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Kvarnkullen
Öppet alla dagar 8-22

Med reservation för ev. 
slutförsäljning och  

tryckfel. Priserna gäller 
endast vecka 20.

Prisbomb!

5:-/st

Bärry
Flera sorter, 250 g, jfr-pris 20,00/kg.

Räkor
Inkommer torsdag förmiddag

Toalettpapper
Edet, Ultra soft, 8-pack, jfr-pris 29,62/kg

Grillad kyckling
Kronfågel, Sverige, hel, råvikt ca 0,935- 
1,14 kg, jfr-pris ca 32,84-40,04/kg.
Max 2 köp/hushåll/vecka 20 

2995
 

/st

Ny-
grillad 
i butik!

Hushållsost
Arla, 26% fetthalt ca 1,1 kg.

4995
 

/kg

Kycklinginnerfilé
Garant, fryst, 700 g, jfr-pris 47,14/kg.

99:-
3 för

för Bonuskunder

25:-
för Bonuskunder

/st
15:-

för Bonuskunder
/st

Tvättmedel, Sköljmedel
Ariel, Noora, gäller tvättmedel 900 ml, 675 g, 
sköljmedel 550-575 ml, jfr-pris 0,37-0,75/tvätt.
Max 5 köp/hushåll/vecka 20

Välkomna till oss!

Öppet: Vard 9-18 • Lörd 9-13

Ekens Entré Kontinentalsäng
12 495:-
Ekens ENTRÉ Kontinentalsäng 180x200 cm inkl. Fastex 
bäddmadrass 180x200 cm samt Svängda sängben i trä 
12 cm samt stödben. Ord. pris 16495:-

på arbetsbelysning från

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

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

Beckers utomhusfärg
Erbjudandet gäller t.o.m. 31/5 2018

KAMPANJ
RABATT

20-25%

Familjedag på Nuntorp. En överlycklig Stina Grane har vunnit i tipspromenaden och är den första som får välja traktor. Foto: Ing-Marie Norrman.

– Sidan 8 –

Fyrfaldig SM-vinnare 

Dalsland Tourbilaga
Det drar ihop sig till golftävlingen Dalsland Tour 
med tre deltävlingar på Dagsholm GK, Melleruds 
GK och Forsbacka GK med storstilad final den 8 
september på Dagsholm. Läs vår tolvsidiga bilaga 
om de tre klubbarna.

Pauline Strandberg kammade 
hem fyra SM-guld i helgen.

I helgen avgjordes 
Svenska Mästerskapen 
i dans på Bombardier 
Arena i Västerås. Över 
3 000 dansare gjorde 
upp i SM där samtliga 
stilar samlades för första 
gången, såsom artistic 
ballroom, pardans, hip 
hop, disco och modern 
dans. 
 Pauline Strandberg, 
Brålanda, knep guld 
och blev svensk mästa-
rinna i quick step, salsa, 
bachata och merengue. 
I vals blev det silver och 
i wienervals ett brons. 
Härnäst väntar dans-

show i Lisebergshallen, 
Göteborg om två helger.
                      nnn

Publiksuccé på Nuntorp
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Öppet: 
ons–sön kl 11–17

Upperud, Åsensbruk
Tel: 0530-300 98   

www.dalslandskonstmuseum.se

Fri
entré

Nybakat och hemlagat med 
utsikt över Dalslands kanal.

3 nya utställningar
 Vernissage 
lördag 19 maj kl 15
ÖVRE HALLEN:  
Mats Theselius

NEDRE HALLEN:  
Tova Mozard

GALLERIET:  
Mats Theselius

M
at

s 
Th
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el

iu
s

Upperud 9, 464 40 Åsensbruk 

Spelningen arrangeras i samarbete 
med Dalslands konstmuseum.

DAV ID  UR W I T Z 
Spelar på Upperud 9:9 

lördag 19 maj kl 17.30

Fri entré

LOGDANS
i Gårdsmuseet

Åkessons Loge
Bodane  BRÅLANDA 0521-370 75

Lör 19/5  kl 20.00-23.30

HILLTONS
1 gammal, 4 moderna. Entré 100:-
Tag med kaffekorg.   Välkomna!

Idrottshuset, Mellerud

VSH - JACK 6.000:- – 39 rop

- Välkommen - 
till en bra Bingo

Torsdag 17/5 kl 19.00

MELLERUDS IF

 

Mini Jack 11.200:- - 58 rop

BINGO
DRIVE IN

RÖVARE 16.000:-   -  54 rop
Buss från Bengtsfors över
Åsensbruk 0706-22 06 00

Mellerud fredag 9-17
Magnus 0723-281006

4YOU
GÖTEBORG AB

BLOMMOR

Behöver du nya växter?

vi har massor!

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

Katarina Aneer
Teckningar i färg

Konstrummet, Melleruds Bibliotek 21 maj-8 juni
Vernissage: Måndag 21 maj kl. 11-13

Välkomna!

Café Älvan, 
Mellerud

P.D. Lundgrensgatan 10, Mellerud

Idé-gruppen Älvan i 
samarbete med

Vuxenskolan och  
Café Älvan

Torsdag 17/5 kl. 14.00
”Lätt & Lagom”

sång och musik med 
Bertil Fransson och 
Ingemar Johansson

MARKNAD

FORDONSTRÄFF

LÖRDAG 23 MAJ

180 fordon & 900 besökare!

LÖRDAG 19 MAJ 
Servering & Underhållning 
www.jonnyclassic.se

”DJUR OCH ODJUR” 
Kulturskolans elever tar scenen i 

besittning i en vårlig konsert

Arrangör: Kulturskolan i Mellerud 

KULTURSKOLANS 
VÅRKONSERT

23 maj kl 18.00
KULTURBRUKET PÅ DAL 

Inträde: 50 kr
Barn/ungdom under 18 år fritt inträde.

Biljetter säljs endast i Kulturbruket på Dals 
entré från kl. 17.00

VÄLKOMNA!
Tel.0530-36200

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

Adress: Kapellgatan 6
Postadress: Box 94, 46422 Mellerud

16 maj- 23 maj 2018
 Pingstdagen
”Den heliga anden”
Reservation för ändringar se vår hemsida: 
www.svenskakyrkan.se/mellerud
Tisdag 22 maj är Pastorsexpeditionen 
stängd på em 12-16

BOLSTADS FÖRSAMLING
Ons 19.00  Vårsoare med Kören Morgonstund i Grinstads 
  församlingshem, under ledning av Anders 
  Fredriksson. Sång och dikt. Tårtkalas. Lotteri.
Sön 11.00  Konfirmation i Bolstads kyrka, Pär-Åke 
  Henriksson.

HOLMS FÖRSAMLING
Tor 10.00  Morgonmässa i Kyrkans Hus och Kafé kom in, 
  Margareta Olsson.
Tor 18.30  Aftonsång i Kyrkans Hus med en Ensemble ur 
  Järns sångkör, Margareta Olsson.
Lör 11.00  Konfirmation i Holms kyrka, Margareta 
  Olsson.
Lör 15.00  Konfirmation i Holms kyrka, Margareta 
  Olsson.
Sön 15.00  Konfirmation i Holms kyrka, Margareta 
  Olsson.
Mån 18.00  Annandag Pingst Gudstjänst i Kyrkans Hus, 
  Pär-Åke Henriksson
Tis 22/5 11.30 Andakt på Fagerlid, Erica Staaf
Tis 22/5 14.30 Andakt på Bergs, Anders Fredriksson.

SKÅLLERUDS FÖRSAMLING
Sön 18.00 Gudstjänst med små och stora i kyrkan, 
  Margareta Olsson. Avslutning för barn och 
  familj verksamheten. Fika i kyrkstugan.

ÖRS FÖRSAMLING
Ons 12.15  Andakt på Karolinen, Daniel Westin.
Sön 11.00  Högmässa i Örs kyrka, Daniel Westin.
Ons 23/5 17.00  Vardagsgudstjänst i Brunnsparken, Daniel 
  Westin. Avslutning för barn och familj 
  verksamheten. Barnkören medverkar. 
  Vid regn i Stakelunds församlingshem.

