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BLANDA FRITT
Plantjord, natur-
gödsel, täckbark, 
barkmull eller 
toppdress
1 säck 40 liter 
kostar 35:-

RÖLUNDA
TRÄDGÅRDSPRODUKTER

Blanda
fritt 3 säckar

för

100:-

KVÄLLSÖPPET
Torsdag 3 maj

kl. 18.00 - 20.00

Se annons på sidan 5

Kvarnkullen
Öppet alla dagar 8-22

Med reservation för ev. 
slutförsäljning och  

tryckfel. Priserna gäller 
endast vecka 18.

Prisbomb!

5:-/st

Svensk nötfärs
Garant, Sverige, färsk, fetthalt max 12%, ca 
1-2,2 kg. Max 2 köp/hushåll/vecka 18

Quornfärs
Findus, fryst 900 g, jfr-pris 44,39/kg.
Max 3 köp/hushåll/vecka 18

Zuccini
Spanien, klass 1, jfr-pris 14,00/kg

Laxfilé
Falkenberg, Salmo salar, odlad Norge, färsk 
4x125 g, jfr--pris 198,00/kg.

Bearnaisesås
Garant, gäller klassisk, kyld, 220 ml,

 jfr-pris 22,73/lit
Max 3 köp/hushåll/vecka 18

Räkor
Inkommer torsdag förmiddag

99:-
för Bonuskunder

/st3995

för Bonuskunder
/st

3995

för Bonuskunder
/st

Aubergine
Nederländerna, klass 1. 
jfr-pris ca 18,75/kg

5:-
 

/st

Brålandas Alexander Skogsberg och Håfreströms Burim Avdijaj kämpade båda en tapper kamp i lördagens seriepremiär, som slutade 2-2. Ett 100-
tal åskådare fick ser ett högklassigt division 5-derby på Dalslands Sparbanks Arena i Mellerud. Foto: Tobias Coster.

– Sidan 11 –

Skiss på gångbron 
Vi kan publicera den första arbetsskissen i 3D på 
den planerade gångbron över E45 vid norra ron-
dellen. Kostnaden är beräknad till åtta-nio miljo-
ner och den blir väderskyddad med trappor och 
hissar på båda sidorna av vägen.

– Sidan 9 –

Första etappen klar 
Nu är första etappen i bygget av en vindkrafts-
park i Ränsliden klar. Fundamenten är på plats 
och snart kommer nästa arbetslag att inta platsen 
för att montera tornen. Det handlar om sju vind-
kraftsverk med en total höjd på 200 meter.

– Sista sidan –

Högklassigt derby i division 5
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Det händer på biblioteket

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

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

Invigning på biblioteket
Vi inviger vår nyrenoverade vuxenavdelning

Fredag 4 maj kl. 14.00-16.00
Biblioteket bjuder på kaffe och tårta

Välkomna!

Café Älvan, 
Mellerud

P.D. Lundgrensgatan 10, Mellerud

Idé-gruppen Älvan i 
samarbete med

Vuxenskolan och  
Café Älvan

Torsdag 3/5 kl. 14.00
Gunnar Svensson
f.d dansbandsmusiker, 
Grums, sjunger, spelar  

och berättar

Fikasugen?

070-322 59 62

Öppettider 
Lördag 11-16
Söndag 11-16

VÄLKOMNA!
Tel.0530-36200

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

Adress: Kapellgatan 6
Postadress: Box 94, 46422 Mellerud

2 maj-9 maj 2018
Bönsöndagen
”Bönen”
Reservation för ändringar se vår hemsida: 
www.svenskakyrkan.se/mellerud

BOLSTADS FÖRSAMLING
Ons 14.30  Eftermiddagskaffe i Grinstads församlingshem,  
  Erica Staaf.
Sön 18.00  Musik i vårkväll i Klöveskogs kyrka, 
  Margareta Olsson. Dragspel Stefan Wenerklang. 
Tor 10/5 08.00  Gökotta vid Kyrkoruinen i Erikstad, Pär-Åke 
  Henriksson. Trumpet Oskar Alfredsson och 
  Alexander Vaisanen. Sång Mona Fransson och 
  Alice Stang. Tag med kaffekorg och något att 
  sitta på. Vid regn i Erikstads kyrka.

HOLMS FÖRSAMLING
Ons 10.30 Förmiddagskaffe med kakfrossa i Kyrkans 
  Hus. Allsång med Lennart Magnusson.
Tor 10.00 Morgonmässa och Kafé Kom in i Kyrkans Hus, 
  Daniel Westin.
Tor 18.30 Aftonsång i Kyrkans Hus, Pär-Åke Henriksson. 
  En ensemble ur Järns Sångkör.
Sön 11.00 Gudstjänst i Kyrkans Hus, Margareta Olsson.
Tis 11.30 Andakt på Fagerlid, Irja Lignell.
Tis 14.30 Andakt på Bergs, Anders Fredriksson.
Tor  10/5 08.00  Gökotta vid Domarringen i Järn, Margareta 
  Olsson. Tag med kaffekorg och något att sitta 
  på. Vid regn i Järns kyrka.
Tor 10/5 10.00  Morgonmässa i Kyrkans Hus och Kafé kom in, 
  Pär-Åke Henriksson. Avtackning av Diakon 
  Irja Lignell.

SKÅLLERUDS FÖRSAMLING
Sön 11.00 Högmässa i kyrkan, Daniel Westin. Koralkören 
  från Vänersborg under ledning av Elin 
  Rydquist.
Tor 10/5 07.30 Vandring till Skalåsknatten Kristi   
  himmelsfärds dag, vi går från Upperud samling 
  vid skylten mot Östebo till Skalåsknatten.
Tor 10/5 08.00 Gökotta på Skalåsknatten, Kerstin Öqvist. 
  Skålleruds Brass medverkar. Tag med 
  kaffekorg och något att sitta på. Vid regn i 
  Skålleruds kyrka.
Tor 10/5 10.30 Andakt på Skållerudshemmet, Kerstin Öqvist.

ÖRS FÖRSAMLING
Ons 12.15  Andakt på Karolinen, Erica Staaf.
Sön 14.00  Gudstjänst i Dalskogs kyrka, Daniel Westin.
Tis 15.00  Prat och Kakkafé OBS på Karolinen. 
  (Sista för terminen.) 
Tor 10/5 08.00  Gökotta på Borekulle, Daniel Westin. 
  Tag med kaffekorg och något att sitta på. 
  Vid regn i Eds skola.

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

ÅRSMÖTE
Örsjöns FVO

söndag 13 maj  kl. 19
Krokfors Bygdegård

VÄLKOMNA! /Styrelsen

Hembygden Dalsland 100 år
Lördag 5 maj kl 14-17 Tingshuset i Mellerud
Publiceringsparty för Hembygden Dalsland 2018

Kl. 14.00 - Författarna i årets Hembygden berättar
Kl. 15.00 - Stellan Johansson sjunger Brånasmedsvisor
Kl. 16.00 - ”Aftaval” med klengås och risgrynspudding
Kl. 16.30 - Visning av ryggåsstugorna

• Bokförsäljning • Fri entré • ”Aftaval” på egen bekostnad 
Arr. Dalslands Fornminnes- och Hembygdsförbund 

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!

LOPPMARKNAD
0520-973 30    www.traffenbaberg.se

Lördag 5/5  
Kl. 1000-1400

Lördag 5/5  
Kl. 2100-0100

0520-973 30    www.traffenbaberg.se

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!

Torget, Mellerud • Tisdag 10 april

20:-

Mariestad • 0501-138 10

Torget, Mellerud • Tisdag 8 maj

Mariestad • 0501-138 10

Torget, Mellerud • Tisdag 24 april

Mariestad • 0501-138 10

Kanelbullar
7-pack 20:-

Jordgubbslängd
20:-

Säterbullar
6-pack 20:-

Pistagebullar
6-pack 20:-

Torget, Mellerud • Tisdag 22 maj

Mariestad • 0501-138 10

Torget, Mellerud • Tisdag 19 juni

Mariestad • 0501-138 10

Torget, Mellerud • Tisdag 5 juni

Mariestad • 0501-138 10

Mästarkrans

Blåbärsmuffins
7-pack

20:-

Idrottshuset, Mellerud

VSH - JACK 4.000:- – 37 rop

- Välkommen - 
till en bra Bingo

Torsdag 3/5 kl 19.00

MELLERUDS IF

 

Mini Jack 9.600:- - 57 rop

BINGO
DRIVE IN

RÖVARE 14.000:-   -  52 rop

Buss från Bengtsfors över
Åsensbruk 0706-22 06 00

Lådbingo Jack ca 5.000:- 

Magnus 0723-281006

4YOU
GÖTEBORG AB

BLOMMOR

Fredag 4 maj  
torget i Mellerud

Lördag 5 maj 
bäckefors 
marknad

IOGT-NTO MELLERUD

Välkommen att fira
FOLKNYKTERHETENS DAG

Kristi himmelfärdsdagen den 10 maj kl. 17.00 
i Templargården, Postgatan 25, Mellerud 

Tal av f.d. polisman Morgan Larsson, Vänersborg
Musikunderhållning av Brålanda Dragspelsklubb

Insamling till förmån för FUB och Idégruppen Älvan
Föreningen Fruktdrycker bjuder på alkoholfritt

Servering         Lotteri       Fri entré
IOGT-NTO Mellerud Våra Gårdar         NBV
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Sophia Vickström 

informerar om  

Melleruds kommun

Måndag 7/5 kl. 18.15 

 
Rotary
Mellerud

Sång och musik 
med Gunnar

Gunnar Svensson underhåller på 
Café Älvan. Foto: Privat.

I morgon, torsdag, kom-
mer Café Älvan att gästas 
av underhållaren Gunnar 
Svensson från Grums. 
Gunnar har ett förflutet som 
populär dansbandsmusiker. 
Som aktiv och glad pensio-
när ägnar han sig numera i 
första hand åt att underhålla 
publiken på olika samman-
komster. 

Nu är han inbjuden till 
Café Älvan och kommer att 
bjuda på musik på både key-
board och saxofon och därtill 
sång. Allt blandat med hu-
mor och trevliga historier. 
Han är en uppskattad under-
hållare på hemmaplan, men 
har också gjort flera uppskat-
tade framträdanden här i vårt 
område. En trevlig eftermid-
dag med många kända låtar 
och en och annan historia 
väntar caféets gäster.

Inviger nyrenoverat bibliotek

På fredag är det invigning av bibliotekets nyrenoverade vuxenavdelning.

På fredag den 4 maj in-
viger biblioteket sin ny-
renoverade vuxenavdel-
ning. Biblioteket har som 
bekant varit stängt i två 
omgångar sedan före jul. 
Golvet i den större vuxenav-
delningen har bytts ut, väg-
garna och lånedisken har 
målats, taket har bytts ut och 
fått ny armatur och nya hyl-
lor och gardiner har köpts in. 
Personalen på biblioteket har 
både packat ner och packat 
upp cirka 25 000 böcker och 
höll tillfälligt öppet på bib-
liotekets barn- och ungdoms-
avdelning under själva reno-
veringsarbetet. 

Men nu börjar allt komma 
i ordning igen och därför 
väntar nu en officiell invig-

Hembygden Dalsland fyller 100 år

Årets jubiléumsbok  av 
Hembygden omfattar 
cirka 290 sidor.

Publiceringspartyt för 
Hembygden 2018 äger rum 
på Tingshuset i Mellerud 
lördag 5 maj. En del av 
författarna kommer då att 
presentera sina artiklar. 
Dalslands Fornminnes- och 
Hembygdsförbunds årsbok 
Hembygden 2018 finns nu 
ute till försäljning hos hem-
bygdsföreningarna. Boken 
domineras av alla jubileer 
som äger rum under året i 
Dalsland. Årsboken Hem-
bygden Dalsland fyller i år 
100 år vilket utgör temat för 
årets bok.  

Hembygden under 100 år
Årets temaartikel är skriven 
av Ulf Ragnesten som är före 
detta redaktör för Hembyg-
den Dalsland.

Han har gjort en innehålls-
analys under de gångna 100 
åren och de författare som 
har skrivit flest artiklar. Bo-
ken började ges ut år 1918 av 
det nybildade Dalslands 
Hembygdsförbund som år 
1925 slogs ihop med Dals-

lands Fornminnesförening. 
Det är alltså 100-årsjubileum 
även för hembygdsför-
bundsdelen i Dalslands 
Fornminnes- och Hem-
bygdsförbund. Gudrun Ryd-
berg har gjort en översikt 
över de 17 personer som 
varit redaktörer under åren 
samt redaktionskommitténs 
ledamöter. Även jämställd-
heten mellan könen i DFH:s 
styrelse har undersökts. Ge-
nom åren har det varit 
klent med den kvinn-
liga representationen 
och inte förrän på 
1990-talet blev det 
någon ordning när 
det gäller jämställd-
heten i styrelsen.
Dalsland runt
Andra jubiléer som 
präglar artiklarna är 
Åmåls 375 årsjubi-
leum, 300-årsmar-
keringen av Carl 
XII:s död vid 
Fredrikstens fäst-
ning i Halden och 
Dalslands Kanals 

150 årsjubileum. Gerhard 
Jansson skriver om Åmåls 
historia medan Peter Hjort-
stam ägnar sig åt brev från 
1716 skrivna av Carl XII:s 
dalsländska soldater. Gud-
run Rydberg fördjupar sig i 
teorin om att Carl XII:e 
skulle ha skjutits med den 
”Sandsklefska kulknappen” 
och dess kopplingar till 
Dalsland. Det finns även en 
artikel om slussvaktarfamil-

jen Carl Simson i 

Köpmannebro och dess foto-
album. 

Övriga författare som 
medverkar i årets Hembyg-
den är Kristina Andersson 
och Åsa Arvidson om påsk-
brevstraditioner i Högsäter, 
Birgitta Hellman om Hällans 
idegran, Tommy Kuusela 
om folkliga föreställningar 
om jättar i Dalsland, Per Olof 
Lampers om tingshusbygget 
i Mellerud 1908 – 1909, 
Arne Olsson om hans mor 
Josefina och hennes hönseri 
i Bränneberg, Frändefors 
socken samt hans farfar Ola 
på Stommen, Pelle Räf om 
Fredrik Vilhelm Hastfer och 
hans musicerande i Töftedals 
kyrka år 1749 samt Albin 
Wallstedts dagbok från Ge-
säter år 1942. 
Gudrun Rydberg, redaktör för 

Hembygden 2018

Dalsländsk succébjörn till Skansen

Barn älskar Blåbärsmums! Här hoppar de från prototypen. Foto: 3D 
Form.

Tre meter lång och näs-
tan två meter hög både 
förskräcker och förtjuser 
björnen barnen. Men när 
de fått klättra upp på ryg-
gen eller in i magen blir alla 
kompis med den – och se-
dan vill de inte gå därifrån.
– Att björnen är helt gjord i 
trä spelar en mycket stor roll, 
materialet ger en helt annan 
upplevelse än till exempel 
plast. Dessutom som symbol 
är björnen viktig i vår kol-
lektiva identitet. 

Det säger formgivaren 
Lars Baltsar Jonsson, 
Fengersfors, som också står 
bakom mer än sextio lek-
skepp som finns runt om i 
Sverige på lekplatser och i 
parker. Björnen har namnet 
Blåbärsmums och syftet är 
att skapa såväl förankring 
som att stimulera fantasin. 

Bilutställning
på lördag

Grönytor och parkeringar fylls 
av amerikanare och besökare på 
lördag.

