
10.30 Hela Sveriges mamma
11.30 Sveriges bästa arbetsför-
 medling
12.30 Mästarnas mästare 
 - jubileumssäsongen
13.30 Sverige!
14.00 Idag om ett år
15.00 Matiné: De gjorde mig till 
 brottsling
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 Madame Deemas under-
 bara resa
21.30 Hitlåtens historia: We will 
 rock you
22.00 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
19.00 Vem vet mest?
19.30 Veep
20.00 Seriestart: Scener ur ett 
 äktenskap
20.50 Bergman om Scener ur ett 
 äktenskap
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 Trollhättans FF
00.30 Engelska Antikrundan
01.30 Sändningsuppehåll
01.45 Sportnytt
02.00 Nattsändningar

14.00 UR Samtiden
17.00 Livet i bäverdammen
17.30 Grizzlybjörnens rike
18.20 Bästa skårungen i Lofoten
19.20 Udda platser i världen
20.15 Seriestart: Livet i national-
 parken
21.00 Går det att stoppa alzhei-
 mer?
21.55 Röster från Australiens 
 aboriginer
22.55 Martin Luther King till 
 Obama
23.50	 Kongoflodens	myter

21.00 Gift vid första ögonkastet
21.45 Uti bögda
22.00 Unge kommissarie Morse
23.30 Akuten
00.20 Veep
00.50 Plus
01.20 Babel

05.10 Halv åtta hos mig
05.45 Nyhetsmorgon
10.00 Malou efter tio
12.00 Hem till gården
13.00 Doktorn kan komma
14.00 Antiques roadshow
14.55 Husjägarna
15.55 En plats i solen: Vintersol
16.50 Fixer upper
17.50 Veterinärerna
18.25 Lotto, joker och dröm-
 vinsten
18.35 Veterinärerna
18.50 Keno
19.00 Nyheterna
19.15 Sporten
19.20 Väder
19.30 Robinson
20.00 Sveriges yngsta mäster-
 kock
21.00 Modus
22.00 Nyheterna
22.30 Ekonominyheterna
22.40 Sporten
22.50 Väder
23.00 CSI
23.55 Nattsändningar

05.10 Community
05.35 Våra värsta år
06.00 Jims värld
06.25 Community
06.45 Stargate SG-1
08.30 Scrubs
09.30 My name is Earl
10.00 Brooklyn nine nine
10.30 Last man on earth
11.00 Ink master USA
12.00 Stargate SG-1
13.00 How I met your mother
14.00 2 1/2 män
14.30 Last man on earth
15.00 Simpsons
16.00 NCIS: Los Angeles
17.00 Seinfeld
18.00 How I met your mother
19.00 Brooklyn nine nine
19.30 2 1/2 män
20.00 Simpsons
21.00 The expendables 3
23.30 Seinfeld
00.30 Family guy
01.30 American dad
02.00 Ink master USA
02.45 Scrubs
03.35 My name is Earl
04.00 Family guy
04.50 American dad

05.15 Go'kväll
06.00 Morgonstudion
09.10 Go'kväll
09.55 Strömsö
10.20 Uppdrag granskning
11.20 Sveriges bästa arbets-
 förmedling
12.20 Vem bor här?
13.20 Sverige!
13.50 Madame Deemas 
 underbara resa
14.20 Hitlåtens historia: We will 
 rock you
14.50 Matmagasinet
15.20 Dox: Du fyller mitt liv med 
 glädje
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 aska
22.00 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 Vem vet mest?
18.30 De magiska skorna
18.50 Ishockey: Sweden Hockey 
 Games
20.00 Den första tv-reportern i 
 norr
20.45 Sheriffen i Övergran
21.00 Aktuellt
21.39 Kulturnyheterna
21.46 Lokala nyheter
21.55 Nyhetssammanfattning
22.00 Sportnytt
22.20	 Life	in	a	fishbowl
00.25 Babel
01.45 Nattsändningar