Melleruds Demensförening 

MÖTE
Måndag 21 maj kl. 18.00, Café Älvan

Lena Hansson informerar om den nya dagverksam-
heten, anpassad för personer med demenssjukdom

Vi bjuder på kaffe med dopp       Välkomna!  
Besök på  

Skansen

Gudrun och Per-Axel  

Johansson berättar om  

Skans 453 och dess tillkomst

Måndag 21/5 kl. 18.15 

Rotary
Mellerud

GUIDADE NATURVANDRINGAR
Heråmaden, lör 19 maj kl 10:30-14:30
Vandring genom den vackra dalgången där Heråälven 
slingrar genom orörd myrmark. Ca 7 km. Guide: Barbara 
Sandell (tel: 0703-49 00 93). Samling: reservatets parkering 
på vägen som går förbi Klevmarken.

Svarvaretorpet & Mörttjärn, sön 20 maj kl 10:00-15:00
Spännande skapelser och natur. Vi studerar områdets flora 
och fauna. Guide: Helena Sellering (tel: 0708-60 29 13). 
Samling: parkeringen vid OK Kroppefälls OK-stuga. 

Ryr, sön 27 maj kl 10:00-14:00
Orkidéer och försommarflora på den vackra Ryrhalvön. 
Lätt vandring i långsamt tempo. Guide Hans Alexandersson 
(tel: 0701-80 54 84). Samling: parkeringsplatsen centralt i 
naturreservatet.

Vandringarna är gratis. Medtag 
matsäck för två pauser och ha rejäla 
skor! Mer info och fler vandringar 
hittar du på vår hemsida.

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:-

Annonsera på
Från A till Ö

Ring eller maila Christina
0530-125 40

annons@mellerudsnyheter.se
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Bränsleförbr. bl. körning 3,5-3,8 kg/100 km. 
CO2 100-109 g/km. 3 års nybilsgaranti, 3 års 
vagnskadegaranti, 3 års assistans och 12 års 
garanti mot genomrostning. Bilen på bilden 
är extrautrustad. 

Suzuki gas!  
FÖR MILJÖNS SKULL
Med Suzukis gasbilar får du gasdrift, fyrhjulsdrift och automat till mycket 
konkurrenskraftigt pris. Dessutom kan du alltid vara säker på att komma 
fram. I våra bilar finns hela bensintanken kvar. Gasdrift är billigare än 
bensin och ger betydande skatteförmåner. Inte minst för dig som har 
bilen genom jobbet. Men den stora vinsten gör vår miljö.

VITARA 4x4 
MED GAS FRÅN 

269.900:-

TRÄFFA RUNE PÅ BILBOLAGET I MELLERUD DEN 17/5 
MELLAN KL 10 –18 DÄR HAN VISAR SUZUKI VITARA GAS

VÄLKOMMEN HÄLSAR RUNE PERSSON!

Uddevallavägen 6, Bäckefors 
0530-360 08. Mån – fre 9 –18 
www.roybil.se

Lätt & Lagom 
på Café Älvan

Lätt & Lagom består av Ingemar Johansson och Bertil Fransson.

I morgon, torsdag, blir det 
underhållning på Café Äl-
van med ”Lätt & Lagom”. 
Det är Bertil Fransson på 
dragspel och Ingemar Jo-
hansson gitarr och sång som 
bjuder på en blandning av 
välkända melodier varvat 
med småprat och en och an-
nan historia. Dessa båda her-
rar har uppträtt tillsammans 
i många år och behöver nog 
ingen närmare presentation 

eftersom de är flitigt anlitade 
som underhållare i olika 
sammanhang. 

Vi kan se fram mot en trev-
lig eftermiddag i sällskap 
med ”Lätt & Lagom” . Detta 
är säsongens sista caféunder-
hållning och Idégruppen 
tackar för denna säsong och 
återkommer snart med pro-
grammet för höstens olika 
aktiviteter.

Låtar från 1968 
på Kanalyran

1968 var ett bra musikår. 
Beatles och Rolling Stones 
gav ut flera höjdare, Jimi 
Hendrix och Cream hade 
etablerat sig, Johnny 
Cash, Aretha Franklin, 
Simon&Garfunkel, ja lis-
tan kan göras lång på klas-
siska artister och grupper 
som låg på listorna det 
år Kanalyran startade. 
Så givetvis måste vi på 
jubileumsyran ha en pro-
grampunkt med låtar från 
just 1968.
På lördagseftermiddagen 
blir det ett sådant program. 
Vi har plockat ihop en grupp 
mellerudsmusiker som har 
åtagits sig uppdraget. Det är 
i bokstavsordning:

Glenn Nordling, trummor 
och sång

Lars Nilsson, gitarr och 
kapellmästare

Mikke Nilsson Teveborg, 
saxofon, sång och diverse

Petter Olsson, gitarr och 
sång

Amelia Andersson. Foto: Tanja Mueller.

Robin Fransson, bas
Tommy Christensson, 

keyboards
Bandet kommer själva att 

framföra några låtar, men de 
blir också förstärkta av några 
sångerskor. De har hämtats 
från den stora grupp sjung-
ande tjejer som deltog i nu-
mera avsomnade Kanalyrei-
dolen. Sångerskorna är:

Amelia Andersson
Elin Bergsman
Matilda Lundström
Viktoria Wikmark
De och sångarna i bandet 

har fått en lista på drygt 100 
låtar som var populära 1968 
att välja ur. Vad de har valt 
uppenbaras 7 juli. Räkna 
med både ömsinta ballader 
och stenhård rock.

Restaurangområdet
Vi har fått klart med vilka 
restauranger som kommer att 
medverka i det restaurang-
område vi kommer att ha på 
halva Torget. Vi är väldigt 
glada att ha fått ihop ett all-
sidigt matutbud, där alla nog 
ska hitta något de gillar. 
Vitsen med en sådan här food 
court är ju att ett sällskap kan 
hämta sin mat från olika stäl-
len men ändå äta tillsam-
mans.

Restaurangerna är:
Börsen, som bland annat 

kommer att servera en buffé
Da Giovanni, som kom-

mer att langos och chilenska 
piroger

Håfveruds Brasseri, 
kända för sin goda lax

Kanyas Thairestaurang
Vi är extra glada över att vi 

inte behövt gå över kom-
mungränsen för att få till 
detta utbud.

Dessutom kommer Vågen 
att ha öppet som vanligt 
dessa dagar. Så det kommer 
att finnas fem restauranger 
inom området.

För Kanalyrekommittén 
Lars Nilsson

Fotnot: Kommittén består 
i övrigt av Glenn Nordling  
och Jenni Hagman. 

Körbesök i Kyrkans Hus

ÄggliKören bjuder på en konsert i Kyrkans hus under rubriken ”Nu grönskar det”.

Onsdagen den 30 maj 
kommer Kyrkans Hus i 
Mellerud att fyllas med 
körsång. Det är ÄggliKören 
som kommer på besök och 
bjuder på körmusik i för-
sommarkvällen. 
ÄggliKören består av ett tret-
tiotal sångare från tvåstads-
området och har under sin 
fjortonåriga levnad hunnit 

bli välkänd och uppskattad 
av konsertpubliken i Väst-
sverige. 

Programmet har fått rubri-
ken ”Nu grönskar det” och 
kören utlovar ett varierat 
program med musik av allti-
från ABBA till Mozart. Det 
blir förstås mycket körsång 
men också allsång och lyrik 
av kända och okända poeter 

Bilträff för alla
På lördag 19 maj är det åter 
dags för Jonnys Classic 
Meeting i Dals Långed.
Medverkar gör drömsportbi-
len, en Lamborghini Gallar-
do, med V10 motor på 560 
hk. Det blir även Dalslands 
största märkesträff för Har-
ley Davidson-hojar.

Träffen är öppen för Hot 
Rods, Street Rods, custombi-
lar, sportvagnar, veteranbi-
lar, veteranmotorcyklar års-

modell 1979 och äldre. Du 
hittar också kreativt byggda 
bilar och motorcyklar plus 
nya sportbilar som Ferrari, 
Porsche, Mustang, Corvette, 
Morgan, Lamborghini och 
Aston Martin samt nyare mc 
av märket HD och Indian.

För underhållningen på 
scenen står musikern och 
sångaren Andreas Bryntes-
son från Bengtsfors.

och en andakt med kommi-
nister Margareta Olsson. 

– Som rubriken antyder 
kommer det att handla myck-
et om vår härliga natur och 
den underbara försommaren 
men förstås också om kärlek, 
som sig bör i försommartid, 
säger körens ledare Paul 
Nordholm. 