På lördag 5 maj anordnar 
Big Lake Cruisers sin tradi-
tionella bilutställning vid 
motorklubben på Väster-
råda.
Dagen börjar med en magni-
fik bilutställning, i fjol deltog 
drygt 200 amerikanska bilar. 
Publiken är med och röstar 
fram ”Finaste bilen” och 
”Fräckaste bilen”. Dessutom 
delar man ut ”Klubbens val”, 
där arrangörsklubben väljer 
sin favorit.

Under dagen anordnas 
olika kringaktiviteter, till 
exempel har Brålanda Bugg 
och Jive dansuppvisning. 
Här kan du även testa att 
prova på att bugga.

Robban från Magic Line är 
skicklig på pinstriping. Han 
finns på plats – ta gärna med 
dig sådant du vill få pinstripat 
av ett proffs.

Deltar gör även utställare 
med diverse nostalgitillbe-
hör. Det är fritt för vem som 
vill att ställa ut under dagen.

– Det kan bli några över-
raskningar också, säger klub-
bens ordförande Anders 
”Tuten” Andersson kryp-
tiskt.

Caféet är öppet och serve-
rar hembakat.

På kvällen arrangerar 
klubben ingen cruising.

– Men jag har tänkt att ta 
mig ett varv med min bil ial-
lafall, poängterar ”Tuten”.

Så det är ingen högoddsare 
att Melleruds centrum även i 
år kommer att fyllas av mull-
rande amerikanare på lör-
dagskvällen.
 Susanne Emanuelsson 

susanne@mellerudsnyheter.se

ning av den nyrenoverade 
avdelningen. Strax före 
klockan två kommer kultur-
skolans blåsorkester att mar-
schera från torget till biblio-
teket och spela lite musik 
utanför. Sedan blir det invig-
ningstal av kultur- och ut-
bildningschef Anders Pet-

tersson, samt Bengt Källgren 
från Kultur i Väst. Därefter 
blir det bandklippning och 
fanfar. 

Inne på biblioteket bjuds 
det sedan på kaffe och tårta. 
En mindre stråkgrupp från 
kulturskolan kommer att 
spela bakgrundsmusik och 

det kommer att finnas en 
tipspromenad där alla som 
svarar på frågorna vinner en 
bok.  

Biblioteket passar också 
på att lansera filmtjänsten 
Viddla i samband med invig-
ningen. Det är en digital 
filmtjänst för folkbiblio-
tek som erbjuds till alla bib-
liotekets låntagare. Det ger 
låntagaren möjlighet att 
kostnadsfritt låna film från 
Viddla hemifrån med hjälp 
av sitt lånekort. Det finns 
naturligtvis filmer för både 
barn och vuxna. 

Bibliotekspersonalen hop-
pas på fint väder och många 
besökare på invigningen.  

Erika Ribacke Sandberg Det är kostnadsfritt att be-
söka de caféunderhållningar 
som Idégruppen Älvan in-
bjuder till . Det säljs oftast ett 
lotteri med hembakt bröd 
från caféet som vinster och 
den som så önskar kan köpa 
fika i pausen .

 Blåbärsmums stod under 
förra året i Dalsland där sko-
lor använde honom för bland 
annat temaarbeten.

– Björnen är stort saknad, 
barnen frågar vart hen tagit 

vägen och längtar, berättar 
Lars Baltsar Jonsson. Jag 
tror det beror på att det be-
hövs mer naturliga objekt 
och material i vår närhet och 
vardag. Att ha närkontakt 

med genuina material ger 
mer, tänk på hur det känns till 
exempel när du går på en 
varm sommarbrygga. 

Modern teknik  
möter hantverk 
Björnen har byggts i samar-
bete med konst- och design-
programmet på Stenebysko-
lan. Lars Baltsar Jonsson har 
tillsammans med elever 
kombinerat ny digital teknik 
med traditionell träbearbet-
ning. Björnen är gjord i furu 
och de så kallade blåbärs-
fläckarna och magfönstret är 
i glas. Den följer också upp-
satta säkerhetsstandards för 
barn i olika åldrar. 

Björnen kommer att stå 
mellan Solliden-scenen och 
Bollnästorget och finns på 
plats från början av maj till 
slutet av september. 

Annonsera på
Från A till Ö

Ring eller maila Christina
0530-125 40

annons@mellerudsnyheter.se
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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 19 Måndag 7/5: Köttbullar med brunsås, 
potatis, broccoli och lingonsylt. 
Dessert: Blåbärskräm. 
Tisdag 8/5: Kycklinggryta med thaismak, 
potatis och skivade morötter. 
Dessert: Saftsoppa.

Onsdag 9/5: Hedvigsoppa.  
Dessert: Äppelpaj med vaniljsås.
Kristi himmelfärdsdag 
Torsdag 10/5: Chilibakad sejfilé med 
potatis och gröna ärtor. 
Dessert: Rulltårtsbakelse.

Fredag 11/5: Stekt falukorv med stuvad 
vitkål och potatis. 
Dessert: Aprikossoppa.

Lördag 12/5: Stekt strömming med  
hemlagat potatismos och sommarblandning. 
Dessert: Mangokräm.

Söndag 13/5: Rimmad oxbringa med 
pepparrotssås, potatis och brytbönor.
Dessert: Chokladpudding med vispad grädde.
Hemtjänstens alternativ v. 19
Mån-tor, lör-sön: Stekt falukorv med  
potatismos och grönsaker. 
Fred: Ugnspannkaka med stekt fläsk och grönsaker.

Senior
Måndag Köttbullar* med 
makaroner, broccoli
Alt: Falafel.

Tisdag Thaibuffé*
Alt: Rotsaksgryta med thaismak.

Onsdag Hedvigsoppa*. Mjukt bröd 
med ostpålägg.
Alt: Grönsakssoppa med quornfärs.

Torsdag 
Kristi 
himmelfärdsdag
Fredag LOVDAG
Varje dag serveras: 

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

**Miljömärkt.

0530-125 40

Torsdag 10 maj och 
fredag 11 maj

har vi stängt

Annonsmaterial till tidningen

onsdag 16 maj
behöver vi därför ha redan 

onsdag 9 maj 12.00

På lördagskvällen kan du se showen  Night of Queen med Johan Boding. 
Foto: Per Janhke.

Nu är biljetterna släppta 
till lördagskvällens fest-
ligheter på torget. Det för-
sta dygnet såldes nästan 
100 stycken, vilket verkar 
lovande. 
Så vänta inte för länge med 
att köpa. Dels gäller det nu-
varande priset bara fram till 
31 maj, dels kommer vi av 
säkerhetsskäl bara att kunna 
ta in cirka 2 500 personer på 
kvällen, och de inkluderar 
även de biljetter våra silver- 
och guldsponsorer har i sina 
avtal. Till en början har vi 
släppt 2 000 biljetter till för-
säljning. 

Guld- och silversponsorer 
kommer i veckan att få ett 
erbjudande att köpa biljetter 
att dela ut till anställda och 
kunder. Dessa måste bestäl-
las senast 18 maj för att 
komma med på sponsorsfak-
turan. Erbjudandet kommer 
per e-post.

Vi arbetar för närvarande 

hårt med att få klart detal-
jerna kring restaurangtorget 
och Smakfesten. Vi hoppas 
på att kunna presentera med-
verkande restauranger i mit-
ten av maj, Smakfestföreta-
gen något senare.

De två kompletterande 
musikinslagen på scenen på 
lördagen är klara, men vi 
väntar på bilder och presen-
tationsmaterial från artister-
na. Det ena kommer att bli ett 
musikalinslag, det andra en 
konsert med låtar som var 
populära under 1968, Kana-
lyrans startår. Den sistnämn-
da konserten blir med Mel-
lerudsmusiker och -sångare. 
Vi utlovar allt från smäktande 
ballader till tuff rock. Sång-
arna väljer just nu från en 
lista på drygt 100 tänkbara 
låtar.

Om en vecka kommer vi 
också att gå igenom behovet 
av medhjälpare, främst till 
fredags- och lördagskvällen. 

Biljetter släppta till lördagskvällen
Därefter kommer vi att kon-
takta de föreningar som visat 
intresse för att ställa upp med 
folk och göra överenskom-
melser med dem om arbets-
uppgifter och antal personer.

Och kom ihåg kortegerna, 
barnkortegen på fredagen 
och den stora kortegen på 
lördagen. Temat för barnkor-
tegen är sent 1960-tal. För 
den stora kortegen finns 
inget tema, men vi uppmanar 
alla föreningar att delta. 

Vi har 6 000 kronor i pen-

ningpriser att fördela på de 
fem föreningar eller fören-
ingssektioner eller lag, som 
har de fyndigaste presenta-
tionerna. Man behöver inte 
föranmäla sig till någon av 
kortegerna.

För Kanalyrekommittén 
Lars Nilsson

Pluggpaket TTELA/ 
Bohusläningen

Alternativet 

till storbolagen

0522-64 66 60, 0521-308 20, 0520-42 45 00 www.dina.se/vast   

Alternativet 

till storbolagen

0522-64 66 60, 0521-308 20, 
0520-42 45 00 

www.dina.se/vast    

BÄSTA BILFÖRSÄKRINGEN
När kunderna fick säga sitt i den årliga undersökningen 
om kundnöjdhet inom sakförsäkring från 
Svenskt Kvalitetsindex.

0522-64 66 60, 0521-308 20, 0520-42 45 00 www.dina.se/vast   

0522-64 66 60, 0521-308 20, 0520-42 45 00 www.dina.se/vast   

DET BEHÖVER INTE VARA KNÖLIGT
Välkommen att kontakta oss – vi hjälper gärna dig också.

VAR ÄR DIN 
BORTTAPPADE 
BILNYCKEL?
Det kan vi tyvärr inte svara på, men  
om du tecknat minst en halvförsäkring 
hos oss får du ersättning för den. Gäller 
för personbil och husbil som 
är högst 8 år gammal 
och/eller körts max 
12 000 mil.

0522-64 66 60, 0521-308 20, 0520-42 45 00 www.dina.se/vast   

VAR ÄR DIN 
BORTTAPPADE 
BILNYCKEL?
Det kan vi tyvärr inte svara på, men  
om du tecknat minst en halvförsäk-
ring hos oss får du ersättning för 
den. Gäller för personbil och 
husbil som är högst 8 år 
gammal och/eller körts 
max 12 000 mil.

Alternativet 

till storbolagen

0522-64 66 60, 0521-308 20, 0520-42 45 00 www.dina.se/vast   

Utbyggnad av 
Nordalsskolan

Kultur- och utbildnings-
nämnden begär att få 
investeringsmedel på 5,3 
miljoner kronor av kom-
munstyrelsen för utbygg-
nation av två klassrum 
på Nordalsskolan och ett 
större personalrum.
Anledning till utbyggnaden 
är det ökade elevantalet.  
– En stor kull kommer till 
Nordalsskolan i höst, då blir 
det totalt cirka 330 elever. 
Därför behövs ett större per-
sonalrum också. Vi skissar på 
en ritning och beräknar att 
allt ska stå klart höstterminen 

2019, berättar Anders Pet-
tersson, kultur- och utbild-
ningschef.

Det är förvaltningens skol-
samordnare som fått i upp-
drag att genomföra en lo-
kalöversyn av grundskolan 
och gymnasieskolan. Utred-
ning föreslår kultur- och ut-
bildningsförvaltningen att 
det byggs två klassrum med 
tillhörande grupprum på 
Nordalsskolan och att perso-
nalrummets yta utökas, på 
bekostnad av ett grupprum.
 Susanne Emanuelsson 

susanne@mellerudsnyheter.se

Ombyggnad ger 
fler förskoleplatser

Kroppefjälls förskola och 
Åsebro förskola har tillde-
lats 270 000 kronor för att 
kunna bemöta det ökade 
behovet av barnomsorg.
Kultur- och utbildnings-
nämnden godkände förvalt-
ningen förslag på ökat inves-
teringsmedel på 270 000 
kronor i slutet av februari. 
Båda förskolorna byggs om 
för att kunna ta emot fler 
förkolebarn.

– Det är personalen som 
varit kreativ för att hitta lös-
ningar att få fler platser. Det 
är klockrent när personalen 
hittar egna lösningar, säger 

Anders Pettersson, kultur- 
och utbildningschef.

Förskolan på Kroppefjäll 
har byggts om för att få yt-
terligare 20 platser, detta ska 
stå klart sommaren 2018. 
Även förskolan i Åsebro 
genomgår ombyggnad för att 
utöka med ett tiotal platser.

– Men kön är inte borta, vi 
letar fortfarande lokaler. 
Lundens förskola har utökat 
med 30 platser, men det 
räcker inte. Det föddes 
många barn under 2017, kon-
staterar Pettersson.
 Susanne Emanuelsson 

susanne@mellerudsnyheter.se

Kolonilotter för 
odling hyrs ut

Förra veckan startade plöjningsarbetet av området där odlingslotterna 
ligger intill bågskyttebanan. Foto: Patrik Tellander.

Melleruds kommun har 
under många år tillhan-
dahållit kolonilotter med 
odlingsmöjligheter intill 
bågskyttebanan. Nu har 
man märkt av en ökad ef-
terfrågan och arbetet att 
”hotta” upp dem pågår 
för fullt.
– Efterfrågan har inte varit 
särskilt stor fram till nu och 
kommunen har inte jobbat så 
mycket med odlingslotterna 
heller. Men nu har efterfrå-
gan ökat så vi gödslar, plöjer 
och fräser upp marken så att 
den blir odlingsbar, berättar 
Patrik Tellander, förråd- och 
renhållningschef.

Ytorna kommer att märkas 
upp och ett enklare staket 

sätts upp kring området för 
att hålla ute eventuella djur-
besök. Det handlar om ett 
30-tal rutor som enbart fung-
erar som odlingslotter. Det 
blir alltså inte tillåtet att 
bygga hus på marken.

– Man hyr sin odlingslott 
och får vi fler ansökningar än 
vad vi har antal rutor så lottas 
de ut, förklarar Tellander.

Området ska vara odlings-
klart i vår. Vissa regler finns, 
exempelvis är det inte tillåtet 
att köra fram med bilar. Den 
som är intresserad av att hyra 
sig en odlingslott kan kon-
takta Medborgarkontoret i 
Mellerud.
 Susanne Emanuelsson 

susanne@mellerudsnyheter.se
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25%
PÅ ALLA  

KUDDFODRAL

Storgatan 17, Mellerud 
0530-135 20

Handarbets
Boden

Lilla Gränd

Allt med svart 

40%

Storgatan 16, Mellerud, tel. 0530-101 00 el. 100 69

Bokhandeln   

Hälsoshopen

40%
Allt med 

författaren 
Nilsson

Allt med 
gurkmeja

40%
MODE

FOR YOU

20% 
på allt i butiken 

mellan 
17.00-20.00

Gäller ej undanlagda varor 
och presentkort

Storg. 6, Mld, Tel. 0530-400 47  
www.modeforyou.se

20% 
Tel. 0530-101 04

– Storgatan 13 • Mellerud –- Storgatan 13 • Mellerud -

på ALLT mellan kl. 17-20
Går ej att kombinera med andra erbjudanden

SKOR

PÅ ALLA SKOR MELLAN KL. 10 - 17 

GÄLLER TORSDAG 3/5 2018
EJ REAVAROR

PÅ ALLA SKOR MELLAN KL. 17 - 20

20 %
10 %

på allt i butiken  
mellan 17.00-20.00

Gäller ej cyklar 
och presentkort

20%

20%
på allt 

kl. 17-20

Gäller ordinarie priser, ej presentkort.