14.00 UR Samtiden
17.00 Örtskolan
17.05 Livet på svindlande 
 höjder
18.00 Komiker på väg mot 
 Mandalay
19.00 Den gamle och älgen
19.40 Livet i bäverdammen
20.10 Nördarna som förändrade 
 allt
21.00 Arkitektens hem
21.30	 Kongoflodens	myter
22.20 Teknikens mästerverk
23.10 Röster från Australiens 
 aboriginer
00.10 Fisken på två ben

20.00 Ishockey: Sweden Hockey 
 Games
21.30 Sveriges bästa arbetsför-
 medling - teckenspråkstolkat
22.30 Tror du jag ljuger?
23.00 Girls
23.25 Korrespondenterna
23.55 Mästarnas mästare 
 - teckenspråkstolkat
00.55 Nattsändningar

05.10 Halv åtta hos mig
05.45 Nyhetsmorgon
10.00 Malou efter tio
12.00 Hem till gården
12.30 Hem till gården
13.00 Doktorn kan komma
14.00 Antiques roadshow
14.55 Husjägarna
15.55 En plats i solen: Vintersol
16.55 Fixer upper
17.55 Veterinärerna
18.50 Keno
19.00 Nyheterna
19.15 Sporten
19.20 Väder
19.30 Robinson
20.00 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 Nattsändningar

05.10 Married
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
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 2
23.50 Seinfeld
00.55 Family guy
01.55 American dad
02.25 Ink master USA
03.10 Nattsändningar

05.15 Go'kväll
06.00 Morgonstudion
09.10 Go'kväll
09.55 Min trädgård
10.35 Arkitekturens pärlor
10.45 Sveriges bästa arbetsför-
 medling
11.45 Bäst i test
12.45 Hitlers aska
13.45 Hela Sveriges mamma
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
23.00 Rapport
23.05 Suits
23.50 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 Veep
20.00 Robert Frank –
  revolutionerande fotograf
20.55 Typer
21.00 Aktuellt
21.18 Kulturnyheterna
21.23 Väder
21.25 Lokala nyheter
21.30 Sportnytt
21.45 De andras liv
00.00 Nya perspektiv
01.00	 Renflyttning
01.30 Sändningsuppehåll
01.45 Sportnytt
02.00 Nyhetstecken
02.10 Sverige idag

14.00 UR Samtiden
17.00 Örtskolan
17.05 Livet i nationalparken
17.50 Guld på godset
18.50 Fisken på två ben
19.45 Allt för djuren
20.15 Guide till evig ungdom
21.00 Kvinnornas krig
22.00 Udda platser i världen
22.55 Bästa skårungen i Lofoten
23.55 Den gamle och älgen
00.35 Livet i bäverdammen

21.00Bäst i test - syntolkat
22.00Herrens vägar
23.00Elitstyrkans hemligheter
23.50Trollhättans FF
00.20Veep
00.50Hela Sveriges mamma
01.50Mästarnas mästare - ju-
bileumssäsongen - 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
15.00 Husjägarna – Danmark
15.55 En plats i solen: Vintersol
16.50 Fixer upper
17.50 V75-klubben
17.55 Veterinärerna
18.50 Keno
19.00 Nyheterna
19.15 Sporten
19.20 Väder
19.30 Postkodmiljonären
20.00 Let's dance
21.30 Sjölyckan
22.00 Nyheterna och Sporten
22.15 Väder
22.25 Let's dance – röstnings-
 program
22.50 Sjätte sinnet
01.00 Disconnect
03.25 Paranormal activity

05.10 Community
05.35 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 National security
22.50 Prison break
23.50 Seinfeld
00.55 Nattsändningar

05.05 Go'kväll
05.50 Strömsö
06.20 Fråga doktorn
07.05 Uppdrag granskning
08.05 Opinion live
08.50 Sveriges bästa arbetsför-
 medling
09.50 Idag om ett år
10.50 Hitlåtens historia: We will 
 rock you
11.20 Bäst i test
12.20 Mästarnas mästare 
 - jubileumssäsongen
13.20 Fotboll: Damallsvenskan
15.25 Ishockey: Sweden Hockey 
 Games
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 Seriestart: Bauta
23.10 Rapport
23.15 Nattsändningar