Kören är för kvällen för-
stärkt med Lena Öberg på 
piano och Magnus Sjöqvist 
på bas och har dessutom egna 
musikanter som kommer att 
höras under kvällen.

– Vi minns med glädje vårt 
besök i Mellerud för tre år 
sedan och ser mycket fram 
emot att återigen få sjunga 
med och för mellerudsborna. 
Vi hoppas kunna bjuda på en 
glädjefylld stund där vi delar 
vår sångarglädje med för-
samlingen.
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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 21 Måndag 21/5: Stek falukorv med stuvade 
makaroner och broccoli. 
Dessert: Mangosoppa. 
Tisdag 22/5: Fläskköttgryta med bacon, 
potatis och blomkål. 
Dessert: Äppelkräm.

Onsdag 23/5: Köttfärs- och grönsakssoppa.  
Dessert: Ostkaka med sylt.

Torsdag 24/5: Seglartorsk med Rhode 
Islandsås, potatis och rårivna morötter. 
Dessert: Hallonkräm.

Fredag 25/5: Stekt kyckling med currysås, 
potatis och skivade morötter. 
Dessert: Fruktsallad.

Lördag 26/5: Fiskpudding med smörsås, 
potatis och grönsaker. 
Dessert: Körsbärskräm.

Söndag 27/5: Helstekt skivad kotlettrad 
med gräddsås, potatis, värdshusgrönsaker och 
äppelmos.
Dessert: Chokladmousse med vispad grädde.
Hemtjänstens alternativ v. 20
Mån-ons, fre, sön: Sprödbakad fisk med  
potatismos och grönsaker. Tors, lör: Ugns-
pannkaka med stekt fläsk och grönsaker.

Senior
Måndag Stekt falukorv* med 
makaroner och kokt broccoli.
Alt: Vegetarisk korv.

Tisdag Fläskköttgryta med bacon*, 
ris och kokt blomkål.
Alt: Quorngryta..

Onsdag Köttfärs- och grönsaks-
soppa*. Mjukt bröd med ostpålägg.
Alt: Grönsakssoppa med linser.

Torsdag Seglartorsk** med 
Rhode Islandsås, potatis och rårivna 
morötter.
Alt: Rödbetsbiff. 

Fredag Stekt kyckling* med cur-
rysås, ris och kokta morötter.
Alt: Falafel.

Varje dag serveras: 
 Sallads-/råkostbuffé med dressingar 

samt hårt och mjukt bröd.
* Ursprungsland Sverige.

**Miljömärkt.

Tema djur och odjur
Idag onsdag 23 maj bjuder 
Kulturskolan i Mellerud in 
till vårkonsert i Kulturbruket 
på Dal. Temat är djur och 

odjur. Husbandet som består 
av lärare och elever, sång-
grupp, blåsare och stråkar 
förgyller denna konsert.

Nya utställningar i Upperud

Highway Patrol av Tova Mozard.

Nu är det dags för nya ut-
ställningar på Dalslands 

Ett av möbeldesignerns Mats Theselius verk.

Artisten David Urwitz uppträder 
på Upperud 9:9.

konstmuseum i Upperud. 
I Stora hallen och Galleriet 
ställer Mats Theselius ut, 
medan Tova Mozard visar 
sin konst i Nedre hallen. I 
samarbete med Dalslands 
konstmuseum arrangerar 
Upperud 9:9 en sommar-
fest den 19 maj med David 
Urwitz.
Mats Theselius (född 1956) 
är en av Sveriges mest hyl-
lade möbelformgivare. The-
selius utbildade sig i inred-
ningsarkitektur vid 
Konstfack i Stockholm 
1979–84. Åren 1995–96 var 
han professor på Högskolan 
för design och konsthantverk 
vid Göteborgs universitet. 
Han debuterade 1985 med 
Älgskinnsfåtöljen, en cylin-
derformad fåtölj i järnplåt 
och älgskinn. 

Många av Mats Theselius 
möbler har fått stor upp-
märksamhet, inte minst få-
töljen Bruno som han ska-
pade 1997 efter att han fått ta 
emot det ärofyllda Bruno 
Mathsson-priset.

I den nedre utställnings-
hallen får vi möta konstnären 
Tova Mozard. Nyss vann hon 
Hasselblads stora fotobok-
pris 2018 och fick hedersom-
nämnande för sin film ”Cops 
are Actors” på Tempo film-
festival.

Hennes verk har visats 
över hela världen och hyllats 
för sina gåtfulla iscensätt-
ningar i glappet mellan verk-
lighet och fiktion. Tova Mo-
zard är född 1978 och bor i 
Stockholm och Los Angeles. 
Hennes film ”Stora scenen” 
blev Guldbaggenominerad 
2010 och hon har bland 
mycket annat haft två stora 
retrospektiva utställningar 
på Hasselblad Center och på 
Kulturhuset i Stockholm.

På Dalslands Konstmu-

seum visar hon ett urval fo-
tografier från hela sin pro-
duktion.

– Det blir bilder med olika 
uttryck och berättelser. Men 
sammantaget handlar det om 
ensamhet, iscensättning av 
fiktiva världar, önskan om att 
bli sedd, sorg och något mys-
tiskt och förhöjt, säger Tova 
Mozard.

Utställningarna har ver-
nissage på lördag 19 maj och 
pågår till och med 12 au-
gusti.

I samband med Dalslands 
konstmuseums invigning av 
nya utställningsperioden 
samarrangerar Upperud 9:9 
en solospelning med musi-
kern David Urwitz. I sina 
sånger skildrar Urwitz ofta 
en längtan till någonting an-
nat. Han är lika mycket en 
historieberättare som musi-
ker och skriver och framför 
sina låtar med ett stråk av 
vemod och inneboende me-
lankoli, men alltid med hop-
pet starkt lysande.

Vill borra efter 
koppar och silver

Ett australiensiskt bolag 
söker tillstånd för att 
undersöka ett område i 
Dalsland med avsikten 
att leta efter silver och 
koppar. Miljöpartiets 
Tony Johansson ställer en 
interpellation i frågan till 
Tommy W Johansson (S).
Bolaget Odin Metals Ltd lig-
ger i Perth och med hjälp av 
svenska Geovista AB i Luleå 
har bolaget vänt sig till 
Bergstaten för att söka un-
dersökningstillstånd. Områ-
det på 22 698,25 hektar lig-
ger i Melleruds, Bengtsfors, 
Dals Eds och Åmåls kom-
muner. Det finns kända fyn-
digheter inom området vid 
Stora Strand, Dingelvik och 
Henneviken.

Kommunerna kan ge sina 
synpunkter på deras ansökan 
senast 22 maj.

Tony Johansson (MP) stäl-
ler en interpellation till 
Tommy W Johansson (S), 
kommunstyrelsens ordfö-
rande. Han skriver:

”En sådan ansökan är helt 
i enlighet med minerallagen, 
men det finns alltid orsak att 
ta den här formen av ansök-
ningar på största allvar sett 
till den påverkan som riske-
ras avseende miljö och hälsa. 
Särskilt viktigt är det att 
värdera hur påverkan kan 
komma att bli för vattnet.

Vänern är en av Europas 
största enskilda färskvatten-
täkter och kommer som så-
dan att få en allt större bety-
delse för människor i 
framtiden. Flera av de viktiga 
tillflödena, exempelvis Up-
perudsälven, har sina upprin-
ningsområden i de marker 
som berörs av ansökningen.

Därför är det glädjande att 
Melleruds kommun i remiss-
svaret bett om förtydligan-
den avseende grund- och yt-
vatten samt vilka träd som 
riskerar att tas ned. Påverkan 
för djur, natur och männis-
kors hälsa bör också beaktas.

Miljöpartiet ser det som 
mycket viktigt att berörda 
dalslandskommuner arbetar 
gemensamt för att i samver-
kan med andra berörda myn-
digheter tillse så att det ge-
nomförs genomgripande 
risk- och konsekvensanaly-
ser innan ett undersöknings-
tillstånd kan komma ifråga. 
Tre av de berörda kommu-
nerna har en gemensam 
miljö- och energinämnd, den 
fjärde kommunen har en 
egen miljöorganisation, vil-
ket ställer särskilda krav på 
samverkan.

1. Ser kommunstyrelsens 
ordförande ett mervärde i att 
de fyra berörda kommuner-
na, trots olika organisations-
lösning för miljöfrågor, 
samverkar i kravet på ge-
nomgripande risk- och kon-
sekvensanalyser innan ett 
eventuellt undersöknings-
tillstånd kan beviljas?