STORGATAN 10, 
MELLERUD

Torsdag 3/5 kl. 17-20
Köp 1 basprodukt få 10% 

Köp 2 basprodukt få 15% 
Köp 3 basprodukt få 20% 

Basprodukter är concealer, 
foundation och puder

Shoppingkväll
i Mellerud torsdag 3 maj öppet till 2000 

Köpmanstorget, Mellerud Tel. 0530-100 87

Albertssons 
Ur & Guld
Köpmantorget, Mellerud

Tel. 0530-100 87

Albertssons 
Ur & Guld
Köpmantorget, Mellerud

Tel. 0530-100 87

på allt mellan 17-20 

10%
20%
på allt mellan 10-17

Gäller ej reparationer 
eller beställda varor

Fyra tomter klara i Sundserud

Markarbeten pågår. VA-ledningar och en pumpstation ska anläggas.

I Sundserud pågår markarbetet för fullt inför 
byggandet av de första husen på området. 
Sex naturhus ska vara färdiga till försäljning 
i augusti.
Fyra tomter högst uppe på åsen är färdiga, en 
kilometer väg har byggts och det grävs för vatten, 
avlopp och en pumpstation.

De första naturhusen kommer att monteras den 
21 maj. De mäter 70 kvadratmeter utvändigt. 
Totalt är 23-24 hus planerade på området, varav 
sex Dalslandsstugor 2.0 i olika storlekar. Den 
första av dem ska byggas i augusti när naturhusen 
är klara och ska fungera som demohus. Både 
naturhusen och dalslandsstugorna är helt och hål-
let byggda i limträ med låg CO 2-påverkan .

– Alla femton naturhus som var till salu i Dals 
Långed är sålda, nu kan den som önskar anmäla 
intresse för husen i Sundserud,  berättar Anders 
Kihlberg.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se
De första fyra tomterna i Sundserud är klara. I augusti ska naturhusen 
stå färdiga till försäljning.
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DÖDSFALL

DÖDSFALL

PREDIKOTURER
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All uppvaktning
undanbedes.

Birgitta Frendberg

UPPVAKTNING

Grattis till vår spralliga goa 
Harry som fyller 4 år den 6/5.

Grattiskramar från mamma, 
pappa och systern Hedda

Veckans 
ros...

Vi vill ge veckans ros till er 
som så frikostigt sponsrade 
SFI-joggen 25 april.

AB-arbetslaget på SFI, 
vuxenutbildningen Mellerud

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Skålleruds kyrka för 
Ally Gran. Som inledning på 
akten spelade kyrkomusiker 
Elisabette Emanuelsson 
”Tröstevisa” av B. Anders-
son varefter Katarina Kjör-
ling sjöng ”Som en bro över 
mörka vatten” av Å. Arenhill. 
Akten förrättades av Marga-
reta Olsson och man sjöng 
tillsammans psalmerna 256, 
798 samt 830. Solisten sjöng 
”Jag känner dig nu” av S. 
Aldén och som avslutnings-
musik spelades ”Våren” av 
E. Grieg. Vid kistan togs av-
skedet av maken Bror, barn-
barn med familjer, släkt och 
vänner. Till minnet av Ally 
var koret vackert dekorerat 
med blommor. Gravsättning 
kommer att äga rum på Skål-
leruds kyrkogård.

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Skålleruds kyrka 

efter Ruben Andersson. 
Akten inramades av psalm-
sång och vacker orgelmusik 
som framfördes av organist 
Elisabette Emanuelsson. Of-
ficiant var Pär-Åke Henriks-
son. Avsked togs i kyrkan av 
familjen och många vänner.

I Skålleruds kyrka har be-
gravningsgudstjänst hållits 
efter Gerd Nikolausson, 
Bränna. Under samlingen i 
kyrkan spelade kantor Elisa-
bette Emanuelsson, ”Tema ur 
Änglagård” av B. Isfält. Jord-
fästningen förrättades av 
Daniel Westin. Akten inra-
mades med psalmsång och 
före de församlade tog sitt 
avsked sjöng Elisabette 
”Himlen är oskyldigt blå” av 
T / K Gärdestad. Som avslut-
ning spelades ”Tröstevisa” 
av B. Andersson. En vacker 
blomstergärd hade ägnats 
den avlidnas minne. Det var 

hälsningar från familj, släkt, 
grannar och vänner. Senare 
skulle dessa pryda gravkul-
len vid graven på Skålleruds 
kyrkogård. De anhörigas 
tack frambars av prästen Da-
niel som även bjöd in till ef-
terföljande minnesstund i 
kyrkstugan. Vid minnesstun-
den hölls minnestal och in-
komna kondoleanser till he-
drande av Gerds minne blev 
upplästa.

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Skålleruds kyrka för 
Allan Gunnarsson. Som 
inledning på akten framförde 
solist Stefan Wenerklang på 
dragspel ”Frambovalsen” 
som är ett stycke skrivet av 
Allan själv. Akten förrättades 
av Daniel Westin och tillsam-
mans sjöng man psalmerna 
249 och 251. Kyrkomusiker 
under akten var Elisabette 
Emanuelsson. Man fick ock-
så lyssna till när Stefan fram-

förde sitt egna stycke ”Vagg-
visa”. Vid kistan togs 
avskedet av de närmaste. 
Som avslutningsmusik spe-
lade solisten ”Nattserenad 
tillägnad Sofia kyrka” av Carl 
Anton. Till minnet av Allan 
var koret vackert dekorerat 
med blommor. 

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Gunnarsnäs kyrka 
för Ingeborg Isaksson. Som 
inledning på akten spelade 
kyrkomusiker Elisabette 
Emanuelsson ”Fäbodpsalm 
från Sållerön” av B. Iden-
stam. Akten förrättades av 
Pär-Åke Henriksson och man 
sjöng tillsammans psalmerna 
249, 251 och 190. Som av-
slutningsmusik spelades 
”Våren” av E. Grieg. Till 
minnet av Ingeborg var urnan 
vackert dekorerad med blom-
mor. Gravsättning kommer 
att äga rum på Gunnarsnäs 
kyrkogård.

MELLERUD
Smyrna: Onsd 19 Cafémöte 
med pastorspar från Ukraina 
och medv. fr. Norge. Torsd 

17 Språkcafé. Fred 18 Tonår 
i Smyrna. Lörd 18 Konsert 
”Tre stämmor” kaffe. Sönd 
11 Gudstj. m. nattv.
Equmeniakyrkan-
Missionskyrkan: Torsd 
18.30 Stickcafé. Fred 18 
Tonår. Sönd 11 Gudstj. So-
phia Sjödin. Nattv. Kyrkkaf-
fe. Tisd 10-12 Tisdagskaffe 
& Rastplats. 18 Scout. 

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

Smyrna: Onsd 11 Bön. Fred 
15 Andakt på servicehuset. 
Sönd 11 Gudstj. Predikan 
AnnaSophia Bonde, bördig 

från Östebyn, Brålanda. Ssk. 
Kyrkkaffe. Tisd 17.30 Trä & 
Plugg på Sörgården.
Equmeniakyrkan: Onsd. 
19 Mötesplats. Torsd. 15 
Kongogruppen. Sönd. 11 
Gudstj. Eiron A. och Maria 
B. Kyrkkaffe.
Brålanda: Sönd 18 Gudstj. 
m nattv. Thomas Holm-
ström. Kyrkkaffe. Kyrkbil 
308 70. Månd 17-19 Kultur-
café Brålanda fsh.
Sundals-Ryr: Sönd 11 
Gudstj. för stora och små, 
Thomas Holmström, Draget, 
Uppdraget och barn från pas-
toratet medverkar. Termins-
avslutning för barnverksam-
heten. Efter gudstj. picknick 
och lek vid fsh. Medtag kaf-
fekorg. Grill kommer att fin-
nas. Kyrkbil 308 70.
Gestad: Ons (9/5) 15 Norra 
sykretsen hos Berit Jacobs-
son, Bröttorp. 

FRÄNDEFORS
Equmeniakyrkan: Sönd. 
11 Gudstj. i Brålanda. Eiron 
A och Maria B., kyrkkaffe. 
Frändefors: Lörd 11 Kon-
firmation, Lennart Staaf m.fl. 
Sönd 11 Familjegudstj.  Ju-
bilatekören med musiker. 
Lennart Staaf. Torsd (10/5) 
9.45 Trumpet från kyrktor-
net Andreas Jåtby 10 Gudstj. 
kören Englarna under led-
ning av Anna-Lena Engels-
son. Ralph Liljegren. 11.30 
Pilgrimsvandring från fsh. 
Vi följer gång- och cykelvä-
gen söderut passerar Ursand, 
fortsätter på Dalbostigen till 
Vänersborg.

Vill öka kunskapen om 
våra demenssjukdomar

Kerstin Nordström är ny ordförande i Melleruds Demensförening sedan 
mars 2018.

Melleruds Demensfören-
ing har ett 50-tal medlem-
mar. Nyvald ordförande 
sedan mars i år är Kerstin 
Nordström.
– Vi är en liten förening som 
är viktig för den sociala ge-
menskapen. Vår ambition är 
att sprida information och 
öka kunskapen om sjukdo-
marna inom demensområ-
det. Det finns numera 
mycket aktiv forskning som 
vi vill förmedla till våra med-
lemmar och allmänheten, 
förklarar Kerstin Nordström.

Föreningen, som är öppen 
för alla, anordnar regelbund-
na möten på måndagar på 
Café Älvan, som i regel in-
leds med relevant informa-
tion.

– Vi har med en represen-
tan i Kommunala Funktions-
hinderrådet, KPR, och sam-
arbetar med den övriga 
funktionshinderrörelsen i 
Mellerud, säger Kerstin.

Hon berättar även att Lena 
Hansson, enhetschef på 
Kroppefjällshemmet, startat 
daglig verksamhet för perso-
ner med demenssjukdomar.

Nästa möte sker den 21 
maj på Café älvan.

Demensföreningens mål:
u Verka för att demenssjuka 
skall ha rätt till ett värdigt liv

Minst 160 000 människor i Sverige 
lider av en demenssjukdom. 10 000 
av dem är under 65 år. Tillsammans 
med anhöriga och närstående be-
rörs närmare en miljon människor.
  Man räknar med att cirka 25 000 
personer insjuknar varje år. Enligt 
Socialstyrelsen kommer så många 
som 270 000 personer att vara 
drabbade av en demenssjukdom 
år 2030.

Källa: demensförbundet.se

FAKTA

u Vara kontaktorgan för 
anhöriga samt erbjuda stöd 
och rådgivning.
u Informera om demens-
sjukdomar, vård-och om-
sorgsformer, forskning och 
utveckling av vården av de-
menssjuka.
u Att anhöriga skall ha rätt 
till information, stöd och 
avlösning i vården

u Bevaka demenssjukas och 
anhörigas rättigheter

Föreningen har dessutom 
ett nära samarbete med kom-
munens demenssköterska 
Charina Dagström och kom-
munens anhörigstödjare 
Jane Hedberg.
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se
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Säg Hej Mercedes! till nya A-Klass.
 Nu är det premiär för nya A-Klass. Större, rymligare – och smartare. Ju mer du och nya A-Klass
lär känna varandra, desto mer kan bilen göra för dig. Upplev den första A-Klassen med MBUX
och artifi ciell intelligens! 

 Välkommen in och hälsa på premiärhelgen 4-6 maj!

Bränsledeklaration blandad körning enligt EU-norm: A-Klass A 180 d aut 4,1-4,5 l/100 km, CO2-utsläpp 108-118g/km. Bilen på bilden är extrautrustad. Bränsleförbrukning avser grundutrustat
fordon. Större hjuldimensioner samt val av däck med nödhjulsegenskaper kan påverka bränsleförbrukning och CO2-utsläpp. Kan ej kombineras med Ramavtal eller andra kampanjer/
erbjudanden. Med reservation för prisförändring och tryckfel.

Nya A-Klass med

A 180 d aut.

Pris från:  275.900  kr.

HELGÖPPET: Lördag 10-14
 Söndag 11-14

Välkomna!

Pluggpaket TTELA/ 
Bohusläningen

Alternativet 

till storbolagen

0522-64 66 60, 0521-308 20, 0520-42 45 00 www.dina.se/vast   

Alternativet 

till storbolagen

0522-64 66 60, 0521-308 20, 
0520-42 45 00 

www.dina.se/vast    

BÄSTA BILFÖRSÄKRINGEN
När kunderna fick säga sitt i den årliga undersökningen 
om kundnöjdhet inom sakförsäkring från 
Svenskt Kvalitetsindex.

0522-64 66 60, 0521-308 20, 0520-42 45 00 www.dina.se/vast   

0522-64 66 60, 0521-308 20, 0520-42 45 00 www.dina.se/vast   

DET BEHÖVER INTE VARA KNÖLIGT
Välkommen att kontakta oss – vi hjälper gärna dig också.

VAR ÄR DIN 
BORTTAPPADE 
BILNYCKEL?
Det kan vi tyvärr inte svara på, men  
om du tecknat minst en halvförsäkring 
hos oss får du ersättning för den. Gäller 
för personbil och husbil som 
är högst 8 år gammal 
och/eller körts max 
12 000 mil.

0522-64 66 60, 0521-308 20, 0520-42 45 00 www.dina.se/vast   

VAR ÄR DIN 
BORTTAPPADE 
BILNYCKEL?
Det kan vi tyvärr inte svara på, men  
om du tecknat minst en halvförsäk-
ring hos oss får du ersättning för 
den. Gäller för personbil och 
husbil som är högst 8 år 
gammal och/eller körts 
max 12 000 mil.

Alternativet 

till storbolagen

0522-64 66 60, 0521-308 20, 0520-42 45 00 www.dina.se/vast   

Skogsstyrelsen nysatsar i Bäckefors

Conny Kjell, distrikschef i Skara-
borg – Fyrbodal.

Regionchefen Johanna From klippte bandet assisterad av skogskonsulenten Per Olausson.

Fastighetsägarna Jan-Olof (med barnbarnet Love Arneskog på armen) 
och Maj-Britt Neandher har investerat cirka en miljon i fastigheten som 
Skogsstyrelsen hyr.

Istället för att lägga ner kontoret i Bäckefors tänkte 
statliga Skogsstyrelen om och nysatsar istället. I tors-
dags var det invigning av de nyrenoverade lokalerna på 
Lasarettsvägen.

Kjell påpekar att man står 
inför stora utmaningar med 
för mycket hjortdjur i kom-
bination med dålig förekomst 
av rönn, asp, sälg och ek som 
djuren gärna betar. 

Betesskadorna, främst på 

tall, som är hjortdjurens an-
drahansval, gör att skogs-
ägare undviker att plantera 
tall och istället planterar gran 
på marker som inte är läm-
pade för det.

– Detta riskerar ett långsik-

tigt hållbar skogsbruk och 
måste åtgärdas, säger Conny 
Kjell.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

Personalen från distriktet 
Skaraborg – Fyrbodal fanns 
på plats när regionchefen 
Johanna From klippte bandet 
framför entrén och så var det 
dags att med bubblande cider 
i glasen gå in och bese de 
nyrenoverade lokalerna. 

Drygt en miljon har fastig-
hetsägarna Maj-Britt och 
Jan-Olof Neandher investe-
rat i de 400 kvadratmeter 
stora lokalerna. Förutom en 
total uppfräschning inomhus 
har  bergvärme installerats.

Nyanställningar 
Personalstyrkan i Bäckefors 

projekt som kommer att star-
tas. 20 nyanlända anställs 
under ett för att till en början 
röja längs E6 mellan Udde-
valla och Strömstad. Ida 
Andersson och Mike Harvey 
kommer att leda det arbetet, 
men kommer även att finnas 
på kontoret i Bäckefors. 