09.00 Vem vet mest?
11.30 Nya perspektiv
12.30 Scener ur ett äktenskap
13.20 Babel
14.20 Vetenskapens värld
15.20 Trollhättans FF
15.50 Sverige idag på romani
16.00 Rapport
16.05 Sverige idag
16.15 Den första tv-reportern i 
 norr
17.00 Äppelbygd
17.10 Bernsteins älskade musikaler
19.00 Kulturstudion
19.02 Birgit-almanackan
19.05 Kulturstudion
19.10 Ella Fitzgerald - ett liv i tre 
 oktaver
20.05 Kulturstudion
20.10 För sista gången - Jimmy 
 Scott, jazzlegend
21.45 Kulturstudion
21.50 Gomorra
22.35 Boardwalk empire
23.30 Girls
23.55 Plus
00.25 Korrespondenterna
00.55 Folktro
01.45 Sportnytt
02.00 Engelska Antikrundan

09.00 UR Samtiden
15.00 Isländska möten
15.25 Bästa skårungen i Lofoten
16.25 Udda platser i världen
17.20 Kvinnornas krig
18.20 Livet i nationalparken
19.05 Går det att stoppa 
 alzheimer?
20.00 Komiker på väg mot 
 Mandalay
21.00	 Lejonen	och	bufflarnas	fort
21.50 Världshistoriens största 
 grav
22.35 Dokument utifrån
23.30 Nördarna som förändrade 
 allt
00.20 Fisken på två ben

21.00 Idag om ett år
22.00 Mord i paradiset
23.00 Madame Deemas
 underbara resa
23.30 Homeland
00.30 The Sinner
01.10 Scener ur ett äktenskap
02.00 We will rock you

05.20 Vad blir det för mat
06.00 Veterinärerna
07.00 Bygglov
07.55 Nyhetsmorgon
11.30 Let's dance
12.55 Let's dance – röstnings-
 program
13.25 Sjölyckan
13.55 Sveriges yngsta mäster-
kock
14.55 Världens största hund
15.55 Pappa på burk
17.55 Keno
18.00 V75 Direkt
19.00 Nyheterna
19.10 Sporten
19.20 Väder
19.30 En ska bort
19.55 Lotto, joker och dröm-
 vinsten
20.00 Stjärnornas stjärna
21.30 Prästen i paradiset
22.00 Nyheterna
22.05 Väder
22.15 Prästen i paradiset, forts
23.30 Getaway
01.15 Allt för min syster
03.30 En plats i solen: Vintersol
04.30 Vad blir det för mat

05.10 Våra värsta år
06.00 Anger manage-
 ment
06.45 Grimm
07.25 Frasier
08.15 Amazing race
09.10 Jims värld
10.10 Simpsons
10.40 2 1/2 män
11.10 The grinder
12.05 Almost genius
13.05 Last man on earth
13.40 NCIS: Los Angeles
16.30 Lethal weapon
17.30 The spy next door
19.30 Chevaleresk
20.00 Superstore
21.00 Kick-Ass 2
23.05 Movie 43
00.55 The kingdom
02.55 Android apocalypse
04.30 Married
04.50 Anger management

Sommar-
magasin

MNYHETER
ELLERUDS

 LOKALTIDNINGEN FÖR MELLERUD

utkommer 
30 maj

Manusstopp 17 maj

Annonser bokas hos 
Christina
Tel. 0530-125 40 
christina@mellerudsnyheter.se
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Varför inte ringa Sveriges största mäklare?