2. Om svaret är ja; hur 
avser kommunstyrelsens 
ordförande verka för att så 
blir fallet?

3. Har Melleruds kommun 
haft någon direkt dialog med 
Bergsstaten och/eller ansö-
kande bolag? Om inte, finns 
det skäl att knyta en sådan 
kontakt, exempelvis för att 
bidra till bättre information 
för, och kommunikation 
med, oroade invånare?”

Företagsklimatet 
blir allt bättre

Igår presenterade Svenskt 
Näringsliv resultatet från 
den årliga enkätunder-
sökning där företagare i 
hela Sverige får ge sin syn 
på företagsklimatet i sina 
respektive kommuner. I 
2018-års mätning note-
ras en positiv utveckling 
i Mellerud på näst intill 
samtliga enkätfrågor.
– Det är glädjande att Mel-
lerud förbättrar sitt resultat i 
årets undersökning! Ska 
Mellerud lyckas som kom-
mun måste också företags-
klimatet fortsatt bli bättre 
och bättre. Det är helt avgö-
rande för jobben och välfär-
den i kommunen, menar 
Anton Oskarsson, projektle-
dare, Svenskt Näringsliv.

I årets enkätundersökning 
förbättrar sig Mellerud i 12 
av 16 enkätfrågor. Det ”sam-
manfattande omdömet” som 
företagen ger företagsklima-
tet i kommunen ökar till 3,6 
på en sexgradig skala. Tredje 

bäst i Fyrbodal efter Dals-Ed 
och Bengtsfors. Minst nöjda 
är företagen med ”tillgången 
på medarbetare med relevant 
kompetens” som får ett lägre 
betyg än förra året.

– Jag hoppas att kommu-
nen ser resultatet från under-
sökningen som ett led i att 
öka takten i arbetet ytterli-
gare och fortsätta på den in-
slagna vägen. Nu gäller det 
inte att slå sig till ro, för 
mycket kan fortfarande bli 
bättre. Resultatet är fortfa-
rande en bit ifrån flera grann-
kommuner, så hårt arbete för 
nöjdare företagare och ett 
bättre lokalt företagsklimat 
återstår, konstaterar Anton 
Oskarsson.

Enkätresultaten från den 
årliga undersökningen utgör 
två tredjedelar av den kom-
munranking som presenteras 
varje år. Vilken placering 
Mellerud hamnar på 2018 
presenteras den 2 oktober.
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Utskjutsstege 
6 m. Hultafors. 

Ord. pris: 1800:-

Nu 999:- 

gop Kanaltak 

25% rabatt
All Färg 

40%  
Rödfärg 10 lit.
Ord. pris: 479:-

Nu 399:- 
Sjösingel 
Svart/Vit, 800 kg. 

Ord. pris: 1995:-

Nu 1495:- 

Marksten 
Labyrint 
210x140x40 Grå

109:-/m2 

 

MELLERUD Långgatan 76 / 
0530-75 52 00 / Mån-Fre 7-17 Lör 10-13 
OBS! 17-19 MAJ: Tor-Fre 7-19 Lör 10-14

Vi fyller 10 år!         Fira med oss!
Vi fi rar i dagarna tre! Välkommen 17-19 maj till Optimera Mellerud.  Många fl er erbjudanden på plats. Kom och fynda!

Grön-Fri
Effektiv mot alger och lav. 

5 liter

Ord. pris: 719:-

Nu: 499:-

Bosch Kap- & 
Gersåg inkl. bänk 
GCM8S + GTA 2500. 

3995:-

Fönster och dörrar 
Elitfönster, Diplomatdörrar,  
SP-fönster, 
Swedoor-Jeldwen.

35% rabatt

Välkommen på 
födelsedagskalas!
Optimera Mellerud fyller tio år, detta vill vi fi ra tillsammans  
med våra kära kunder 17 – 19 maj. Vi bjuder på kaffe och kaka 
alla dagar och tänder grillen på lördag. 

OBS! Presentkortsutlottning till de som handlar för minst 
500:-, ett på 2000:- och ett på 1000:-!

Fyndbord!
30% på torsdag
50% på fredag 
70% på lördag

Hur länge vågar 
du vänta? ;)

Stavrex 
markskruv 
Prisexempel avser fast 
skruv 600 mm med 
balksko 80 mm.

Pris från: 
325:-/st
OBS! Demo fredag.  
Vid köp av markskruv 
torsdag-lördag bjuder 
vi på en dags maskin-
hyra, värde 995:-

2008-2018

BJÖRNEBOL ERIKSTAD
 0530-512 50

 AXIMA.SE

SERVICE 
ANDERS SUNDIN

FÖRSÄLJNING 
ALBIN LARSSON

Solskyddsbutik har 
öppnat i Mellerud

Här syns kontorsdelen i butiken med effektrullgardiner uppsatta.

Fredagen den 4 maj öpp-
nade Wiktor Huitfeldt, 
AAG Industrikonsult, bu-
tik med kontor och show-
room på Norra Kungs-
gatan 14 i Mellerud. Här 
finns allt inom solskydd 
och markiser.
Bolaget har köpt fastigheten 
och verksamheten använder 
entréplanet, medan lägenhe-
ten på övervåningen hyrs ut. 
Han har inrett lokalen ljust 
och fräscht, med kontor i ena 
delen och showroom i andra. 
Här presenteras olika slags 
skolskydd och markiser på 
ett lättöverskådligt sätt.

– Jag har haft företaget i 
tolv år, men för cirka fyra år 
sedan inkluderade jag även 
solskyddsprodukter och blev 
samtidigt återförsäljare för 
ett markisföretag. Innan dess 
sysslade jag enbart med 
byggnation och portmonta-
ge. Så nu har jag tre ben att 
stå på, säger 32-årige Wiktor.

Han visar flera sorters rull-
gardiner i läckra färger; ef-
fektrullgardin, lamell- och 
pliségardiner, och markiser i 
trendiga färger.

– Det är ett stort steg att 
skaffa egen lokal och jag tror 
detta blir jättebra. Nu är det 

högsäsong och jag har väl-
digt mycket att göra, förkla-
rar Wiktor.

Solskydd handlar inte bara 
om vilken teknik man väljer, 
utan också design. Det finns 
mycket att välja mellan när 
det gäller färg, funktion och 
utseende.

Wiktor säljer dessutom 
belysning som du kan fjärr-
styra via en app i mobilen. 
Den har sex miljoner färger 
som är samsynkade med 
markisprogrammen. Ett ex-
empel är att du kan fotogra-
fera fönstret och markisen 
vid en vacker solnedgång, 

Plisségardiner i olika färger som du kan reglera både uppåt och nedåt.

Läcker handmålad rullgardin.

för att sedan kunna plocka 
fram exakt samma ljusbild 
vid ett annat tillfälle för att 
återuppleva den sköna stäm-
ningen.

Butiken har öppet på freda-

gar, men Wiktor öppnar upp 
den efter överenskommelse  
även på andra tider.
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se
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Leg. Optiker Roslind
Köpmantorget 1 • Mellerud • Tel. 0530-419 90

Öppet: Vard 9-18 
Lunch 13-14

Lördagar 10-13

Välkommen in till oss!

Delbetala dina glasögon räntefritt

Följ oss på

Solglasögon på köpet! 

Vid köp av kompletta märkesglasögon medföljer  
receptslipade enstyrkesolglasögon.

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

PREDIKOTURER

SORGTACK

All ev. uppvaktning
undanbedes.

Maj Strannerdahl

All uppvaktning
på min födelsedag undanbe-
des vänligt men bestämt.

Per-Olof Lampers

UPPVAKTNING

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Holms kyrka för 
Sigvard Danielsson. Som 
inledning på akten spelade 
Anders Fredriksson ”Air” av 

J S Bach varefter han sjöng 
”Oändlig nåd” av A. Fros-
tensson. Akten förrättades av 
Margareta Olsson och till-
sammans sjöng man psal-
merna 249, 798 och 271. Man 
lyssnade även på ”Strövtåg i 
hembygden” med Mando 
Diao. Vid kistan togs avske-
det av familjen, släkt och 
vänner. Anders Fredriksson 
sjöng ”Stad i ljus” av P. Bäck-
man och som avslutningsmu-
sik spelades ”Tears in hea-
ven” av E. Clapton. Till 
minnet av Sigvard var koret 
vackert dekorerat med blom-
mor. Efter akten ägde grav-
sättning rum på Holms kyr-
kogård.