Dessutom satsas 100 mil-
joner under en tioårsperiod 
på att inventera skyddsvärda 
biotoper i hela landet. Man 
vill veta var de finns och 
vilka som bör skyddas.

En jättebransch
– Skogen är en jättebransch 
och svensk skog mår bra. 
Idag har vi en förväntan på 
oss att öka variationen, där är 
hyggesfritt skogsbruk en 
möjlighet, säger Johanna.

Distriktschefen Conny 

kommer att bli större, från 
nuvarande fyra skogskonsu-
lenter till sex-sju framöver.

– Vi gör en nysatsning här 
i Bäckefors. Vårt uppdrag är 
att vara lokalt förankrade och 
vår roll är att se till att bru-
kandet av skogen följer det 
regering och riksdag beslu-
tat, berättar regionchef Jo-
hanna From. 

Totalt har myndigheten 
cirka 300 anställda och har 
en god mix av yngre och 
äldre medarbetare. 

Projekt
Naturnära jobb är ett av flera 
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Brålanda • Frändefors

Frändefors kyrka
Bönsöndagen 6 maj kl. 11

Familjegudstjänst
Jubilatekören med musiker 

Barn och unga 
Anna-Karin Stråle Börjesson 

Lovisa Husberg 
Lennart Staaf 

Kyrkfika 
Välkomna!

Vad är viktigt för dig?
Kom och träffa vår riksdagsman 

Fredrik Christensson
Måndag 7 maj  kl. 19.00 i Gestad bygdegård

Vad kan politiken göra för skillnad i din vardag?

Kom och tyck till!
Vi diskuterar landsbygdspolitik, valaktuellt m.m.

Servering av närproducerat från Gällenäs Grönsaker 
och Häljeruds Gårdsbageri

Alla hjärtligt välkomna!

Gestad  C och  
Centerkvinnor

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

Fredag 4/5 kl 10.00
”Känn ditt Dalsland”
OBS! Är inställt.
Fredag 4/5 kl 18.00
Konsert i Musikskolans Aula
Se separat annons!
Måndag 7/5 kl 10.00
Vandring med Ingrid.
Tisdag 8/5 kl 10.00
Startar SPF:s boulespel, Arenan
Fredag 11/5 kl 15.00
Gemenskap o fika på Källeberg
Tema: Inför helgen med Anette
Lokal: Tallen

Söndagscafé
Gestad Bygdegård

Söndag 6 maj kl. 16
Underhållning: Lätt &Lagom

Ingemar & Bertil spelar
Alla välkomna!

Kamratringen 2716 av IOGT-NTO

 

Tillfälle att 
komma till tals

Fredrik Christensson, (C), riks-
dagsman.

Riksdagsman Fredrik 
Christensson ( C ) gästar 
Gestad den 7 maj. 
Efter ett studiebesök på Gäl-
lenäs grönsaker får allmän-
heten möjlighet att diskutera 
aktuella frågor.

– Jag hoppas att folk kom-
mer och diskuterar hur poli-
tiken kan göra skillnad i deras 
vardag, säger Fredrik Chris-
tensson.

Helt enligt centerpartiets 
tanke med närodlad politik, 
serveras det närproducerat 
från Gällenäs Grönsaker och 
Häljeruds Gårdsbageri.

Gestad Center och Center-
kvinnor arrangerar träffen i 
Gestad bygdegård.

Rastas grundare 
fick kunglig medalj

Prins Daniel och Rastas grundare Dan Tervaniemi.

Kungliga Patriotiska Säll-
skapets näringslivsmedalj 
– en belöning för framstå-
ende entreprenörskap – 
delades den 23 april ut till 
nio mottagare. En av dem 
var Dan Tervaniemi, Rasta 
Group AB, Askim.
Medaljen överlämnades av 
Prins Daniel vid sällskapets 
årshögtid på Riddarhuset. 
Läkaren och författaren An-
ders Hansen höll högtidstalet 
Hjärnstark – Om att optimera 
sin hjärna.

– Syftet med näringslivs-
medaljen är att hedra före-
tagsledare som med ägarin-
flytande utvecklat 
framgångsrika företag och 
därigenom arbetat för ett 
välmående Sverige samt 
även att inspirera nya entre-
prenörer, sammanfattar 
Kungl. Patriotiska Sällska-
pets ordförande Erik Nor-
berg. Medaljen har delats ut 
årligen sedan 1984.

Hur känns det att få med-
aljen?

– Det är hedrande att få 
denna fina utmärkelse, en 
stolthet för mig och min fa-
milj men framförallt alla 
medarbetare runtom i Sveri-
ge, säger Dan Tervaniemi. 
Rastagruppen är ett bevis på 
att man kan få hela Sverige, 
både landsbygd och stad att 
växa och det är glädjande att 
det vi gör uppmärksammas. 
Vi finns ju etablerade inom 
ett 20-tal olika kommuner 
och denna utmärkelse blir en 
fjäder i hatten på alla våra 
ställen, från Rasta i lilla Brå-
landa till restaurangerna på 
Kungliga Dramatiska Tea-
tern.

Sällskapets motivering
Dan Tervaniemis hela yrkes-
liv handlar om arbete i och 
med restaurang – om man 
inte räknar fotbollen. 1974 
köpte han den restaurang 
som han arbetade på, vilket 
blev grunden till företaget 
Rasta, som idag har 24 an-
läggningar längs våra vägar 
över hela landet med åtta 
miljoner gäster som erbjuds 
”en komplett stopp- och mö-
tesplats”. 

Rasta Group står idag på 
tre verksamhetsben: Förut-
om serviceanläggningar nu-
mera även arenarestauranger 
(som exempelvis Ullevi 
Konferens) och kulturrestau-
ranger (till exempel Drama-
tenrestaurangerna). Med  
4 000 medarbetare omsätter 
man över en miljard kronor. 
Tervaniemi månar i allra 
högsta grad om företaget 
som ett familjeföretag. Det är 
nu åter helägt av familjen och 
hans hustru och fyra barn 
arbetar alla i företaget.

Vilket råd vill du ge en 
ung entreprenör idag?

– Man behöver hitta sin 
affärsidé som man måste tro 
stenhårt på, sedan är det 
mycket energi kombinerat 
med hårt jobb som gäller. 
Detta är en förutsättning för 
att det ska lyckas. Relationer 
är viktiga, man behöver en 
bra bankförbindelse, en bra 
revisor och gärna en jurist 
som man kan rådfråga. Ett 
högst personligt råd från 
egna erfarenheter: Om du 
planerar att gå ut och dela på 
ägandet, släpp aldrig majori-
teten från ditt företag.

Samarbete ska öppna nya möjligheter
Växtkraft över fjället är ett 
samverkansprojekt mel-
lan Brålanda företagar-
förening och föreningar 
och företag i Högsäter. 
De två orterna har mycket 
gemensamt. Ingen av dem 
är centralort längre, men 
båda präglas av en starkt 
entreprenörsanda. 
Allt började med en after-
work-shop i Gula Huset i 

Brålanda i höstas för att testa 
intresset. 

–Vi diskuterade vad vi är 
bra på, berättar projektleda-
ren Christel Thuresson om 
den uppskattade träffen.

Workshopen ledde till att 
flera företag upptäckte var-
andra och inledde samtal om 
samarbeten. Vad som kom att 
stå i fokus var att utveckla 
besöksnäringen. 

– Inom besöksnäringen 
jobbar idag många små före-
tag, ensamma aktörer, där ett 
samarbete kan öppna nya 
möjligheter. Till exempel 
kan två aktörer dela kock, 
säger Christel.

På fettisdagen i februari 
bjöd man in företag och för-
eningar från Brålanda, Hög-
säter och Mellerud till Ski-
dans Hus på Granan. Mötet 

var välbesökt och handlade 
om turism, vad man kan ut-
veckla och hur man kan 
marknadsföra varandra. En 
förstudie har nu startats för 
att ta fram mål för hur man 
ska jobba vidare.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

Bilverksamhet
till Mellerud

Bilbolaget i Bäckefors 
flyttar all sin bilrelaterade 
verksamhet till Mellerud. 
– Processen har pågått 
en längre tid, vi har för 
många anläggningar helt 
enkelt, säger vd Kenneth 
Andersson.
I och med att Bilbolaget 
gjorde investeringarna på 
Västerråda har man den mo-
dernaste anläggningen i hela 
Dalsland i Mellerud och det 
faller sig naturligt att flytta 
verksamheten hit. Ingen per-
sonal kommer att sägas upp, 
de flesta kommer med till 
Mellerud, några börjar ar-
beta vid anläggningen i 
Uddevalla. Både restaurang 
och butik i Bäckefors kom-
mer att vara kvar.

För mellerudsbutiken be-
tyder det att man får in två 
nya märken förutom de fyra 
man redan säljer. Dessutom 
kommer plåtverkstaden att 
byggas i lokalen på baksidan 
av bilhallen. Där kommer 
även sortimentet av lätta 
lastbilar, skåpbilar och 
pickup att ta plats.

– Nu ska vi fylla hallen i 
Mellerud, säger Kenneth 
Andersson, som tror starkt 
på Västerråda som handels-
plats.

I Mellerud är det positiva 
tongångar hos personalen 
som ser fram emot nya mär-
ken och fler kollegor.

– Detta ska bli jätteroligt, 
säger säljaren Erik Palö.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

Bilbolaget avvecklar i Bäckefors och flyttar verkstad och försäljning till 
anläggningen i Mellerud.

Majoritet för 
gårdsförsäljning
Den 12 april togs ett histo-
riskt beslut i Socialutskot-
tet i Sveriges riksdag. Al-
lianspartierna enades om 
att tillåta gårdsförsäljning 
av öl och vin, och lägger 
nu fram ett gemensamt 
förslag.
Alliansen lägger fram ett 
förslag, vilket innebär att 
man föreslår att en lagstift-
ning skall framarbetas som 
möjliggör gårdsförsäljning. 
Av förslaget framgår att 
detta skall ske under förut-
sättning att Systembolagets 
detaljhandelsmonopol kan 
upprätthållas. 

– Detta kan komma att 
betyda mycket för landsbyg-
den och skapa många nya 
arbetstillfällen inom allt från 

produktion till turism. Vi kan 
genom detta förslag nu un-
derlätta och ge många små-
företag nya möjligheter, sä-
ger Camilla Waltersson 
Grönvall (M) som är Mode-
raternas socialpolitiska ta-
lesperson.

– Detta är en lagseger för 
allianspolitiken och det är ett 
stort steg för landsbygden 
och ger nu helt nya möjlighe-
ter att utveckla gårdsförsälj-
ningen av öl och vin. Detta 
kommer att kunna skapa 
många nya jobb på landsbyg-
den både inom själva pro-
duktionen men också inom 
besöksnäringen, säger Sten 
Bergheden (M), Moderater-
nas landsbygdspolitiska ta-
lesperson.
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@aag_industrikonsult 
MELLERUD 0768-91 95 96

Öppningserbjudande 

10 % 
på terrassmarkiser 4/5 -13/5

Ni som köper terrassmarkiser 

under denna period får en gåva (Värde 995:-)

Öppet fredagar 12-17

Övriga dagar efter överrenskommelse

Fredag 4 maj 
öppnar vi butiken på  
Norra Kungsgatan 14 

i Mellerud

SPORT
Nykomlingar slog 
toppkandidaten

SLUTRESULTAT
Bäckefors IF 

– Färgelanda IF
3-1 (2-0)

Div. 5 Dalsland
Målskyttar:
27’ 1-0 Johannes Wikhede
41’ 2-0 Magnus Andersson (straff)
48’ 3-0 Patrik Strand
81’ 3-1 Mathias Bäckström

FOTBOLL 
Bäckefors IF, nykomlingar 
från division 6, slog topp-
kandidaten Färgelanda IF i 
lördags med 3-1, på Bäck-
evallens gröna gräs. Ett ti-
digt mål i den andra halvle-
ken signerad Strand, satte 
spiken i kistan för FIF, som 
kommer från division 4.
Patrik Strand sköt snyggt in 
3-0 i inledningen på den an-
dra halvleken på halvvolley, 
ett mål som mer eller mindre 
satte spiken i kistan för 
matchen mellan två nykom-
lingar i division 5. Bäckefors 
gjorde allt rätt och lyckades 
få både matchen och mot-
ståndarna dit de ville.

– Färgelanda öppnade upp 
stora ytor bakåt som vi kunde 
utnyttja. Sedan hade de otur 
med några skador tidigt i 
matchen. Sedan blev vi pres-
sade i slutet av matchen, men 
det var aldrig riktigt nära att 

vi skulle tappa matchen, sade 
Bäckefors tränare Mattias 
Svensson.

Undertecknad har inte gett 
BIF stora chanser att lyckas 
hålla sig kvar, men i och med 
denna segern kan det omvär-
deras. Dock tycker tränaren 
Svensson att man inte skall 
börja dra för stora växlar av 
resultatet.

– Detta var bara en match, 
det är många matcher kvar.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Gångbron klar hösten 2019

En första arbetsskiss i 3D över den planerade gångbron över E45, strax norr om norra rondellen. 

Så här ser arbetsskissen 
ut för den planerade gång-
bron över E45, placerad 
strax norr om den norra 
rondellen. Den blir väder-
skyddad med hissar och 
trappor på varje sida E45.
Kostnaden är beräknad till 
åtta-nio miljoner kronor, en 
fördyring jämfört med för-
slaget i de första handling-
arna. Melleruds Handel ska 
betala 40 procent av kostna-

den upp till sex miljoner 
kronor. Melleruds kommun 
står för 60 procent upp till sex 
miljoner plus de utökade 
kostnader för att göra bron 
väderskyddad.

Det som främst motiverar 
att kommunen lägger till 
pengar för att få den inklädd 
är för att få lägre driftkostna-
der. Efter byggnationen tar 
kommunen helt över ansva-
ret för drift och underhåll.

– Vi vill att bron ska vara 

Det planeras träfackskonstruktioner på vardera sidan gången på bron.

väderskyddad, exempelvis 
med glas. Att ha den intäkt 
kommer att underlätta snö-
röjning och halkbekämp-
ning, slitaget på hissar kom-
mer också att bli betydligt 
mindre, säger Magnus Ols-
son, samhällsbyggnadschef.

På var sida E45 byggs in-
glasade trapphus i stål och 
betong som även utrustas 
med hiss. Trapphusen blir 
inte uppvärmda. Brospannet 
ramas in på sidorna av en 
träfackskonstruktion.

Landmärke
– Gångbron ska bli ett land-
märke för Mellerud, konsta-
terar Tommy W Johansson 
(S), kommunstyrelsens ord-
förande.

Kommunen har tidigare 
löst in en del av fastigheten 
Mellerud 1:16 för 600 000 
kronor. Där står ett obebott 
hus, som ska rivas för att göra 
plats för gångbron och möj-
lighet att iordningställa en 
trevlig miljö kring trapphu-
set på den sidan E45.

– Jag tror det blir jättebra. 
Nu ska vi projektera bron och 
ta fram upphandlingsunder-
lag tillsammans med en 
konsultfirma och Trafikver-
ket. Planen är att bron ska 
vara klar hösten 2019. Så det 
är full fart med projektet från 
och med nu, säger Magnus 
Olsson.

När det gäller arbetet med 
gångbron ingår även bredd-
ning av väg och bygge av 
vänstersvängsfält på två 
platser. Dels på E45 vid 
Verkstadsgatan på Västerrå-
da som förlängs från Colo-
rama ut till E45 samt avfarten 
till det hus som ligger på 
andra sidan E45 sett från den 
utfarten.