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

Visning: Torsdag 26/4 kl. 17.00-18.00

Visning: Onsdag 2/5 kl. 17.00-18.00

Mellerud / Fagerlid / Bragegatan 12
Trevlig enplansvilla med källare i attraktivt område. 3 rum och kök. Boyta: 79 kvm. Tomtareal: 908 kvm. Pris: 850 000:-

Mellerud / Dals-Rostock / Karolinervägen 29
Välvårdad 1-plansvilla med källare. Låga driftskostnader och milslång utsikt mot sjön Vänern och Kinnekulle. 3 rum och kök. Boyta: 87 
kvm. Tomtareal: 908 kvm. Pris: 790.000:-

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. 28/4 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. 28/4 kl. 11

30

-12

30

Visning: Lörd. 28/4 kl. 13-14

NYTT!

MELLERUD – Svartebäck 
Trevligt läge och fin utsikt i fritidshusområde. 
Tomt 2000 kvm. El och vatten finns framdraget till 
tomtgräns. El, vatten, avlopp och fiber bekostas 
av köpare.

Pris 295.000 kr

NYTT!

Söndag

Måndag

Tisdag

Söndag Måndag Tisdag
05.00 Go'kväll
05.45 Skattjägarna
06.15 Sverige!
06.45 Madame Deemas underbara resa
07.15 Matmagasinet
07.45 Hela Sveriges mamma
08.45 Herrens vägar
09.45 Arkitekturens pärlor
09.55 Bordtennis: VM
13.00 Bordtennis: VM
15.15 Ishockey: Sweden Hockey Games
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 The Handmaid's Tale
21.45 Seriestart: Kampen för ett barn
22.15 Akuten
23.05 Rapport
23.10 Motor: Rally-VM
00.05 Mord och inga visor

09.30 Plus
10.00 Gudstjänst
10.45 Sverige idag på romani11.05 
Robert Frank – revolutionerande fotograf
12.00 Birgit-almanackan
12.05 Ella Fitzgerald - ett liv i tre 
 oktaver
13.00 För sista gången - Jimmy Scott, 
 jazzlegend
14.40 Sverige idag
15.00 Motor: VM rallycross
17.00 Bästa babblet
17.15 Osynk
17.25	 Kortfilmsklubben	-	spanska
17.30 Los, frag!
17.40 Alors demande !
17.50 ¡Pregunta ya!
18.00 Nya perspektiv
19.00 Seriestart: Världens natur: De 
 stora bergskedjorna
19.55 Typer
20.00 Babel
21.00 Aktuellt
21.15 Agenda
22.00 Dokument utifrån: Blodiga affärer
22.55 Gudstjänst
23.40 Den första tv-reportern i norr
00.25 Utpressningsindustrin

09.00 UR Samtiden
15.00 Byggnadsvårdarna
15.10 Livet i bäverdammen
15.40 Guide till evig ungdom
16.25 Guld på godset
17.25 Livet i nationalparken
18.10 Dox: Du fyller mitt liv med glädje
19.10 Bästa skårungen i Lofoten
20.10 Babianernas drottning
21.00 Livet på svindlande höjder
21.55 Komiker på väg mot Mandalay
22.55 Röster från Australiens aboriginer
23.55 Teknikens mästerverk

20.00 Bordtennis: VM
22.30 Mästarnas mästare - jubileums-
 säsongen - syntolkat
23.30 Louis Theroux: De sinnessjuka
00.30 Boardwalk empire
01.20 Sverige!
01.50 Strömsö

05.00 Att bygga sitt drömhus
06.00 Veterinärerna
07.00 Bygglov
07.55 Nyhetsmorgon
11.30 Stjärnornas stjärna
12.55 Hälsningar från
13.55 Sveriges bästa
14.55 Solsidan
15.55 Farmen VIP
16.55 Stockholmspolisen
17.55 Keno
18.00 Bingolotto
19.00 Nyheterna
19.10 Sporten
19.25 Väder
19.30 Bingolotto
20.00 Solsidan
21.00 Robinson
22.00 Nyheterna
22.05 Väder
22.10 Mission: Impossible
00.30 Modus
01.30 Leif GW – nyhetsspecial om
 Madsen
02.30 Side effects
04.40 Brynolf & Ljung – Street magic