JORDFÄSTNING

Grattis Elias på din 11-års-
dag.

Önskar mamma & Hugo

Ludwig fyllde 4 år i förrgår. 
Bamsekramar och grattis till 
dig.

Mormor & morfar

Grattis Alicia på din 1-årsdag 
22 maj.

Önskar farmor, Johan 
och Filip

MELLERUD
Smyrna: Onsd 18 Bibel-
klass. Torsd 17 Språkcafé. 
Fred 18 Tonår i Missions-
kyrkan. Sönd 11 Pingst-
gudstj. Tommy Pettersson 
m.fl. Tisd 19 Bönesamling.
Equmeniakyrkan-
Missionskyrkan: Torsd 
18.30  Stickcafé. Sönd 10-
13. Tillsammansdag på Fu-
rusand med scouter, tonår, 
föräldrar, församling och 
vänner. Avresa från Mis-
sionskyrkan 9.30. Tisd 10-
12 Tisdagskaffe & Rast-
plats. 

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

Smyrna: Onsd 11 Bön. 
Sönd 11 Gudstj. David C. 
Nattv. Ssk. Tisd 17.30 Trä & 
Plugg på Sörgården.
Equmeniakyrkan: Onsd 
19 Mötesplats. Torsd 15 
Kongogruppen. Fred 15 
Gemenskapsträff i Service-
huset. SPF-sångarna, andakt 
Sigward K. Servering. Lörd 

Hipp Hipp HURRA!

18 Vårhögtid i Gestad mis-
sionshus. ”Sjung till guds 
ära” Margareta J, Birgitta 
F-S, andakt Siqward K. 
Serv. Sönd 18 Söndagskväll 
med nattvard. Sigward K. 
Servering. Månd 18.30 Mu-
sikskolans vårkonsert.
Sundals-Ryr: Sönd 11 
Gudstj. m nattv. Thomas 
Holmström, Pastoratskören 

Ny gudstjänstordning tas i 
bruk. 10.45 övas musiken. 
Kyrkfika. Kyrkbil 308 70.
Gestad: Månd 19 Gudstj. 
Anette J. Carlson. Sång: 
Anna-Karin Lindström-
Bergkvist. Kyrkbil 321 18. 

FRÄNDEFORS
Equmeniakyrkan: Sönd 
11 Gudstj. Jan Erixon ta-
lar och sjunger, Sigward K. 
Kyrkkaffe. 
Frändefors: Onsd 15-19 
Sykretsen träffas på Snicka-
regatan 11. Sönd 11 Gudstj. 
Kyrkokören. Ralph Lilje-
gren.

Med äkta sångarglädje
Från Mellerud, Kumla och 
Brålanda sammanstråla-
de ”Tre stämmor” nyligen 
i Smyrnakyrkan i Mellerud 
och gav en konsert med 
äkta sångarglädje.
För 40 år sedan var de myck-
et aktiva i frikyrkorna, som 
pausmusik på bingokvällar 
med mera.

När trion började spela 
ihop var de 23, 19 och 16 år. 
Jan-Olof som var 16 år och 
bodde i Brålanda blev häm-
tad av Jans fru Lisbeth i 
Kent-Åkes pappas järnhand-
larbil.

Sju år spelade de ihop och 
en EP-skiva blev det. De 
kallade sig ”Tre stämmor”. 
Kent-Åke Bengtsson, försäl-
jare, född och uppvuxen i 
Mellerud, flyttade till Kumla. 
Jan-Olof Gustafsson, Brå-
landa, övertog familjens 
jordbruk och spelar ofta el-
bas i Smyrnakyrkan, Brå-
landa. Jan Berglöv, Melle-
rud, är ju känd sångare i 
bygden och har även varit 
konditor. 

Jan-Olof Gustafsson, Jan Berglöv och Kent-Åke Bengtsson sammanstrå-
lade efter 40 år och med sann sångarglädje delade de med sig av sin tro 
genom konserten i Smyrnakyrkan i Mellerud.

Bidrag till sommarlovsaktiviteter
Inbjudan har gått ut till 
samtliga föreningar och 
organisationer med verk-
samhet i Melleruds kom-
mun att söka medel för att 
ordna aktiviteter för barn 
och unga i åldern 6 - 15 år 
under sommarlovet 2018.
Melleruds kommun har till-
delats medel av Socialstyrel-
sen för att anordna sommar-
lovsaktiviteter för barn och 
unga i åldern 6 - 15 år. Bidra-
get till aktiviteterna ska vara 
ett tillskott och utöver det 
kommunerna själva anslår 
för sina sommarlovsaktivite-
ter 2018.

Enligt anvisningarna ska 
sommaraktiviteterna:

u vara kostnadsfria för 
samtliga deltagare

u ge deltagarna stimulans 
och personlig utveckling

u stimulera både flickors 
och pojkars deltagande, 
främja integration och skapa 

nya kontaktytor mellan barn 
och unga med olika social 
bakgrund

u genomföras så att alla 
barn behandlas lika vad gäl-
ler tillgång och deltagande, 
därför ska heller ingen be-
hovsprövning göras av de 
barn som deltar i aktivite-
terna.

Dessutom ska aktiviteter-
na som erbjuds vara öppna 
för alla. Det är inte möjligt 
att söka pengar för aktiviteter 
som i huvudsak riktar sig till 
den egna föreningens eller 
organisationens medlem-
mar, eller som förutsätter att 

deltagarna redan utövar den 
typ av aktivitet man söker 
pengar för. Däremot kan man 
rikta aktiviteten till en viss 
åldersgrupp, men det är inte 
möjligt att söka för aktivite-
ter som enbart riktar sig till 
flickor eller pojkar.

Ansökan ska vara Melle-
ruds kommun tillhanda se-
nast fredag 18 maj. 

De aktiviteter som får bi-
drag kommer att presenteras 
i en folder som delas ut till 
samtliga elever i åldern 6-15 
år i Melleruds skolor och 
presenteras på kommunens 
hemsida.

– Jag hade en längre tid 
funderat på att det skulle vara 
kul att träffas och spela ihop 
igen och nu blev det av. Vi 
spelar och sjunger de gamla 
läsar/väckelsesångerna för 
det är det folk vill höra, i alla 
sammanhang, säger Jan 
Berglöv.

Kent-Åke delgav intres-
sant historik till många av 
sångerna. Några favoriter de 
framförde var; På vägen hem 
mitt hjärta må Du sjunga, 
Ovan där, Har du kvar din 
barnatro och O store Gud.

De 100 konsertbesökarna 

sjöng gärna med i sångerna.
Tre stämmor hade denna 

konsert musikalisk stöttning 
av Jans dotter Camilla 
Berglöv Hermansson och 
hennes son Tobias samt Jan-
Olofs son Martin.

Kollekt togs till organisa-
tionen ”Make Mission pos-
sible” grundad av mellerud-
sfödde Svante Bengtsson. 
Den inbringade cirka 3 300 
kronor.

 Marianne Karlsson
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Frändefors • Tel. 0521- 401 92 • rappetappen.se

Skeppshultscyklar
hos oss

Alla modeller även elcyklar

Stort intresse att få en ny vän

Monica Andersson, kommunikatör på AME, tillsammans med 32-årige Nouri Karahman som söker en vän som 
är sport- och fritidsintresserad.

Från vänster: Eman Taifour, språkpraktikant på AME, Timnit Ghed Ki-
drom, integrationskoordinator på AME och Maria Ström från arbetsför-
medlingen fanns på plats för att ta emot besökarna.

Organisten James Hicks från New Jersey hämtade sin säckpipa hos in-
strumentbyggaren Alban Faust.

För en tid sedan var orga-
nisten James Hicks från 
New Jersey, USA, i Fres-
tersbyn i Ör och hämtade 
säckpipan han beställt av 
instrumentbyggaren Al-
ban Faust.
– Jag har sålt många säckpi-
por till USA, men han är den 
förste som personligen kom-

mer och hämtar sin, berättar 
Alban under en paus i spelan-
det.

En säckpipa ska anpassas 
till musikerns kropp och 
olika inställningar ska göras 
för att den ska fungera och 
låta optimal. Detta ville Ja-
mes Hicks inte försumma 
och kombinerade en av sina 

Hicks hämtade sin säckpipa
sverigeresor med detta 
ärende.