Detsamma blir det på läns-
väg 166 för körande från 
Dals Rostock som ska svänga 
vänster in på Sapphultsgatan 
och för de som kommer från 
Mellerud som ska svänga in 
till Oljan med mera.
 Susanne Emanuelsso

susanne@mellerudsnnyheter.se

Gräver på Västerråda
Kommunen är i projekte-
ringsfasen att byta ut be-
fintliga VA-ledningar för 
företagen på Västerråda 
handelsområde.

   Målet är att arbetet star-
tar i maj månad. Syftet är 
att man ska kunna hantera 
mer dagvattenflöden.

– De befintliga VA-ledning-
arna är cirka 50 år gamla och 
delvis slitna. Krynes Entre-
prenad utför det omfattande 
grävarbetet. De gräver från 
platsen där köpcentret ska 
byggas upp till norr om 
Värm-Dal, berättar Anders 
Broberg, VA-chef.

Skyfallsväg
Lite specifikt är att gatupro-
filerna görs om på gatan mel-
lan Värm-Dal och Besikta till 
en så kallad skyfallsväg som 
är v-formad och är lägst i 
mitten av vägbanan. Gatan 
ska dessutom förlängas en 
bit.  En skyfallsväg  leder bort 
vatten vid skyfall för att för-
hindra att fastigheter utmed 
gatan blir översvämmade. 

Broberg berättar också att 
man projekterar för upp-
handling av grävarbete i Dals 
Rostock på Syrénvägen, 
Trädgårdsvägen och Villavä-
gen. Anledningen är mycket 
ovidkommande vatten.

– Vi hoppas att arbetet kan 
utföras i höst. Då gräver vi 
upp gatorna och byter ut VA-
ledningarna, säger Broberg.

Vad gäller markarbetet för 
det planerade äldreboendet 
på Ängenäs väntar Broberg 
på att detaljplanen ska vinna 
laga kraft. De fornminnen 
som hittats ska grävas ur i 
sommar. Det arbetslag som 
jobbar med grävarbetet i 
Gerdsrud har ungefär två 
månaders arbete kvar där. 
Sedan kommer de att förflyt-
tas till Ängenäs.
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se

Blev uppflyttade

8 april åkte Johanna Linder, Melleruds BK, med sin dvärgschnauzer Oskar 
och tävlade agility i tre hoppklasser klass 2 i Kinnared. Det resulterade i 
en uppflyttningspinne, hans fjärde hoppinne. Oscar har tre agilitypinnar 
och det krävs tre för att klassa upp sig. Nu är det dags för dem att ta 
steget att starta klass 3. Foto: Helén Torstensson.
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Fantastisk cup-premiär för DHsK
RIDSPORT 
Återigen har det va-
rit seriepremiär inom 
ridsporten. Denna gång 
var det Gotacupen, serien 
för de yngsta, där första 
omgången avhoppades i 
Färgelanda i helgen.
Åtta lag var anmälda och åtta 
lag kom till start. Det unika 
med den här serien är att laget 
inte, som i övrigt inom 
ridsporten, består av enbart 
fyra ekipage utan här kan alla 
som vill från en och samma 
klubb ingå. 

Det är heller inte samma 
fokus på resultatet, att rida 
snabbast. Bedömningen i 
laghoppningen är da´capo, 
vilket betyder att man ska 
försöka pricka sin egen tid, 
att klara av att rida så jämnt 

tempo och bra som möjligt i 
två rundor.

För Dalslands Hästsport-
klubbs lag lyckades det nu 
riktigt bra. Lika bra gick det 
för Trolhättans Sportryttares 
lag, så det blev en delad se-
ger. 

I DHsK:s lag red Linn 
Karlsson, Ellen Kjörk, Freja 
och Selma Hansson, Jennifer 
Johansson, Moa Härnströ-
mer, Frida Hansson, Filippa 
Karlsson, Tuva-Lisa Carls-
son samt Nellie Olsson. 

För Selma Hansson blev 
det individuell seger med 
Menai Skylark, i klassen lätt 
D+, kategori B. I samma 
klass, men för kategori D, 
stod Michelle Petersson, 
även hon tävlande för DHsK, 
som segrare med Lindåsens 
Castle Dancing Lady. 

 Glädjeyran går inte att ta miste på, alla tio tjejerna från DHsK är strålande 
glada efter lagsegern. Foto: Privat. 

Tösse kan bli jokern som gör succé

Hur ser du/ni på er trupp 
2018?
– Truppen är mycket bredare 
och har mer spets.

Vilken prägel kommer 
du/ni sätta på sättet som 
laget spelar just denna 
säsong?
–Jag vill ha mycket rörelse i 
ett stabilare Tösse, ha en hög 
lägsta nivå. Vi ska visa upp 
en fotboll som är attraktiv. Vi 
ska göra mycket mål och 
vara jobbiga att möta.

Varför tror du/ni att ditt 
lag kommer lycka just i 
år?
–Vi har en stor konkurrens 
internt vilket höjer träning 
och match och vi har många 
heta och duktiga unga spe-
lare.

Vad är lagets styrkor och 
svagheter?
–Våra styrkor är passnings-
spelet och djupledsspelet. 
Våra svagheter är att vi för 
dagen är tunna på målvakts-
sidan.

Vad är lagets målsättning 
för säsongen, antingen 
intern eller utåt?
– Min tippade tabellplace-
ring är 4-6.

Vilken är er bästa lagdel, 
skulle du/ni säga?
–Vår bästa lagdel är mittfäl-
tet och framåt.

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

Hög närvaro tre dagar i 
veckan.

Vilka är era nyförvärv? 
– Daniel Karlsson gör come-
back. Filip Sköld och Shine 
Dhagane från Säffle FF.An-
ton Backman och Gabal 
Ahmed från Fengersfors. Per 
Wiman och Patrik Nilsson 
från Svanskog. Pelle Hed-
lund från IFK Åmål, liksom 
Josef Landalv och Oliver 
Westlund. Hugo Larsson, 
Richard Andersson, Apicha-
jaj Punnak och Ahmed Ah-
med från IF Viken. 

Vilka är era spelarförlus-
ter?
–Vi har inga spelarförluster.

Tösse är ett svårtippat lag denna säsong. Skall man gå efter försäsongens resultat, 
som till stor del sätter standarden på säsongen, så vinner man division 5 Dalsland. 
Men det kommer  att bli tufft, vi väljer att sätta en stor brasklapp på Tösse och 
konstaterar att laget kommer att ha höga toppar men också djupa dalar 2018.

Inför säsongen med huvudtränaren Kenneth Erixon:

TÖSSE IF
Spelar i 2018:
Division 5 Dalsland
Spelade i 2017:
Division 5 Dalsland
Placering 2017:
6:a
Tobbes tips 2018:
6:a
Form senaste 5:
VOVV?
Andralaget:
Division 7 Dalsland
Huvudtränare:
Kenneth Erixon
Seriepremiär:
6/5  Bäckefors IF - hemmaplan

Tobbes tankar:
Frågetecknet(?)
Tösse har haft svårt med 
kontinuiteten de senaste åren 
och sällan haft samma elva i 
två matcher. Nu har man 
breddat truppen, men räcker 
det? Tösse är ett lag med 

höga toppar men djupa dalar.

Utropstecknet(!)
Man har imponerats av Tösse 
denna säsong. Förutom en 
exceptionell försäsong med 
avancemang i Dalslands 
Sparbanks Cup med segrar 
mot division 4-lag så har man 
fått in Anton Bäckman från 

rivalerna Fengersfors. Anfal-
larens succé har väl inte 
undgått någon, när han gjort 
sju mål på fem matcher. Får 
laget behålla honom till hös-
ten kan det gå riktigt bra.

Tabellplaceringen:
Trots en stark försäsong och 
en anfallare i storform blir 

det svårt för Tösse att ta sig 
upp på den övre halvan. Då 
jag redan placerat fem andra 
lag ovanför så får det bli en 
sjätteplats. Kan ju slänga in 
brasklappen och säga att 
platserna 4-8 är vidöppna, 
men lagt tipp ligger.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Åter igen seger för Pelle
JUDO 
Pelle Larsson, Kroppe-
fjälls IF:s judosektion, var 
förra helgen och tävlade 
i Stockholm och segrade 
för andra året på Södra 
Judo Open.
Pelle var den enda tävlande 
från Kroppefjäll denna 
gången. Han åkte som tidi-

gare med Trollhättans Judo-
klubb som Kroppefjäll har ett 
bra samarbete tillsammans 
med.

Pelle började sin första 
match lite trevande och mot-
ståndaren från Södertälje 
fick den första poängen, 
Pelle blev då lite aktivare och 
efter dryga minuten så kas-
tade han sin motståndare på 

ett kast som gav högsta po-
äng.

I andra matchen var han 
taggad och lät inte sin mot-
ståndare ta några initiativ 
utan kastade honom tidigt i 
ett bra kast som gav näst 
högsta poäng och hamnade i 
fasthållning som Pelle höll. 
Därför vann han matchen.

På söndagen deltog Pelle 

och Trollhättans Judoklubb 
på ett träningsläger där cirka 
15 barn och ungdomar del-
tog.

Till helgen är det dags för 
andra deltävlingen i Bohus-
Dal Cupen i Lysekil och då 
hoppas Kroppefjäll kunna 
behålla ledningen i serien. 
Kroppefjäll ställer upp med 
cirka 14 tävlande.

I båda dessa klasserna åter-
fanns Filippa Karlsson som 
tvåa, dels med Windy och 
dels med Terrific Savannah.

Melleruds Ridklubb har 
också ett lag med i den här 
Gotacupsserien. Denna gång 
blev det en åttonde plats i ta-

bellen för MeRK-laget, som 
bestod av Thilda Nordqvist, 
Kimberley Johnsson, Olivia 
Andersson, Annie Andersson 
samt Alma Olsson.  

Ing-Marie Norrman

MIF serieledare
FOTBOLL 
Melleruds IF går som tåget 
i återkomsten i division 3. 
I söndags kom tredje raka 
segern och en ny hållen 
nolla för MIF som just nu 
är serieledare.
Melleruds IF besegrade Hol-
malunds IF i söndags med 
1-0. Trots en jämn första 
halvlek var det gästerna från 
Alingsås som var det klart 
bästa laget i den andra halv-
leken. Mellerud var tillbaka-
pressade och det var bara en 
tidsfråga innan HIF skulle 
spräcka nollan. Men istället 
för att gästerna skulle göra 
det, kunde Albin Broberg 
peta in 1-0 i den 75:e minu-
ten, ett mål som såg ut att 
komma ur ingenting. 

– Svårspelat, första på gräs 

SLUTRESULTAT
Melleruds IF –  
Holmalunds IF
1-0 (0-0)

Div. 3 M Götaland
Målskyttar:
75’ 1-0 Albin Broberg

och tungt. Vi hade en period 
som var riktigt jobbig, men 
vi lyckades vända det och 
vinna. Vi visste att vi skulle 
få en chans och vi körde på 
och det gjorde vi, sade Wic-
tor Svensson, en av hemma-
lagets bästa tillsammans med 
mittbacken Adam Jonasson 
och målvakten Andreas 
Grimheden som höll nollan 
för andra matchen i rad.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Krossade ”Fiffen”
SLUTRESULTAT

Frändefors IF 
– Åsebro IF

0-5 (0-3)
Division 5 Dalsland

Målskyttar:
2’ Andreas Jansson
14’ Marcus Larsson
44’ Andreas Jansson
75’ Marcus Larsson
84’ Shaip Bajrami

FOTBOLL 
Åsebro IF gästade Fren-
devi IP och Frändefors IF 
i lördags när det var dags 
för seriepremiär i divi-
sion 5 Dalsland. Gästerna 
Åsebro fick en smakstart 
med mål redan efter två 
minuter, något Frändefors 
aldrig hämtade sig ifrån.
Frändefors IF släppte in mål 
redan efter två minuter och 
lyckades aldrig revanschera 
sig efter det. Åsebro IF ång-
ade istället på och hade en 
3-0 ledning i paus.

– Vi ägde matchen från 
början till slut och blev aldrig 
riktigt hotade. En sådan här 
premiär tror jag aldrig jag har 
varit med om, vi var bra, sade 
Åsebros tränare Per Arons-
son.

Snyggast mål var 3-0 i 

slutet av första halvlek, då 
Fredrik Grenander tog bollen 
av en försvare och i friläge 
valde att passa åt sidan där 
Andreas Jansson kom i fart 
och kunde sätta sitt andra mål 
i matchen i öppen målbur. 
Matchen slutade 5-0 till Åse-
bro.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Doverhorn fixade 
ny trepoängare

SLUTRESULTAT
Smögen/Hamburgsund 

– Tösse IF
2-3 (1-1)

Div. 4 Bohuslän/dal Dam
Målskyttar:
4’ 0-1 Izabell Doverhorn
9’ 1-1 Frida Hansson
76’ 2-1 Amanda Stenman
79’ 2-2 Lina Bryntesson
91’ 2-3 Izabell Doverhorn

FOTBOLL 
Tösses damer har två raka 
segrar i inledningen på 
säsongen, imponerande 
av det nystartade laget. 
Åskådarna i lördagens 
match på bohuslänska 
Havsvallen i Smögen fick 
se ett sent avgörande av 
Tösses Izabell Doverhorn.
Tösses bortapremiär i divi-
sion 4 Bohuslän/Dal mot 

Smögen/Hamburgsund slu-
tade med 3-2 seger till gäs-
terna från Dalsland.

Trots en smakstart och led-
ning efter fyra minuter ge-
nom Izabell Doverhorn, 
vände hemmalaget i slutet av 
den andra halvleken. Men 
Tösse kom tillbaka, kvitte-
rade fyra minuter senare och 
på övertid kunde Izabell 
Doberhorn smäcka in 3-2 ur 
dålig vinkel i straffområdet, 
vilket innebär att Tösse nu 
tagit två raka trepoängare.

– Vi gör en bra första halv-
lek, men i andra släpper vi in 
dem i matchen. Men segern 
känns väldigt bra, vi hade 
några borta vilket visar att vi 
har bredd. Segern ger oss lite 
bättre arbetsro, vi vet att vi 
har bra förutsättningar, sade 
Tösses tränare Hasse Blixt 
efter matchen.
 Tobias Coster 

tobias@mellerudsnyheter.se
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Rudevi Idrottsplats
Division 5 Dalsland Herrar

Fredag 4 maj kl. 19.00

Åsebro IF – Ellenö IK

Dagens matchbollar är skänkta av:
Albertssons Ur & Guld, Moelvens Skog AB,Muneris Konsult AB, 

Nomor Väst, Närlant Import AB, Fodermix AB.

www.asebroif.se

HUVUD-
SPONSOR:

DAGENS 
MATCHVÄRD:

Huvudsponsor:

Måndag 7/5 kl. 18.30  
Håvåsen

Div 6

HIF lag 2 - IF Viken lag 2

Bra cupstart 
för Marcus
Crosskartföraren Marcus 
Svensson kom på andra plats 
i i årets första deltävling i 
Svenska cupen i Västerås i 
lördags.

På söndagen tog han en 
tredje plats i sprintcupen.
Nästa tävling, årets första 
SM-tävling, går i Arboga om 
två veckor..

Mohammadi räddade poäng
FOTBOLL 
Det såg länge ut som att 
derbyt i seriepremiären 
mellan Håfreströms IF och 
Brålanda IF skulle bli mål-
lös. Men efter två snabba 
mål från BIF hämtade HIF 
upp underläge i matchen 
som slutade 2-2.
I solskenet på Dalslands 
Sparbanks Arena såg ett 100-
tal åskådare ett högklassigt 
division 5-derby mellan Hå-
freström och Brålanda. Båda 
lagen har kapacitet att vinna 
serien, men Håfreström är 
laget med favoritskapet på 
sina axlar. 