05.10 Anger management
05.35 Frasier
06.00 Anger management
06.50 Grimm
07.35 The grinder
08.25 Jims värld
09.50 Simpsons
10.20 Kevin can wait
10.50 Chevaleresk
11.20 The spy next door
13.10 NCIS: Los Angeles
15.10 The hunger games: Mockingjay 
 – part 2
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
04.25 Salem

05.15 Landet runt
06.00 Morgonstudion
09.10 Dom kallar oss artister: 
 Ögonblicket
09.15 Sportspegeln
09.45 Arkitekturens pärlor
09.55 Bordtennis: VM
13.00 Bordtennis: VM
15.15 Bauta
15.25 Matiné: Åke och hans värld
17.00 Vem vet mest?
17.30 Sverige idag
18.00 Rapport
18.13 Kulturnyheterna
18.25 Sportnytt
18.30 Lokala nyheter
18.45 Valborgskonsert från Vallda Sandö
19.30 Rapport
19.55 Lokala nyheter
20.00 Vem bor här?
21.00 Herrens vägar
22.00 Homeland
23.00 Bergman och iscensättningar
23.05 Katsching – lite pengar har ingen 
 dött av
23.20 Rapport
23.25	 Nattfilm:	Take	shelter
04.35 Sverige idag

07.40 Sverige idag
08.00 Bästa babblet
08.15 Osynk
08.25	 Kortfilmsklubben	-	spanska
08.30 Los, frag!
08.40 Alors demande !
08.50 ¡Pregunta ya!
09.00 Forum
16.15 Gudstjänst
17.00 Seriestart: Slöjdreportage
17.10 Seriestart: En bild berättar
17.15 Nyheter på lätt svenska
17.20 Nyhetstecken
17.30 Oddasat
17.45 Uutiset
18.00 Slåss som en tjej
18.30 Vem vet mest?
19.00 Bordtennis: VM
20.00 Vetenskapens värld
21.00 Aktuellt
21.18 Kulturnyheterna
21.23 Väder
21.25 Lokala nyheter
21.30 Sportnytt
21.50 Trollhättans FF
22.20 Kvinnan bakom Obamas slogan
23.55 Agenda
00.40 Nattsändningar

14.00 UR Samtiden
17.00 Livet i bäverdammen
17.30 Guide till evig ungdom
18.15 Går det att stoppa alzheimer?
19.10 Kvinnornas krig
20.10 Slavarnas hemliga stad
21.00 Världens natur: De stora bergs-
 kedjorna
21.50 Arkitektens hem
22.20 Livet på svindlande höjder
23.15 Världshistoriens största grav

20.00 Bordtennis: VM
21.30 Mästarnas mästare - jubileums-
 säsongen - teckenspråkstolkat
22.30 Vem bor här? - teckenspråkstolkat
23.30 Agenda
00.15 Sportspegeln - teckenspråkstolkat
00.45 Sveriges bästa arbetsförmedling 
 - teckenspråkstolkat
01.45 Samernas tid - teckenspråkstolkat
02.45 Folktro

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
15.00 Husjägarna – Danmark
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 Campa i klaveret
22.00 Nyheterna och sporten
22.05 Väder
22.10 Miss Secret Agent
00.30 Killers
02.30 Clueless
04.30 Brynolf & Ljung – Street magic

05.10 Anger management
05.35 Frasier
06.00 Jims värld
06.25 Community
06.45 Stargate SG-1
07.35 Våra värsta år
08.30 Scrubs
09.30 My name is Earl
10.00 Brooklyn nine nine
10.30 Last man on earth
11.00 Ink master USA
12.00 Stargate SG-1
13.00 How I met your mother
14.00 2 1/2 män
14.30 Last man on earth
15.00 Simpsons
16.00 NCIS: Los Angeles
17.00 Seinfeld
18.00 How I met your mother
19.00 Brooklyn nine nine
19.30 2 1/2 män
20.00 Simpsons
21.00 The Mick
22.00 Chevaleresk
22.30	 Tattoo	fixers
23.30 Seinfeld
00.30 Family guy
01.30 American dad
02.00 Nattsändningar