James Hicks spelade kyr-
korgel i 35 år innan han som 
nu enbart ägnar sig åt att 
spela konserter och göra in-
spelningar. Tidigare på da-
gen hade han spelat en kon-
sert i domkyrkan i Mariestad 
och via Dalarna var han nu 
på väg till Stockholm för att 
spela i Adolf Fredriks kyrka.

Hicks är djupt intresserad 
av skandinavisk musik som 
han menar har något mörkt, 
lyriskt i sig. Han lyssnade 
mycket på Grieg och Nielsen 
som ung. Nu är det den nord-
iska folkmusiken och orgel-
musiken som fångat hans 
intresse, både äldre och mo-
dern. Nils Lindberg, Kjell 
Mørk Karlsen och Jesper 
Madsen står på repertoaren 
under konserten i Stockholm. 
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

I onsdags var det premiär 
för konceptet ”Få en ny 
vän”. Det riktar sig till utri-
kesfödda som bland annat  
behöver hjälp med svens-
ka språket och personer 
som behöver utvidga sitt 
sociala nätverk.
Konceptet är ett samarbete 
mellan arbetsmarknadsen-
heten, arbetsförmedlingen 
och biblioteket. Syftet är en 
förbättrad integration.  Man 
träffas några timmar varje 
onsdag på biblioteket för att 
få information och möjlighet 

att träffa andra i en liknande 
situation. 

Vid lunchtid idag medver-
kar exempelvis representan-
ter från en nätbaserad jurist-
byrå från Lödöse, där 
besökarna får 15 minuter 
kostnadsfri rådgivning.

Under ett par timmar förra 
onsdagen hade biblioteket ett 
40-tal besökare, varav en 
handfull var svenskar.

– De flesta vill träffa en 
familj för att lära sig svenska 
språket, den svenska kultu-
ren och hur samhället fung-

kanske att ses på ett kafé över 
en fika första gången, sedan 
är det upp till var och en hur 
mötet utvecklas, menar Mo-
nica.

Integrationskoordinator
I februari 2018 började Tim-
nit Ghede Kibrom som inte-
grationskoordinator på 
AME, dessförinnan var hon 
integrationshandläggare i 
Mellerud.

– Det är väldigt roligt att 
såpass många kom idag. Vi 
har delat ut information till 
alla och vi hoppas det kan 
spridas genom nyanlända 
som i sin tur känner svenskar, 
säger Timnit.

SFI Vux-elever är lediga 
på onsdagseftermiddagar 
och de är inbjudna att komma 
på träffarna.

– Få en ny vän-konceptet 
är kopplat till jobbcaféet vi 
har på AME på tisdagar. Vårt 
mål är att konceptet ska bli 
långsiktigt, understryker 
Monica.

Arbetsförmedlingen kom-
mer alltid att ha en represen-
tant på plats, denna gång var  
det Maria Ström som svarade 
på frågor.

– Både jag och mina kol-
legor som arbetar med ar-
betssökande i Mellerud ska 
vara här. Det är viktigt att 
träffa våra sökande på plats 
för att kunna ge dem all-

männa råd och bolla idéer. 
Detta är ju en mer avslapp-
nad miljö att ses i också, sä-
ger Maria.

Hon poängterar vikten av 
att ha en utbildning och 
tryckte på det under sina 
möten med besökare. Reger-
ingen har beslutat om utbild-
ningsplikt för nyinskrivna 
2018, för att få personer 
matchningsbara för jobb.

– Det blir några tuffa år när 
du läser, men sedan har du ett 
jobb i många år, menar Ma-
ria.

Den som är intresserad av 
att vara ny vän åt någon per-
son kan anmäla sitt intresse 
på kommunens hemsida eller 
fylla i en intresseanmälan på 
biblioteket.
 Susanne Emanuelsson 

susanne@mellerudsnyheter.se

erar. Många av de nyanlända 
går på SFI, men vill kunna 
kommunicera ännu bättre för 
att kunna föra en bra dialog, 
förklarar Monica Andersson, 
kommunikatör på AME.

Nouri söker en vän
– Jag söker en vän som är 
friluftsintresserad, som till 
exempel vill cykla och fiska. 
Personen får gärna tycka om 
att prata mycket, för det gör 
jag. Detta är ett väldigt bra 
initiativ, många som kommer 
hit är lite blyga. Men jag är 
inte blyg, jag gillar att ta 
kontakt med människor, be-
rättar 32-årige Nouri Karah-
man.

För att bli en ny vän måste 
du inte vara född i Sverige, 
du kan även vara en person 
som redan är etablerad i det 
svenska samhället och har 
fyllt 18 år. Det förutsätter 
inga särskilda kompetenser 
eller kunskaper, utan det 
handlar om att vara intres-
serad av att ge en del av sin 
fritid, utan ersättning.

– Vid första mötet är jag 
eller Timnit med, så att vi ser 
att allt klaffar. Det bästa vore 

UNDERHÅLLSFRI
JØTUL F 373 ADVANCE vit emalj
NU 21 497:-
Ord. pris 25 900:-

KLASSIKER
JØTUL F 3 svart lack
NU 12 367:-
Ord. pris 14 900:-

TIMELESS 
NORWEGIAN
CRAFT

VI FIRAR 17 MAJ MED 

17 % RABATT

17% RABATT

Mellerud • Tel. 0530-133 01

Kampanjen gäller braskaminer, kassetter 
och insatser från 11–21 maj 2018.  
Se fler kampanjprodukter på jotul.se

PÅ ALLA BRASKAMINER, KASETTER 
OCH INSATSER FRÅN JØTUL
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0521-313 13 (kl. 10.00-12.00, mån-tors)

Besök gärna vår hemsida:
bralandavantjanst.dinstudio.se

Måndag 21/5 kl 10.00
Vandring med Ingrid.
Fredag 25/5 kl 15.00
Gemenskap o fika på Källeberg
Eva och Ukulelelirarna
Lokal: Tallen
Lördag 26/5 15.00
Kaffe o mys på Prästkragen

Gestad
Missionshus

Lördag 19 maj kl. 18

Vårhögtid 
Sjung till Guds ära

”Du är fri” 
Birgitta Fält-Solberg och 
Margareta Jonsson, Kil

Sigward Karlsson  
Servering

Välkomna!

  

Brålanda • Frändefors

Succé för familjedagen på Nuntorp
Det bådar för en god fram-
tid på Nuntorp. Folk från 
både när och fjärran är 
genuint intresserade av 
utvecklingen. Det sjuder 
också av framtidstro bland 
alla de som förberedde och 
genomförde lördagens fa-
miljedag. 
Det blev en fantastisk publik-
tillströmning till Nuntorp i 
lördags. Besökarantalet upp-
skattades till 1 500 personer 
och alla, från utställare till 
besökare såväl som arrangör, 
verkade alla mycket nöjda 
och belåtna.

Här fanns mycket att titta 
på, smaka på och känna på 
såväl för vuxna som för barn. 

Utanför Swedish Agros 
kontor och monter stöter vi 
på lantbrukarparet Anders 
och Anita Wallin från Karle-
by utanför Falköping. De är 
mycket intresserade av den 
satsning som görs här i södra 
Dalsland. 

– Det är roligt för den här 
delen av regionen att det hän-
der någonting och vi hoppas 
att allt går i lås här nu. Det 
verkar ligga lite nytänkande 
bakom, vilket behövs i vår 
bransch. Lantbrukseleverna 
måste få chans att testa aktu-
ell teknik inom lantbruket, så 
de är väl förberedda när de 
sedan ska börja jobba, säger 
Anders. 

Bengt Blom från Swedish 
Agro håller med. 

– Vi hoppas ju få till ett 
samarbete för eleverna så 
småningom, mellan skola 
och maskinföretag. 

Bengt menar att en sådan 
här dag är lika viktig för lant-
brukarna som för övriga be-
sökare. 

– Vi måste se till att bibe-
hålla intresset för lantbruket, 
likväl som att visa upp vilka 
maskiner som används, för 
alla. Vi har ett stort behov av 

Ponnyridningen var mycket populär. På shettisen sitter Heidi Edvardsson 
och leder gör Rebecka Andersson.

Tomas Nilsson och Magnus Karlsson, Swedish Agro, i samspråk framför 
maskinutställningen.