Matchens första halvlek 
bjöd inte på några mål, men 
väl några kvalificerade mål-
chanser. Bäst och närmast 
ledning var Brålanda vars 
anfallare Erik Aronsson hade 
ett friläge, men fjolårets 
skyttekung lyckades inte få 
in bollen den gången.

SLUTRESULTAT
Håfreströms IF 
– Brålanda IF
2-2 (0-0)

Division 5 Dalsland
Målskyttar:
55’ 0-1 Alexander Skogsberg
56’ 0-2 Erik Aronsson
57’ Taghi Mohammadi
67’ Taghi Mohammadi

Proppen ur
Istället skulle målen komma 
i den andra halvleken. Det 
var som att en propp släppte, 
för när gästande Brålanda 
satte 0-1 i den 55:e minuten, 
skulle det komma ytterligare 
två mål inom loppet av två 
minuter.

Alexander Skogsberg 
gjorde det första för Brålanda 
och Erik Aronsson bjöd på en 
delikatess minuten senare, 
när han i ett friläge chippade 
över bollen över Håfreströms 
målvakt till 2-0.

–Jag tänkte att jag skulle 
lägga den vid sidan av ho-
nom, så det kändes bättre. 
Han kom ut och var låg så jag 
hade chansen att lägga över 
honom, sade Brålandas mål-
skytt Erik Aronsson efter 
matchen.

Tappade ledningen
Men Brålandas ledning var 
förrädisk. Bara minuten efter 
Aronssons 2-0, kunde Taghi 
Mohammadi sätta en reduce-
ring, efter lite flipperspel i 
Brålandas straffområde.

Mohammadi skulle bli 
poängräddare för Håfre-
ström, då han tio minuter 
senare även fick in kvitte-
ringen till 2-2.

– Jag tycker vi håller dem 
bra och vet hur de spelar, men 
vi åker på två mål ändå och 
räddar sedan upp det. Men 

jag är inte nöjd, vi måste bli 
hetare, sade Håfreströms as-
sisterande tränare Glenn 
Öder efter matchen.

”Ett bra kvitto”
Båda lagen hade kunnat av-
göra matchen till sin fördel 
mot slutet, då det öppnade 
upp sig bakåt. Men resultatet 
2-2 speglar matchen och var 
klart rättvist.

– Det känns som att vi tap-
par två poäng, även om de 
leder med 2-0 så går vi ut för 
att vinna men det lyckas vi 
inte med, sade Öder besviket.

Brålandas tränare Ronny 
Fredriksson var desto nöj-
dare efter en poäng i serie-
premiären:

– Det var en riktigt bra di-
vision 5-match. Hade du sagt 
före att matchen slutade 2-2 
mot seriefavoriterna så hade 
jag varit nöjd, och jag är nöjd.
Det är bra att spela 2-2 borta 
mot Håfreström, det var ett 
bra kvitto. Nu vet jag att vi är 
med, nu kommer vi vara bra, 
detta var den svåraste match-
en, sade tränaren.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

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

Husqvarna 115 iL

Husqvarna 115iHD45 

VÄRDE 2.800:-

HUSQVARNA AUTOMOWER®

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

Automower® 315
■■ Ytkapacitet: 1500 m²
■■ Maximal lutning 40 %

BOKA HEMBESÖK NU 

KOSTNADSFRI RÅDGIVNING 

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

0530-512 50 | WWW.AXIMA.SE

Derbyt på Dalslands Sparbanks Arena, mellan Håfreström & Brålanda 
slutade 2-2, efter ledning med 2 bollar för gästerna. Foto: Tobias Coster.
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Lägenheter
i centrala Mellerud 

& Åsensbruk

joacim@lundgrensbygg.se
070-585 67 09

Melleruds Hyres AB

• 3 rok. 70m2, Åsensbruk

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

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

TILL SALU UTHYRES

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

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

EN MASKINHANDLARE 
ATT LITA PÅ

Ahlstrom-Munksjö Paper AB, Billingsfors, söker en driven

Automationstekniker
Arbetsuppgifter
Ditt arbetsområde är hela företaget och du kommer att utföra 
reparations-, och underhållsarbete enligt planerade, förebyggan-
de och akuta arbetsorder på el- och instrumentutrustning. I viss 
del även på utrustning för automatisk styrning av process och 
maskinanläggning. 

Kvalifikationer
Vi söker dig som brinner för el och automation och har relevant 
3-årig gymnasieutbildning samt erfarenhet inom arbetsområdet. 
Har du tidigare tjänstgjort inom pappersindustrin med dessa upp-
gifter ses detta som meriterande, liksom kunskaper i PLC-system/
PLC-programmering. Vi förutsätter att din engelska och datakun-
skap är god.
B-körkort är ett krav då du på sikt och efter relevant upplärning 
ska ingå i beredskapsstyrkan. 
Som person tar du gärna initiativ och är engagerad och driven 
samtidigt som du är ansvarsfull och noggrann. Du arbetar effek-
tivt, är en lyhörd lagspelare med god samarbetsförmåga men har 
heller inga problem med att klara dig självständigt. 

Vi erbjuder ett varierande och intressant arbete med stor 
möjlighet till personliga framsteg. Genom interna kompetenshö-
jande insatser kommer rätt person att utvecklas till en fullfjädrad 
automationstekniker.

Kontakt
Kontakta Automationschef Joakim Huitfeldt, tel: 073-364 74 67 
eller Underhållschef Kenneth Johansson, tel: 076-780 14 70 om 
du vill veta mer.

Ansökan med CV skickas via mail till helen.oder@ahlstrom- 
munksjo.com senast 2018-05-31. Urval och intervjuer kommer 
att ske löpande. Tjänsten kan komma att bli tillsatt innan sista 
ansökningsdag, ansök därför så snart som möjligt.

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

LEDIGA PLATSER

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

KÖP ANDELSLAMM®
Du äger, vi sköter

www.andelslamm.se
0768-522227

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

Canal Digital, Viasat 
och Boxer

070-328 08 60, 0530-600 66

Da l s l ands

Antenn-
Service
Da l s l ands

Antenn-
Service

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

Da l s l ands

Antenn-
Service
Da l s l ands

Antenn-
Service

Tovig hund?
Jag är hundfrisör

   073-970 71 95

Är hunden
ensam hemma?

Jag har hunddagis

   073-970 71 95

.se 

Hundkurser
startar v. ??

   073-970 71 95

Ont om tid?
Jag rastar din hund

   073-970 71 95

Resa bort?
Jag passar din hund

   073-970 71 95

.se 

.se 

Är hunden
.se 

.se 

Vi tar hand om bilen

BILTILLBEHÖR
BILDELSSHOPEN

0530�730 740

Vi tar hand om bilen

RESERVDELAR
BILDELSSHOPEN

0530�730 740

Vi tar hand om bilen

BILVÅRD
BILDELSSHOPEN

0530�730 740

Vi tar hand om bilen

BILBATTERIER
BILDELSSHOPEN

0530�730 740

FOTHÄLSAN
I MELLERUD

Vårdade fötter
– ett bättre liv!

Tel. 0530-100 23
www.fothalsanimellerud.se

FOTHÄLSAN
I MELLERUD

Köp presentkort
hos oss!

Tel. 0530-100 23
www.fothalsanimellerud.se

FOTHÄLSAN
I MELLERUD

Vi har
stödstrumpor!

Tel. 0530-100 23
www.fothalsanimellerud.se

FOTHÄLSAN
I MELLERUD

Vaxa dina ben 
hos oss!

Tel. 0530-100 23
www.fothalsanimellerud.se

FOTHÄLSAN
I MELLERUD

Vi utför
hembesök!

Tel. 0530-100 23
www.fothalsanimellerud.se

FOTHÄLSAN
I MELLERUD

Prova vår 
fotspa-behandling!

Tel. 0530-100 23
www.fothalsanimellerud.se

Kap & Gearsåg!

Vi kan färg!

Skruvdragare!

Inredning!

Vi kan kök!

Högtryckstvättar
& dammsugare

IT-Specialisten

Viconia

0530-745045 
 www.viconia.se

Viconia

0530-745045 
 www.viconia.se

IT-Support

Viconia

0530-745045 
 www.viconia.se

Kassasystem

Viconia

0530-745045 
 www.viconia.se

IT-Drift

Viconia

0530-745045 
 www.viconia.se

Hård & 
mjukvara

Viconia

0530-745045 
 www.viconia.se

Nätverk

Ditt självklara val 

av mattläggare

Allt inom golv 

och mattor

Stort sortiment 

av golvmattor

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

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

olesensbygg@gmail.com

RÖLUNDA
TRÄDGÅRDSPRODUKTER
BLANDA FRITT
3 SÄCKAR FÖR 100:-
Blanda fritt plantjord, naturgödsel, 
täckbark, barkmull eller toppdress. 
1 säck 40 liter, 35:-

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

KLUBBNYTT

Planerar tävlingsbana för islandshästar
HÄSTSPORT 
11 april påbörjades pla-
neringen för att bygga en 
tävlingsbana och starta en 
förening för islandshäst-
ryttare med säte i Åmål. 
En enkät bland islandshästä-
gare i Dalsland, nordöstra 
Bohuslän och södra Värm-
land visar att det finns stort 
intresse för att träna och 
tävla på en sådan bana, som 
kan byggas på  Åmålstravets 
innerplan. 

Det blir en perfekt kombi-
nation med travet. Den oval-

bana och paddock som avses 
byggas kan till exempel an-
vändas även av travskolan 
och övriga aktiva inom tra-
vet. Samtidigt kan boxar, 
sekretariat och cafeteria med 
mera användas av islandsryt-
tarna. 

En förening för ryttarna 
ska bildas i partnerskap med 
travsällskapet; 

– Vår profil på Åmålstravet 
är bredden och att nu börja 
samverka för olika hästspor-
ter, det vinner vi alla på, säger 
travbanechefen Iia Abenius. 

– Allra bäst är att detta gyn-

nar dem som jobbar profes-
sionellt med hästar, varje 
jobb här lokalt är guld värt, 
säger Lars Gunnar Larsson, 
en av initiativtagarna.

På mötet diskuterades 
även behovet av sponsorer 
och partners att samverka 
med i den viktiga och kost-
samma uppstarten. Bidrag 
kommer även att sökas för 
landsbygdsutveckling från 
Leader Framtidsbygder. För 
att få sådana bidrag kommer 
det att krävas mycket arbete 
från både travsällskapet och 
islandshästgänget, vilket inte 
bör bli något problem. 

En första marknadsunder-

sökning är genomförd där 
islandshästgänget fick svara 
på en enkät som innehöll en 
fråga om detta och nästan 
alla svarade positivt om att 
jobba ideellt.

Målet är att genomföra 
tävlingar på den nya banan 
under 2019 och att fören-
ingen står på egna ben i 
samband med det. 

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:                                                

SAAB 9-3 -98 24.000 mil. 
Full servicebok. Pris: 9.700:-
Tel. 070-594 97 65.

MellerudsFyndet
Annonsera för bara 50:-

SäljeS

SÄLJES SKÄNKESBYTESKÖPES

Stark VEDKLYV i bra skick. 
2.300:-. Fina SOMMARDÄCK 
4-bult, Golf 800:-. Tel. 0530-
232 10.

94 personer gick tipsprome-
naden denna söndag. Svar 
vuxenfrågor: 1. 1 Apollo ll, 
2. 2 Finland, 3. 1 2-5 dl, 4. 2 
Rokokon, 5. 1 Danmark, 6. 1 
Vänerveckan, 7. X Udde-
valla, 8. 2 Kattbjörn, 9. 2 
Adam & Eva, 10. 1 Didge-
rido, 11. 2 Malmö FF, 12. X 
18 år. Svar barnfrågor: 1. 2 
Q, 2. 1 Killing, 3. X Göte-
borg, 4. 1 Tussilago, 5. 1 
Fotboll, 6. 1 My Little Pony, 
7. 1 Akvarium, 8. 1 Socker, 
9. 2 Han bygger, 10. 2 Kofot, 

11. 1 Stack, 12. 2 Potatis. 
Utslagsfråga: Hur många 
tändstickor i burken? Svar 
114 st. Vinnare 1:a pris: 
Evelina Mossberg 11 rätt, 58 
st. 2:a pris: Klas Vernersson 
11 rätt, 221 st. 3:e pris: Per-
Arne Andersson, 10 rätt, 125 
st. Extravinster: Anders 
Adolfsson,  Ingemar Wallin, 
Ing-Britt Asp. Barnvinnare: 
Saga Andersson, Mille West-
man, Hanna Gustafsson, 
Victor Sundholm
Välkomna nästa söndag  9-12.

OK KROPPEFJÄLLS TIPSPROMENAD 29/4
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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

Öppet: Tis - fre  11-18 • Lör 10-13
Sapphultsgatan 4 Mellerud

070-461 42 78

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

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

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

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

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
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Melodikrysset v. 18 – 5 maj
1 2 3 4

5

6

7 8

9 10 11

12

13

Melodikrysset v.18 - 5 maj

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:...............................................................................................................................................

05.30 Skattjägarna
06.00 Morgonstudion
09.10 Landet runt
09.55 Grym kemi
10.25 Maj 68
11.25 Matiné: Blue Jasmine
13.00 Vem bor här?
14.00 Hela Sveriges mamma
15.00 Kampen för ett barn
15.30 Mästarnas mästare 
 - jubileumssäsongen
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
19.5 5Lokala nyheter
20.00 Dokument inifrån: Den 
 stora sjukhusstriden
21.00 Madame Deemas under-
 bara resa
21.30 Hitlåtens historia: Only 
 you
22.00 Grym kemi
22.30 Komma ut
23.10 Nattsändningar

09.00 Forum
12.00 Rapport
12.03 Forum
16.00 Rapport
16.05 Forum
16.15 Vetenskapens värld
17.15 Nyheter på lätt svenska
17.20 Nyhetstecken
17.30 Oddasat
17.45 Uutiset
18.00 Skeppet Ponape - en dröm 
 om havet
18.30 Vem vet mest?
19.00 Bordtennis: VM
20.00 Scener ur ett äktenskap
20.40 Bergmans dämoner
20.55 Bergman och Dalarna
21.00 Aktuellt
21.39 Kulturnyheterna
21.46 Lokala nyheter
21.55 Nyhetssammanfattning
22.00 Sportnytt
22.15 Boardwalk empire
23.15 Gomorra
00.00 Miniatyrmakaren
00.55 Trollhättans FF
01.25 Sändningsuppehåll
01.45 Sportnytt
02.00 Nattsändningar

14.00 UR Samtiden
17.00 Isländska möten
17.25	 Lejonen	och	bufflarnas	fort
18.20 Bästa skårungen i Lofoten
19.20 Udda platser i världen
20.15 Livet i nationalparken
21.00 Seriestart: Elitidrottens 
 vetenskap
21.45 Brottarkungens resa
22.40 Babianernas drottning
23.30 Dinosaurierna

20.00 Bordtennis: VM
21.30 Unge kommissarie Morse
23.00 Kampen för ett barn
23.30 Akuten
00.20 Plus
00.50 Babel
01.50 Smartare än en femte-
 klassare

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 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 Morden i Sandhamn
22.00 Nyheterna
22.30 Ekonominyheterna
22.40 Sporten
22.50 Väder
23.00 CSI
23.55 Nattsändningar