05.05 Valborgskonsert från 
 Vallda Sandö
05.50 Landet runt
06.35 Komma ut
07.15 Smartare än en femteklassare
08.15 Tror du jag ljuger?
08.45 Vem bor här?
09.45 Arkitekturens pärlor
09.55 Bordtennis: VM
12.30 Valborgskonsert från Vallda Sandö
13.15 Matiné: Taxi 13
14.55 Skattjägarna
15.25 Vem vet mest?
15.55 Bordtennis: VM
18.00 Rapport
18.10 Lokala nyheter
18.15 Program ej fastställt
19.30 Rapport
19.55 Lokala nyheter
20.00 Maj 68
21.00 Hela Sveriges mamma
22.00 Elitstyrkans hemligheter
22.50 Rapport
22.55 Dox: Time trial
00.20 Homeland
01.20 Sändningsuppehåll
04.30 Program ej fastställt

10.10 Bernsteins älskade musikaler
12.00 Jerry Williams - The Farewell 
 show
14.00 Forum: Första maj
16.00 Rapport
16.05 Forum: Första maj
16.45 Skatten under glaciären
17.00 Vallhundsvalpar
17.05 Seriestart: Beppes smakresa
17.15 Agenda
18.00 Bordtennis: VM
20.00 Korrespondenterna
20.30 Plus
21.00 Aktuellt
21.15 Sportnytt
21.30 Vem vet mest?
22.00 Girls
22.25 Miniatyrmakaren
23.20 Robert Frank – revolutionerande 
 fotograf
00.15 Måns Zelmerlöw - året efter 
 vinsten
00.45 Sändningsuppehåll
01.45 Sportnytt

14.00 UR Samtiden
17.00 Vildmark runt hörnet
17.15 Livet på svindlande höjder
18.10 Seriestart: Dinosaurierna
18.55 Världshistoriens största grav
19.40 Arkitektens hem
20.10	 Lejonen	och	bufflarnas	fort
21.00 Dokument utifrån: Blodiga affärer
22.00 Udda platser i världen
22.55 Guide till evig ungdom
23.40 Nördarna som förändrade allt

20.00 Bordtennis: VM
21.30 Hela Sveriges mamma
22.30 The Handmaid's Tale
23.15 Suits
00.00 Bauta
00.15 Min trädgård
00.55 Gomorra
01.40 Mästarnas mästare - jubileums-
 säsongen - syntolkat
02.40 Bäst i test - syntolkat

05.10 Vad blir det för mat
05.50 Veterinärerna
06.50 Bygglov
07.50 Nyhetsmorgon
11.30 The love punch
13.15 Cast away
16.25 Köket
16.35 Super 8
18.50 Keno
19.00 Nyheterna
19.10 Sporten
19.20 Väder
19.30 Robinson
20.00 Världens viktigaste kväll
22.00 Nyheterna
22.05 Väder
22.10 Miss Secret Agent 2: Armed and 
 fabulous
00.25 Law & order: Special victims unit
01.20 112 – på liv och död
02.20 Elementary
03.15 En plats i solen: Vintersol
04.15	 Hawaii	five-0

05.10 Community
05.35 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 Fotboll: UEFA Champions League 
 TBA
23.30 Seinfeld
00.30 Family guy
01.30 Nattsändningar
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Öppettider
Vard. 10-19
Lörd. 10-17
Sönd. 11-17

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

Följ oss på

Handdukar
30 x 50 7:90

50 x 70 17:90

65 x 130 44:90

90 x 150 69:90

Planteringsjord

Sandaler
Barn

Dam
Herr

100:-
4 säckar

(50 l)

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.

Dansproffs besökte Åsebro skola

Alvin Carlsson, Alice Stang (bakom), Gustav Hallberg, William Grolander, Valter Karlsson (bakom), Willy Ingvarsson och Alfred Olsson.

Dansaren, föreläsaren, koreografen och inspiratören Tobias Karlsson be-
sökte Åsebro skola i onsdags för att lära ut dansstegen till skolans medley.