För rundtur på vagn efter traktor stod Dotorps Traktorklubb. Här är det Kurt Persson som startar en tur.

Glädjefyllt jubileum på Rösebo skola

Efter invigningstalet var det elevernas tur. De sjöng och inledde med 
”Idas sommarvisa”.

Millie Skarholm som går i tvåan, fick klippa bandet och assisterades av 
”fröken” Eva-Lotta Johansson.

Rösebo skola i Frändefors 
fyller i år 135 år. Det firade 
man förra lördagen med 
samtidig invigning av de 
nyrenoverade lokalerna. 
Och inte nog med detta, 
förskolan fyllde tio år!
”Idag står vi här tack vare att 
våra politiker i kommunen 
insåg vikten av en skola med 
mycket hög måluppfyllelse, 
100 procent legitimerade lä-
rare, ett högfungerande fri-
tids och en landsbygd som 
behöver en skola för att 
kunna fungera på bästa sätt”, 
detta var några ord ur Eva-
Lotta Johanssons, lärare på 
Röseboskolan, invignings-
tal.

– Nu har vi nyrenoverade 
lokaler, en modul med perso-
nalutrymme och ett hyper-
modernt kök, en skolgård 
som alla elever skulle önska 
sig med lekplats, fotbolls-
plan, stor skog, pulkabacke, 
lekstuga och stora ytor att 
röra sig på. Allt är, enligt 
eleverna som går här nu och 
oss, perfekt! sade Eva-Lotta 
Johansson.

Jobbar tillsammans 
och temainriktat
1882 togs således Rösebo 
skola i bruk. På den tiden 
bodde läraren i skolhuset. 

duktiga mekaniker, det är 
high tech även inom lantbru-
kets maskiner idag, förklarar 
han. 

Samling kring torget
Inne runt ”torget” sitter folk 
och pratar kring en kopp 
kaffe eller en hamburgare.

En del har slagit sig ner på 
gräsmattorna. Runtomkring 
finns bland annat några olika 
matproducenters montrar.

Torggummans Ägg och 
Dalsspira har slagit ihop sina 
påsar och bjuder på hälso-
smoothie och krabbelurer. 
Astrid Olsson berättar att i 
båda ingår både mjölk och 
ägg i ingredienserna.

– Det här har varit en dag 
över förväntan, mycket folk 
och alla är så positiva, det har 
varit väldigt roligt, säger hon.  

Barnen får också sitt. Tips-
promenad att gå och smådjur 

att se. Utanför ridhuset er-
bjuds både ponnyridning  och 
körning samt hästskokast-
ning. I en av hallarna körs det 
nästintill rally med tramp-
traktorer mellan balar. Dessa 
tramptraktorer, som är 
skänkta av alla de sex ma-
skinfirmorna på plats, lottas 
sedan ut som pris i tipspro-
menaden. 

Söker handledare till 
höstens utbildningar
Dagen avslutas med en sam-
ling på ”torget” med prisut-
delningar. Här tar Roger Jo-
hansson till orda, tackar för 
dagen och berättar kort om 
resan som gjorts inom Gröna 
Klustret fram till idag.

Roger hälsar alla intresse-
rade välkomna i Gröna 
Klustret Nuntorp ekonomisk 
förening. När nu denna fa-
miljedag avklarats, så tar 

nästa steg vid. Lars-Göran 
Berg berättar om vad som 
närmast är att klara av.

– Vi söker nu handledare 
till de utbildningar som pla-
neras att starta redan i höst 
här på Nuntorp. Det handlar 
om SFI och utbildning inom 
de gröna näringarna, där 
handledartjänster behövs 
inom lantbruk/maskiner, 
park och anläggning samt 
småskalig livsmedelsföräd-
ling. Det är projektanställ-
ningar om 75 procent som är 
aktuella och man kan säkert 
hitta olika lösningar, förkla-
rar han.  

Ing-Marie Norrman

Själva skolan var salen där 
man idag har sitt stora klass-
rum. Idag går det 18 elever 
på skolan, mellan förskole-
klass och trean.

Eva-Lotta berättar att alla 
fyra klasserna oftast jobbar 
tillsammans. Man arbetar 
mycket temainriktat och med 
löst material istället för 
böcker. När man arbetar uti-
från ett tema, så vävs alla 
ämnen in i detta. När det stod 
dinosaurier på schemat, har 
eleverna haft uppgifter där de 
talat, skrivit, beräknat, 
sjungit om detta och även sett 
det ur historiskt och geogra-
fiskt perspektiv.

Man är även mycket ute i 
naturen, där det också går 

mycket bra att jobba med 
matte, svenska och så vidare. 
En dag per vecka får eleverna 
i årskurs ett till tre, åka in till 
Frändeskolan för sina slöjd- 
och idrottslektioner. 

Mycket välbesökt 
jubileum
Redan när grindarna öppna-
des inför invigningen, ström-
made folk till. Här fanns da-
gens elever med familjer, 
före detta elever, folk från 
bygden, samt även några 
politiskt valda. Alla såg med 
glädje hur bra renoveringen 
blivit. 

Vid den alldeles nya lek-
parken träffar vi på Sara 
Kjörnsberg från Siviken vars 

dotter Nellie går i ettan. På 
frågan varför de valt Rösebo 
kommer svaret enkelt.

– När man har ett så bra 
alternativ som detta, en liten 
skola där barnen får chans att 
utvecklas, är inte valet svårt, 
säger Sara. 

Bland kaffeborden i skol-
salen hittar vi Carina Hå-
kansson från Gestad. Hon är 
en av alla de gamla elever 
som idag besöker skolan.

– Jag gick fem-sexan här i 
mitten på 60-talet. På den 
tiden gick man de fyra första 
åren i småskolan i Siviken. 

Min pappa gick också i skola 
här i Rösebo. Det var på 
40-talet och nu har jag barn-
barn som går här, berättar 
Carina.

Mats Andersson (C) ordfö-
rande i barn- och utbild-
ningsnämnden i Vänersborgs 
kommun avslutar en lång 
diskussion, om skolsituatio-
nen i kommunen, vid ett av 
borden.

 – Rösebo är den lilla sko-
lan med de stora möjlighe-
terna.  
 Ing-Marie Norrman
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Varför inte ringa Sveriges största mäklare?

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

Visning: Lördag 19/5 kl. 15.00-16.00

Nyinkommet!

Visning: Torsdag 17/5 kl. 17.00-18.00

Mellerud / Ör / Ingevalds Berga 1
Vackert belägen 1½-plansvilla med källare intill Krokån. 4 rok. Boyta: 101 kvm. Tomareal: 2 355 kvm.
Pris: 975 000:-

Visning: Lördag 19/5 kl. 13.00-14.00

Nyinkommet!

Visning: Söndag 20/5 kl. 13.00-14.00

Nyinkommet!

Mellerud / Vässby / Vässby Dammen
Idyllisk 20-tals villa med vacker trädgårdstomt och generösa ekonomibyggnader. Med ett attraktivt läge strax norr om Mellerud finns nu 
möjligheten att förvärva denna delvis renoverade och tillbyggda 1½-plansvilla med inglasat uterum.På fastigheten finns även en äldre 
torpstuga och en stor ladugård i vinkel.4 rok. Boyta: 117 kvm. Tomtareal: 6 840 kvm. Pris: 1 590 000:-

Mellerud / Köpmannebro / Ryr Vallarna 1
Mitt på den natursköna Ryrshalvön med  Ryrs naturreservat inpå husknuten och närhet till Östebosjön och Ryrsjön finner ni denna 
tillbyggda 1½-plansvilla med delvis källare. Uteplatsen är placerad i söderläge och ger en vacker utsikt mot äng och mark.
5 rok. Boyta: 128 kvm. Tomtareal: 2 088 kvm. Pris: 775 000:-

Mellerud / Anolfsbyn / Anolfsbyn Berget 1
Med ett fantastiskt läge mellan de två sjöarna Näsölen och Köttsjön i Anolfsbyn finns nu möjligheten att bli ägare till denna renoverade 
och tillbyggda 1½-plansvilla med källare. Huset är tillbyggt med en amerikansk veranda och inglasat uterum. På fastigheten finns även en 
ladugård och ett enklare garage. 5 rok. Boyta: 115 kvm. Tomtareal: 6 826 kvm. Pris: 1 490 000:-

Vi i Centerpartiet ser goda 
kommunikationer som helt 
avgörande för kommunens 
utveckling. En fungerande 
kollektivtrafik är en förut-
sättning för att alla delar av 
Melleruds kommun ska leva 
och utvecklas.  Den är också 
utomordentligt viktig för alla 
de studenter och arbetspend-
lare, som dagligen åker ut 
eller in i kommunen.