05.05 American dad
05.30 Våra värsta år
06.00 Jims värld
06.25 Community
06.45 Stargate SG-1
07.35 Våra värsta år
08.30 Jims värld
09.00 Brooklyn nine nine
09.30 2 1/2 män
10.00 Ink master USA
11.00 Seinfeld
12.00 Stargate SG-1
13.00 How I met your mother
14.00 Scrubs
15.00 Ink master USA
16.00 NCIS: Los Angeles
17.00 Seinfeld
18.00 How I met your mother
19.00 Simpsons
20.00 Brooklyn nine nine
20.30 2 1/2 män
21.00 Safe
22.50 Simpsons
23.55 Family guy
00.55 American dad
01.55 Scrubs
03.05 Community
03.30 Family guy
03.45 My name is Earl
03.55 Nattsändningar

05.15 Go'kväll
06.00 Morgonstudion
09.10 Go'kväll
09.50 Herrens vägar
10.50 Dokument inifrån: Den 
 stora sjukhusstriden
11.50 Hitlers aska
12.50 Dom kallar oss artister: 
 Ögonblicket
12.55 Vem bor här?
13.55 Smartare än en 
 femteklassare
14.55 Bäst i test
15.55 Förrättningen
16.20 Min trädgård
17.00 Vem vet mest?
17.30 Sverige idag
18.00 Rapport
18.13 Kulturnyheterna
18.25 Sportnytt
18.30 Lokala nyheter
18.45 Go'kväll
19.30 Rapport
19.55 Lokala nyheter
20.00 Sveriges bästa arbetsför-
 medling
21.00 Ishockey: VM-magasin
22.00 Opinion live
22.45 Rapport
22.50 Nattsändningar

09.00 Forum
12.00 Rapport
12.03 Forum
14.00 Forum: Riksdagens fråge-
 stund
15.15 Forum
16.00 Rapport
16.05 Forum
16.15 Korrespondenterna
16.45 Plus
17.15 Nyheter på lätt svenska
17.20 Nyhetstecken
17.30 Oddasat
17.45 Uutiset
18.00 Engelska Antikrundan
19.00 Vem vet mest?
19.30 Veep
20.00 Ett jävla paradis
20.50 Längs vägen
21.00 Aktuellt
21.39 Kulturnyheterna
21.46 Lokala nyheter
21.55 Nyhetssammanfattning
22.00 Sportnytt
22.15 En man som skriker
23.45 Babel
00.45 Engelska Antikrundan
01.45 Sportnytt
02.00 Nattsändningar

14.00 UR Samtiden
17.00 En bild berättar
17.05 Isländska möten
17.35 Livet på svindlande höjder
18.25 Komiker på väg mot 
 Mandalay
19.25 Världens natur: De stora 
 bergskedjorna
20.15 Seriestart: 80-talets USA
21.00 Arkitektens hem
21.30 Babianernas drottning
22.20 Slavarnas hemliga stad
23.10 Brottarkungens resa

21.00 Sveriges bästa arbetsför-
 medling - teckenspråks-
 tolkat
22.00 Veep
22.30 Girls
22.55 Tror du jag ljuger?
23.25 Hitlers aska
00.25 Korrespondenterna
00.55 Mästarnas mästare
  - teckenspråkstolkat
01.55 Vem bor här?
  - teckenspråkstolkat
02.55 Nattsändningar

05.10 Halv åtta hos mig
05.45 Nyhetsmorgon
10.00 Malou efter tio
12.00 Hem till gården
13.00 Doktorn kan komma
14.00 Antiques roadshow
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 Hälsningar från
21.00 Morden i Sandhamn
22.00 Nyheterna
22.30 Ekonominyheterna
22.40 Sporten
22.50 Väder
23.00 CSI
23.55 Law & order: Special 
 victims unit
00.55 112 – på liv och död
01.55 Elementary
02.55 Nattsändningar

05.00 Våra värsta år
06.00 Jims värld
06.25 Community
06.45 Stargate SG-1
07.35 Våra värsta år
08.30 Jims värld
09.00 Brooklyn nine nine
09.30 2 1/2 män
10.00 Ink master USA
11.00 Seinfeld
12.00 Stargate SG-1
13.00 How I met your mother
14.00 Scrubs
15.00 Ink master USA
16.00 NCIS: Los Angeles
17.00 Seinfeld
18.00 How I met your mother
19.00 Simpsons
20.00 Lethal weapon
21.00 Fantastic four
23.00 Simpsons
00.00 Family guy
01.00 American dad
02.00 Scrubs
02.50 My name is Earl
03.10 Community
03.35 Family guy
04.20 American dad

05.15 Go'kväll
06.00 Morgonstudion
09.10 Go'kväll
09.55 Strömsö
10.25 Vi är lyckliga
10.45 Min trädgård
11.25 Bäst i test
12.25 Sveriges bästa arbetsför-
 medling
13.25 Maj 68
14.25 Opinion live
15.10 Hela Sveriges mamma
16.10 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 Enkel resa till Korfu
20.50 Mord i paradiset
21.50 Katsching – lite pengar har
  ingen dött av
22.05 Hockeymodell
22.20 Rapport
22.25 Ishockey: VM-magasin
22.55 Nattsändningar

09.00 Forum
12.00 Rapport
12.03 Forum
16.00 Rapport
16.05 Forum
16.15 Babel
17.15 Nyheter på lätt svenska
17.20 Nyhetstecken
17.30 Oddasat
17.45 Uutiset
18.00 Engelska Antikrundan
19.00 Vem vet mest?
19.30 Veep
20.00 Han designade den 
 amerikanska drömmen
20.55 Typer
21.00 Aktuellt
21.18 Kulturnyheterna
21.23 Väder
21.25 Lokala nyheter
21.30 Sportnytt
21.45 Den ovillige fundamenta-
 listen
23.50 Nya perspektiv
00.50 Skeppet Ponape - en dröm 
 om havet
01.20 Sändningsuppehåll
01.45 Sportnytt
02.10 Sverige idag

14.00 UR Samtiden
17.00 Brynsten från 
 Eidsborg
17.15 Guld på godset
18.15 Livet i nationalparken
19.00 Dinosaurierna
19.45 Allt för djuren
20.15 Guide till evig ungdom
21.00 Kvinnornas krig
22.00 Udda platser i världen
22.50 Bästa skårungen i Lofoten
23.50 Världens natur: De stora 
 bergskedjorna

21.00 Herrens vägar
22.00 Veep
22.30 Still Life
00.00 Elitstyrkans hemligheter
00.50 Madame Deemas under-
 bara resa
01.20 Trollhättans FF
01.50 Samernas tid - syntolkat
02.50 Hela Sveriges mamma
  - 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 Sherlock Holmes
01.25 Dinner for schmucks
03.50 En plats i solen: Vintersol

05.05 Våra värsta år
06.00 Jims värld
06.25 Community
06.45 Stargate SG-1
07.35 Våra värsta år
08.30 Jims värld
09.00 Brooklyn nine nine
09.30 2 1/2 män
10.00 Ink master USA
11.00 Seinfeld
12.00 Stargate SG-1
13.00 How I met your mother
14.00 Scrubs
15.00 Ink master USA
16.00 NCIS: Los Angeles
17.00 Seinfeld
18.00 How I met your mother
19.00 Simpsons
20.00 Brooklyn nine nine
20.30 2 1/2 män
21.00 Warm bodies
23.00 Immortals
01.10 Simpsons
02.10 American dad
03.00 Scrubs
03.50 Nattsändningar

05.10 Go'kväll
05.55 Maj 68
06.55 Dokument inifrån
07.55 Opinion live
08.40 Go'kväll
09.25 Sveriges bästa arbetsför-
 medling
10.25 Hitlåtens historia: Only 
 you
10.55 Madame Deemas under-
 bara resa
11.25 Smartare än en femte-
 klassare
12.25 Dom kallar oss artister
12.30 Arkitekturens pärlor
12.40 Landet runt
13.25 Mästarnas mästare 
14.25 Bordtennis: VM
16.05 Katsching – lite pengar har
  ingen dött av
16.20 Fotboll: Damallsvenskan
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 Nattsändningar

08.35 Vem vet mest?
11.05 Nya perspektiv
12.05 Babel
13.05 Ett jävla paradis
13.55 Vetenskapens värld
14.55 Världens natur: De stora 
 bergskedjorna
15.50 Sverige idag
16.00 Rapport
16.05 Bordtennis: VM
17.00 Sverige idag
17.10 Längs vägen
17.20 Trollhättans FF
17.50 Fotboll: Damallsvenskan
18.30 Slåss som en tjej
19.00 Kulturstudion
19.02 Birgit-almanackan
19.05 Kulturstudion
19.10 Hertigen och Organismen
20.10 Kulturstudion
20.15 Mstislav Rostropovitj
21.35 Kulturstudion
21.40 Gomorra
22.25 Boardwalk empire
23.25 Girls
23.50 Korrespondenterna
00.20 Plus
00.50 Måns Zelmerlöw
01.45 Nattsändningar

09.00 UR Samtiden
15.00 Genialt eller galet
15.20 Isländska möten
15.50 Bästa skårungen i Lofoten
16.50 Udda platser i världen
17.40 Kvinnornas krig
18.40 Livet i nationalparken
19.25 Elitidrottens vetenskap
20.15 Alan Cumming i Hebrider-
na
21.00 Tvättbjörnen - en tjuv om 
natten
21.50 Kinas bortglömda gravar
22.35 Dokument utifrån: Blodiga 
affärer
23.35 80-talets USA

21.00 Hitlåtens historia: Only 
you
21.30 Mord i paradiset
22.30 Homeland
23.30 Felony
01.10 Scener ur ett äktenskap
01.50 Sveriges bästa arbetsför-
 medling - teckenspråkstolkat

05.00 Att bygga sitt drömhus
06.00 Veterinärerna
07.00 Bygglov
07.55 Nyhetsmorgon
11.30 Let's dance
13.00 Let's dance – röstnings-
 program
13.25 Sjölyckan
13.55 Sveriges yngsta mäster-
 kock
14.55 41 hundar i mitt hem
15.55 Campa i klaveret
17.55 Keno
18.00 Trav
19.00 Nyheterna
19.10 Sporten
19.20 Väder
19.30 En ska bort
19.55 Lotto, joker och drömvinsten
20.00 Stjärnornas stjärna
21.30 Mission: Impossible 
 – Rogue nation
22.00 Nyheterna
22.05 Väder
22.15 Mission: Impossible
00.25 Vägen ut
02.45	 AI	–	Artificiell	intelligens

05.00 American dad
05.25 Våra värsta år
06.00 Anger management
06.45 Grimm
07.30 Frasier
08.30 Amazing race
09.30 My name is Earl
11.00 The grinder
12.00 Fresh off the boat
12.30 Last man on earth
13.30 NCIS: Los Angeles
16.30 Lethal weapon
17.30 Fantastic four
19.30 Chevaleresk
20.00 Superstore
21.00 Here comes the boom
23.15 Mardi Gras: Spring break
01.00 The bank job
03.05 Nördarna kommer
04.40 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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Söndag

Måndag

Tisdag

Söndag Måndag Tisdag
05.30 Skattjägarna
06.00 Sverige!
06.30 Smartare än en femteklassare
07.30 Strömsö
08.00 Go'kväll
08.45 Hela Sveriges mamma
10.45 Herrens vägar
11.45 Kampen för ett barn
12.15 Min trädgård
12.55 Tror du jag ljuger?
13.25 Vem bor här?
14.25 Bordtennis: VM
17.00 Dom kallar oss artister: 
 Ögonblicket
17.05 Enkel resa till Korfu
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 Studio Eurovision
21.00 The Handmaid's Tale
21.55 Kampen för ett barn
22.30 Ishockey: VM-magasin
23.00 Rapport
23.05 Hemmaplan
00.00 Nattsändningar

09.00 Trollhättans FF
09.30 Skeppet Ponape
10.00 Gudstjänst
10.45 Sverige idag 
11.05 Plus
11.35 Han designade den amerikanska 
 drömmen
12.30 Birgit-almanackan
12.35 Hertigen och Organismen
13.35 Mstislav Rostropovitj
14.55 Scener ur ett äktenskap
15.35 Bergmans dämoner
15.50 Sverige idag p
16.15 Slåss som en tjej
16.45 Här är mitt museum
17.00 Bästa babblet
17.15 Osynk
17.25	 Kortfilmsklubben	-	franska
17.30 Los, frag!
17.40 Alors demande !
17.50 ¡Pregunta ya!
18.00 Nya perspektiv
19.00 Världens natur
19.50 Så träffades vi
20.00 Agenda: Partiledardebatt
21.00 Aktuellt
21.15 Agenda: Partiledardebatt
22.15 Babel
23.15 Nattsändningar

09.00 UR Samtiden
15.00 Brynsten från Eidsborg
15.15 Guide till evig ungdom
16.00 Guld på godset
17.00 Livet i nationalparken
17.45 Dox: Time trial
19.10 Bästa skårungen i Lofoten
20.10 Fjordarnas hemliga liv
21.00 Livet på svindlande höjder
21.55 Alan Cumming i Hebriderna
22.40 Brottarkungens resa
23.35 Slavarnas hemliga stad

21.00 Enkel resa till Korfu
21.45 Sverige!
22.15 Louis Theroux: Alkoholens offer
23.15 Boardwalk empire
00.15 Bäst i test - syntolkat
01.15 Hela Sveriges mamma - syntolkat
02.15 Strömsö

05.40 Köket
06.00 Veterinärerna
07.00 Bygglov
07.55 Nyhetsmorgon
11.30 Stjärnornas stjärna
12.55 Hälsningar från
13.55 Solsidan
15.55 Världens viktigaste kväll
17.55 Keno
18.00 Bingolotto
19.00 Nyheterna
19.10 Sporten
19.25 Väder
19.30 Bingolotto, forts
20.00 Solsidan
20.30 Solsidan
21.00 Robinson
22.00 Nyheterna
22.05 Väder
22.10 Mission: Impossible 2
00.40 Collateral damage
03.00 Patient killer

05.00 Anger management
05.25 Frasier
06.00 Anger management
06.45 Grimm
07.25 The grinder
08.15 Amazing race
09.35 My name is Earl
10.35 Gumball 3000 med Erik & Mackan
11.05 Kevin can wait
11.35 Chevaleresk
12.10 Elf
14.05 NCIS: Los Angeles
15.55 Here comes the boom
18.00	 Tattoo	fixers
19.00 Face off
20.00 Kevin can wait
20.30 Fresh off the boat
21.00 Last man on earth
22.00 The Mick
23.00 Superstore
00.00 Face off
01.00	 Tattoo	fixers
02.00 Gang related
03.35 Salem
04.20 Sirens
04.45 Sirens

05.15 Landet runt
06.00 Morgonstudion
09.10 Landet runt
09.55 Sverige!
10.25 Dom kallar oss artister: 
 Ögonblicket
10.30 Hitlåtens historia: Only you
11.00 Sportspegeln
11.30 Hemmaplan
13.20 Studio Eurovision
14.20 Kampen för ett barn
14.50 Katsching – lite pengar har ingen 
 dött av
15.05 Matiné: Oss baroner emellan
16.30 Matmagasinet
17.00 Vem vet mest?
17.30 Sverige idag
18.00 Rapport
18.13 Kulturnyheterna
18.25 Sportnytt
18.30 Lokala nyheter
18.45 Fråga doktorn
19.30 Rapport
20.00 Vem bor här?
21.00 Herrens vägar
22.00 Seriestart: The State
22.50 Rapport
22.55 Ishockey: VM-magasin
23.25 Nattsändningar