Kontakten med eleverna var 100-procentig. Alla deltog i dansträningen med stor glädje.

Tobias Karlsson började dansa 
som åttaåring och har sedan 
dess hunnit med att skördat 
internationella framgångar. Han 
har vunnit många tävlingar både 
i Sverige och internationellt, 
haft huvudrollen i den världsbe-
römda dansgruppen ”Burn the 
floor” och turnerat runt om i 
världen. Han har dessutom del-
tagit i 15 säsonger av tv-pro-
grammet Lets dance i både 
Sverige, Danmark och Norge

FAKTA OM TOBIAS

Åsebro skola firar 60 år 2018. Detta ska bland annat firas 
med ett specialskrivet medley där eleverna dansar till 
låtar från olika tidsepoker. Till sin hjälp hade de proffs-
dansaren Tobias Karlsson förra onsdagen.

Skolans elever (ett 80-tal) 
jobbar med ett projekt som 
har temat ”Vi gillar olika” 
som grundar sig i de sju dis-
krimineringsgrunderna kön, 
könsöverskridande identitet 
eller uttryck, etnisk tillhörig-
het, religion eller annan 
trosuppfattning, funktions-
nedsättning, sexuell lägg-
ning och ålder.

– Det är ett jättefint projekt 
med ett väldigt viktigt bud-

skap, som går in naturligt hos 
barnen, säger Tobias.

– Eftersom skolan fyller 60 
år i år har vi valt att göra ett 
medley. Låtarna har fått nya 
texter som på olika sätt tar 
upp vikten av allas lika värde, 
berättar skolans rektor Lena 
Andersson.

En låt för varje decennium
Det blir en låt från 50-talet, 
en från 60-talet, en från 

70-talet, en från 80-talet, en 
från 90-talet och en från nu-
tid. 

– Nu får vi framföra vårt 
budskap genom dansen, det 

känns väldigt kul, säger 
Lena.

Förra terminen hade sko-
lan besök av exempelvis 
Ungdomsrådet som anord-
nar Pridefestivalen i Melle-
rud, ungdomsmottagningen 
samt personer med olika 
bakgrund utifrån de diskri-
mineringsgrunder som finns.

Nu hade alltså välkände 
föreläsaren och dansaren 
Tobias Karlsson bjudits in, 
för att prata med eleverna 
och framför allt – dansa med 
dem.

Var själv mobbad
– Allt jag gjort i livet har en 
röd tråd, så detta passar mig 
väldigt bra. Att jobba  med 
detta temat är extremt vik-
tigt, så rätt. Jag var själv 
mobbad som liten och har 
fortfarande såren kvar i 40 
års ålder. Kan man hjälpa en 
person är det värt allting, 
konstaterar Tobias.

Han mobbades, framför 
allt  i högstadiet, eftersom 
han gillade att dansa och 

hade många tjejkompisar. 
Det resulterade i glåpord i 
korridorerna och isolering.

– Jag var hela tiden rädd 
för att något skulle hända. 
Jag väntade alltid till sist 
innan jag gick hem, förklarar 
Tobias.

I gympasalen samlades 
årskurs två och tre när tid-
ningen är på besök. Alla satt 
i en ring runt Tobias, som 
berättade lite om sig själv 
och gick igenom vad de 
skulle göra.

Positiv energi
Så drar musiken igång och 
Tobias får igång alla eleverna 
med sin positiva energi och 
uppmuntrande ord som 
lockar till många skratt. Med 
gester och skojiga övningar 
får han barnen med sig, till 
och med de som i början 
kanske var lite skeptiska. När 
alla eleverna haft sin stund 
med den kände dansaren 
avslutades dagen med att alla 
dansade gemensamt.

När Tobias tackade elev-

erna för en fin insats och på-
minde dem om att alla är 
unika och underbara svarade 
en elev spontant:

– Du är också helt under-
bar.
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se

Fotnot: Kvällen innan höll 
Tobias Karlsson en uppskat-
tad föreläsning för kommu-
nanställda på Kulturbruket 
på Dal.