12.00 Rapport
12.05 Bästa babblet
12.20 Osynk
12.35 Los, frag!
12.45 Alors demande !
12.55 ¡Pregunta ya!
13.05 Sverige idag
13.25 Seriestart: Auktionskammaren
15.00 Cirkus Maximum
16.00 Rapport
16.05 Aurlandsdalen, vild och vacker
16.15 Gudstjänst
17.00 Slöjdreportage
17.10 En bild berättar
17.15 Nyheter på lätt svenska
17.20 Nyhetstecken
17.30 Oddasat
17.45 Uutiset
18.00 Engelska Antikrundan
19.00 Säsongsstart: Antikduellen
19.30 Veep
20.00 Vetenskapens värld
21.00 Aktuellt
21.39 Kulturnyheterna
21.55 Nyhetssammanfattning
22.00 Sportnytt
22.20 Trollhättans FF
22.50 Nattsändningar

14.00 UR Samtiden
17.00 Flygtur i present
17.05 Allt för djuren
17.35 Guide till evig ungdom
18.20 Elitidrottens vetenskap
19.10 Kvinnornas krig
20.10 Seriestart: Kameldjurens come-
 back
21.00 Världens natur: De stora bergs-
 kedjorna
21.50 Arkitektens hem
22.20 Livet på svindlande höjder
23.10 Kinas bortglömda gravar

21.00 Vem bor här? - teckenspråkstolkat
22.00 Agenda: Partiledardebatt
00.00 Sportspegeln - teckenspråkstolkat
00.30 Sveriges bästa arbetsförmedling 
 - teckenspråkstolkat
01.30 Veep
02.00 Antikduellen
02.30 Min trädgård

05.05 Anger management
05.25 Frasier
06.00 Jims värld
06.25 Community
06.45 Stargate SG-1
07.35 Våra värsta år
08.30 Jims värld
09.00 Brooklyn nine nine
09.30 2 1/2 män
10.00 Ink master USA
11.00 Seinfeld
12.00 Stargate SG-1
13.00 How I met your mother
14.00 Scrubs
15.00 Ink master USA
16.00 NCIS: Los Angeles
17.00 Seinfeld
18.00 How I met your mother
19.00 Simpsons
20.00 Brooklyn nine nine
20.30 2 1/2 män
21.00 The Mick
22.00	 Tattoo	fixers
23.00 Simpsons
00.00 Family guy
01.00 American dad
02.00 Scrubs
02.55 My name is Earl

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 Farmen VIP
21.00 Leif GW – nyhetsspecial om 
 Madsen
22.00 Nyheterna
22.30 Ekonominyheterna
22.35 Sporten
22.50 Väder
23.00 CSI
23.55 Law & order: Special victims unit
00.55 112 – på liv och död
01.55 Elementary
02.55 CSI
03.55	 Hawaii	five-0

05.15 Fråga doktorn
06.00 Morgonstudion
09.10 Fråga doktorn
09.55 Matmagasinet
10.25 Dom kallar oss artister
10.30 Tror du jag ljuger?
11.00 Herrens vägar
12.00 Grym kemi
12.30 Komma ut
13.10 Vem bor här?
14.10 Madame Deemas underbara resa
14.40 Matiné: Tvärbalk
16.05 Historien om Eurovision Song 
 Contest
17.00 Skattjägarna
17.30 Sverige idag
18.00 Rapport
18.13 Kulturnyheterna
18.25 Sportnytt
18.45 Go'kväll
19.30 Rapport
19.55 Lokala nyheter
20.00 Studio Eurovision
21.00 Eurovision Song Contest 2018: 
	 Semifinal	1
23.00 Rapport
23.05	 Nattfilm:	Bröllop	i	Italien
04.45 Sverige idag

14.00 UR Samtiden
17.00 Marina mysterier
17.15 Livet på svindlande höjder
18.05 Kinas bortglömda gravar
18.55 Dinosaurierna
19.40 Arkitektens hem
20.10 Tvättbjörnen - en tjuv om natten
21.00 Dokument utifrån: Det vita guldet
21.50 Udda platser i världen
22.45 Guide till evig ungdom
23.30 80-talets USA

21.00 Eurovision Song Contest 2018 -
  syntolkat
23.00 Bauta
23.10 The Handmaid's Tale
00.00 Veep
00.30 Antikduellen
01.00 Gomorra
01.45 Babel
02.45 Framtidens mat

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 Hela kändis-Sverige bakar
21.00 Kungahuset 9-5
22.00 Nyheterna
22.30 Ekonominyheterna
22.40 Sporten
22.50 Väder
23.00 CSI
00.15 Law & order: Special victims unit
01.10 112 – på liv och död
02.10 Elementary
03.05 CSI
04.00	 Hawaii	five-0

05.00 Våra värsta år
06.00 Jims värld
06.25 Community
06.45 Stargate SG-1
07.35 Våra värsta år
08.30 Jims värld
09.00 Brooklyn nine nine
09.30 2 1/2 män
10.00 Ink master USA
11.00 Seinfeld
12.00 Stargate SG-1
13.00 How I met your mother
14.00 Scrubs
15.00 Ink master USA
16.00 NCIS: Los Angeles
17.00 Seinfeld
18.00 How I met your mother
19.00 Simpsons
20.00 Brooklyn nine nine
20.30 2 1/2 män
21.00 Grown ups
23.05 Simpsons
00.05 Family guy
01.00 American dad
02.05 Scrubs
02.55 Nattsändningar

12.00 Rapport
12.05 Seriestart: Framtidens mat
12.55 Auktionskammaren
14.30 Sändningsuppehåll
15.00 Agenda: Partiledardebatt
16.00 Rapport
16.05 Agenda: Partiledardebatt
17.05 Beppes smakresa
17.15 Nyheter på lätt svenska
17.20 Nyhetstecken
17.30 Oddasat
17.45 Uutiset
18.00 Engelska Antikrundan
19.00 Antikduellen
19.30 Veep
20.00 Korrespondenterna
20.30 Plus
21.00 Aktuellt
21.39 Kulturnyheterna
21.46 Lokala nyheter
21.55 Nyhetssammanfattning
22.00 Sportnytt
22.15 Girls
22.45 Miniatyrmakaren
23.40 Han designade den amerikanska 
 drömmen
00.35 Engelska Antikrundan
01.45 Nattsändningar

Varför inte ringa Sveriges största mäklare?

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

Visning: Torsdag 3/5 kl. 17.00-18.00

Visning: Lördag 5/5 kl. 13.00-14.00

Nyinkommet!

Mellerud / Centralt / Allègatan 4
Välkomna till denna trivsamma 1½-plansvilla med källare och vidbyggt garage. Fastigheten är belägen på lugn gata med närhet till 
centrum, Rådahallen och resecentrum. 6 rok. Boyta: 162 kvm. Tomtareal: 1 650 kvm. Pris: 1 490 000:-

Mellerud  / Centralt / Postgatan 5
Med ett lugnt centralt läge ligger denna charmiga äldre villa. Delvis renoverad. Uterum och altaner. Övrigt garage och förråd. 5 rok. 
Boyta: 107 kvm. Tomtareal: 1 022 kvm. Pris: 870 000:-

Nyinkommet!

FÖLJ OSS PÅ
FACEBOOK

Tel. 0530-470 50
0730-48 42 00

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

Visning: Fred. 11/5 kl. 11-12

NYTT!

MELLERUD – Ör Åker 4,5 
Mindre gård med vackert läge. 5 ha. 
Åker/Skog. Hus med boa 90 kvm samt äldre torp. 
Ladugård.

Pris: 1.250.000 kr

Visning: Fred. 11/5 kl. 13-14

NYTT!

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

Pris: 520.000 kr

ÅSENSBRUK – Tallvägen 12
Fin 1½-plansvilla med garage i lugnt område. 6 rok 
varav 4 sovrum. Boa 172 kvm. Tomt 872 kvm. Mycket 
låga driftskostnader, bergvärme, öppen spis, flera 
altaner. Växthus, robotgräsklippare. Nära skola.

Pris: 1.275.000 kr

ÅSENSBRUK – Häckvägen 7 
Centralt belägen 1½-plans villa med källare, inglasad 
altan och carport. 4 rok varav 2 sovrum. Boa 88/60 
kvm. Tomt 1150 kvm. Luft/vattenvärme, fin trädgård.

Pris: 675.000 kr

Visning: Fred. 11/5 kl. 10-10

45

Budgivning pågår!

KÖPMANNEBRO – Svankila Bjälevass  
Vid Vänerns strand en charmig fritidsbostad som  
erbjuder sjönära och rofylld garanti. Blomstrande 
rosenbuskar och en idyllisk trädgård. Flera inbjudande 
uteplatser och sällskapsytor. Paradis för livsnjutaren!

Pris 2.100.000:- 

Visning: Fred. 11/5 kl. 15-16
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Topputrustad med slangvinda  
med slangstyrning, 9 m 
stålkordsarmerad slang.

Första etappen i vindkraftsparksbygget avklarad
Sedan i höstas håller det 
norska företaget Proxima 
Scandinavia AS på att byg-
ga en vindkraftspark be-
stående av sju vindkraft-
verk i Ränsliden, cirka 20 
kilometer från Mellerud. 
Det är det tyska företaget 
Siemens Gamesa som ska 
leverera och installera 
verken. Slutkund är en 
tysk pensionsfond som 
förvaltas av kapitalförval-
taren Prime Capital.
Området där verken byggs är 
ett drygt två kvadratkilome-
ter stort skogsbeklätt område 
i Ränsliden. Det ligger väster 
om väg 2218, även kallad 
Vackra byars väg, som går 
mellan Årbol och Dals 
Långed.

I översiktsplanen beskrivs 
området som: ”En del av en 

större skogsklädd höjd som 
har en homogen karaktär och 
inger en känsla av orörd na-
tur och avskildhet. Ett små-
skaligt odlingslandskap och 
en sjö innebär öppningar i 
landskapet och ger god sikt. 
Vägar och enskilda gårdar 
följer topografin. Dessa as-
pekter innebär att området 
har en viss känslighet för 
vindkraft”.

Minimal påverkan
Ett antal privatpersoner bo-
ende i trakten yttrade sig ur-
sprungligen mot planerna och 
ärendet gick vidare till mark- 
och miljödomstolen där de 
boende förlorade.

– En omfattande miljökon-
sekvensbeskrivning har ge-
nomförts av Sweco på upp-
drag av Proxima Scandinavia. 

Gustav Mårtensson, byggledare, Stina Ranjer, bergtekniker hos SWECO och P-O Karlsson, platschef för bygget 
av vindkraftsparken i Ränsliden under en arbetsdag i februari.

Fundamenten ser inte så enorma ut som man kan förvänta sig, men de är förankrade med vajrar underifrån 
och 15 meter ner i berget. Ett tyskt företag gjöt fundamenten. Bild från februari.

Här är det snart klart för montage av vindkraftverket. Det återstår endast att spänna upp vajrarna som 
sticker upp.

Nicklas Johansson från Landvetter och Martin Runesson från Vetlanda 
matar elledningar till områdets egen nätstation. Därifrån går elen vidare 
till det nya ställverket i Bäckefors.

Allmänheten har tyvärr börjat använda platsen som offentlig soptipp. 
Men kommunen jobbar för fullt med ärendet. Foto: Karin Åström.

Fastigheten Sandlycke 1:6 
och 1:26 strax söder om 
Dals Rostock är ett på-
gående ärende gällande 
ovårdad tomt och ovårdad 
byggnad.
För några år sedan brann 
byggnaden ner och allt har 
förfallit. Problemet är att 
allmänheten börjat använda 
tomten som en offentlig sop-
tipp, många kör dit och läm-
par av sitt skräp. 

– Men detta är ett pågående 
ärende och vi gör allt vi kan 
för att få ordning på tomten, 
understryker Filip Björn-
dahl, bygglovsingenjör på 
Melleruds kommun.

Miljökontoret har också ett 
pågående ärende gällande 
skrotbilar och skräp som 
räknas som sanitär olägen-
het, medan byggnadsnämn-
den jobbar med ärendet 
ovårdad tomt och ovårdad 
byggnad. Bland annat har 

någon fällt träd och blockerat 
cykelvägen.

– Först och främst måste 
fastighetsägaren se till att 
tomten och byggnaderna 
hålls i vårdat skick, sedan  
måste vi få allmänheten att 
förstå att det inte är en of-
fentlig soptipp, säger Filip 
Björndahl.

Text: Susanne Emanuelsson 
Foto: Karin Åström

Ovårdad tomt används som offentlig soptipp 

Det är fastighetsägarens ansvar 
att hålla sin fastighet i vårdat 
skick. Byggnader ska underhållas 
och tomter ska skötas. 

Byggnadsnämnden är den 
myndighet som har tillsyn över att 
fastighetsägare håller sina bygg-
nader, byggnadsverk och tomter i 
vårdat skick.

Källa: lansstyrelsen.se

OVÅRDADE 
TOMTER OCH 
BYGGNADER

Där har man tagit hänsyn till 
en mängd aspekter, som få-
gelliv, friluftsliv, bullerpåver-
kan, skuggeffekter och 
mycket annat. Enligt miljö-
konsekvensbeskrivningen 
ligger platsen tillräckligt 
skyddat för att inte ge bety-
dande påverkan, säger Ulrika 
Dahl, miljö- och hälso-
skyddsinspektör på Dalslands 
Miljö- och Energiförbund. 

Ulrika berättar vidare att 
hon kommer att vara med 
under hela byggprocessen 
samt även fortsättningsvis 
följa upp att vindparken föl-
jer de rapporteringskrav och 
övriga riktlinjer de åtagit sig 
i samband med tillståndet 
och att gällande lagstiftning 
följs nu och i framtiden.

5 000 hushålls el
Verken som nu byggs är fyra 
3.3 megawatt lågljuds-vind-
kraftverk och tre 3.6 mega-
watts vindkraftverk. Båda 
modellerna har en tornhöjd 
på 135 meter och en rotor-
diameter på 130 meter. Den 
totala höjden är 200 meter. 
Vindkraftsparken kommer 
att ha en kapacitet på 24 me-
gawatt och leverera energi 
motsvarande årskonsumtio-
nen hos 5 000 hushåll. 

Tydligast kommer parken 
att synas från sjön Erves 
östra sida samt från Högsbyn 
vid sjön Råvarpen.

– Vi började bygga i höstas 
och kommer att bygga hela 
vintern och våren. Siemens 
Gamesa installerar verken 
under sommaren och i höst 
sätter vi vindkraftverken i 
drift, säger Tormod Nyberg 
vd och projektledare i Prox-
ima Scandinavia AS. 

Han tillägger att en del 
åtgärder kommer att behöva 
göras på den smala ock kur-
viga väg 2218 för att få ver-
ken på plats. 

– Det är stora maskiner 

som ska fram, så vägen kom-
mer att uppgraderas. Vi hop-
pas det är positivt för alla 
som använder den, säger 
Tormod Nyberg.

Vad är det som gör Räns-
liden till en bra plats att 
placera en vindkraftspark 
på?
– Det blåser bra där och det 
blåser jämnt. Det är positivt 
att det är ett skogsområde 
med lite folk i närheten. Det 
blir liten påverkan på de som 
bor närmast och det är ett 

område där det är lite aktivi-
tet, säger Tormod Nyberg.

I samband med att vind-
kraftsparken blir verklighet 
och ställer nya krav på elnä-
tet uppgraderar Vattenfall 
sitt elnät i området. Under en 
fyraårsperiod investerar Vat-
tenfall drygt 200 miljoner 
kronor i flera projekt i Dals-
land som ska skapa säkrare 
elnät och en tryggare elför-
sörjning.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se