Bättre tågförbindelser ger 
även service och ökad attrak-
tivitet för alla invånare, före-
tagare, besökare liksom 
kommunen som helhet, 
men…

Det saknas ett sent kvälls-
tåg från Göteborg, vilket 
begränsar möjligheterna för 
oss dalslänningar att gå på 

sport- och kulturevenemang, 
arbeta över eller besöka släkt 
och vänner.

Kommuner kan göra tra-
fiktillköp hos Västtrafik, när 
deras egen budget inte räcker 
till för akuta, lokala behov.

Vi föreslår att Melleruds 
kommun initierar frågan om 
ett sådant tillköp, förslagsvis 
tillsammans med Åmål och 
gärna även Säffle. Ett kvälls-
tåg alla veckodagar till ex-
empel kl. 23:00 på vardagar 
och midnatt på lördag/helg-
dag skulle öka resandet och 
Melleruds attraktionskraft. 
När tåget väl blir del av ordi-
narie tidtabell kan tillköpet 
dras in eller dirigeras till an-
nan prioriterad kollektivtra-
fik.

Som jämförelse har Vä-
nersborg regelbundna tåg 
ända fram till midnatt alla 
dagar, på lördag till kl. 01 00. 

För oss i Mellerud är sista 
chansen att åka tåg hem kl. 
19:15. Byter man till buss i 
Vänersborg, kan man lämna 
Göteborg kl. 21 och komma 
till Mellerud på två timmar. 
Bussalternativet når inte 
Åmål, så de har ännu sämre 
service!

Att Västtrafik planerar för 
framtida kvällstrafik är bra. 
Men vi ser behoven nu. Vi 
vill framåt nu!

Centerpartiet i Mellerud 
Gm Morgan E Andersson, 

Peter Ljungdahl  
och Martin Eriksson 

Centerpartiet i Mellerud kommer 
att arbeta för ett sent kvällståg!

Festligheter vid invigning av nybygge

Det svängde rejält på scenen när showen drog igång. 

De tre delägarna hade satsat rejält på evenemanget. Från vänster:  
Anders Johansson, Robert Eriksson och Mikael Eriksson.

Kommunchef Sophia Vikström välkomnas av vd:n Robert Eriksson.

Maila din insändare till:
redaktion@mellerudsnyheter.se

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

Värmdal & Traktorservice AB Mellerud bjöd in till 
festligheter fredagen den 4 maj med anledning av att 
utbyggnaden stod klar. Drygt 400 inbjudna gäster 
deltog.
Kön ringlade lång utanför 
fastigheten där personalen 
stod vid ett bord och delade 
ut diverse drycker. Företa-
gets vd och delägare Robert 
Eriksson tog i hand och väl-
komnade alla gästerna.

– De nya lokalerna är på 
400 kvadratmeter och där 
kommer vi att ha vår servi-
ceverkstad. Tomten har 
dessutom utökats med 100 
procent till 10 000 kvadrat-
meter, berättar Robert.

På gång är nu att taket ska 
lyftas för att få två våningar 
samt bygge av nya personal-
utrymmen.

Han har sällskap av de 
andra två delägarna, Mikael 
Eriksson och Anders Johans-
son. Alla tre är nöjda med 
satsningen i Mellerud och ser 
positivt på framtiden.

Robert berättar att loka-
lerna invigdes för tre år se-
dan, men då krockade evene-
manget bland annat med 
skolavslutningar och förstas-
körden av vall.

– Så nu gör vi ett omtag och 
bjuder in till ett riktigt kalas. 

Vi har både dalslänningar 
och bohuslänningar här idag.  
Ska vi göra något ska vi göra 
det ordentligt, konstaterar 
han.

Gästerna bjöds på mat och 
dryck plus en härlig show av 
Björn A Ling (före detta Ska-

rin) och Johan Östling, kända 
från bland annat Ack Värm-
land, med musiker. De hade 
en kvinnlig gästartist med 
sig, som tidigare bland annat 
körat i Melodifestivalen.

De blandade både skämt, 
sång och musik på ett härligt 

sätt och fick verkligen med 
sig publiken. En mycket 
lyckad kväll med andra ord.
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se
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Sjöblom matchhjälte 
för Kroppefjälls IF

FOTBOLL 
KIF ses som favoriter 
till att vinna division 6 
Dalsland, men åkte på 
en plump senast när man 
förlorade mot Bengtsfors 
B-lag.
Söndagens match mot Eds 
B-lag slutade med tre poäng, 
efter mål av Andreas Sjö-
blom. Han blev matchhjälte 
för Kroppefjälls IF i borta-
matchen mot Eds andralag.

Efter en timmas spel satte 
han 2-1, som till slut betydde 
tre friska pinnar. 

Division 6 Dalsland är en 

SLUTRESULTAT
Eds FF B –  

Kroppefjälls IF
1-2 (0-1)

Division 6 Dalsland
Målskyttar:
40’ 0-1 Mahdi Nazari
52’ 1-1 Andreas Molin
60’ 1-2 Andreas Sjöblom

jämn serie så här långt och 
tack vare segern skiljer det 
bara en poäng upp till serie-
ledarna Viken B. 
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Tösse skakade 
om seriefavoriten

SLUTRESULTAT
Ljungskile SK – Tösse IF

3-1 (1-0)
Div. 4 Bohuslän/Dal

Målskyttar:
40’ Sandra Bagger
70’ Michaela Karlsson
75’ Sandra Bagger
80’ Julia Ringmark

FOTBOLL 
Tösses damer är ett av 
två lag som denna säsong 
kommer att vara med och 
slåss om en uppflyttning 
till division 3.
I seriefinalen i slutet av förra 
veckan skakade man om 
Ljungskile SK, som storsat-
sar på sitt nystartade damlag.

Över 100 personer såg se-
riefinalen som slutade med 
hemmaseger till LSK, trots 
en fin insats av Tösse.

Sandra Bagger gjorde 
hemmalagets två första mål, 
men däremellan kunde Mi-
chaela Karlsson kvittera 
LSK:s ledning i den 70:e 
minuten. Dock orkade inte 
gästerna hålla emot utan fick 

se sig besegrade för första 
gången denna säsong. 

Ljungskile leder nu divi-
sion 4 Bohuslän/Dal efter 
fyra raka segrar, Tösse ligger 
tre poäng bakom på nio po-
äng.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se Första segern 
för Håfreström

SLUTRESULTAT
Fengersfors IK 

– Håfreströms IF
1-4 (0-1)

Division 5 Dalsland
Målskyttar:
25’ 0-1 Jacob Johansson
55’ 0-2 Burim Avdijaj
 68’ 0-3 Sherif Haziri
74’ 0-4 Florijan Fejzulovic
89’ 1-4 Andreas Johannesson

FOTBOLL 
Håfreström tog sin första 
seger denna säsong när 
man bortaslog Fengers-
fors IK med 4-1. Seriefa-
voriterna har börjat svagt 
men lär steppa upp nu när 
man fått smaka segerns 
sötma.
Håfreström är seriefavoriter 
men har haft en knackig start 
på säsongen.

I lördags besegrades 
Fengersfors IK med 4-1 och 
segern ger laget lite andrum. 

HIF:s vinst var aldrig ho-
tad trots bara 1-0 i paus. Det 
målet kom från mittbacken 
Jakob Johansson, som varit 
borta de inledande matcher-
na. Efter paus kom ytterli-

gare tre viktiga mål, då Hå-
freström behöver få igång 
sina målmaskiner Burim 
Avdijaj och Florijan Fejzulo-
vic.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Delad pott för 
bottenduo

FOTBOLL 
Både Frändefors IF och 
Tösse IF behövde tre po-
äng för att kunna lämna 
det bottenträsk man 
hamnat i, i division 5 
Dalsland. Istället slutade 
torsdagens tidiga match i 
en poäng var efter varsina 
mål i den första halvleken.
Varken Frändefors eller 
Tösse har inlett säsongen på 
önskat vis. Båda lagen hade 
en poäng var och allt för 
många missade chanser från 
båda lagen gav inte heller 
mer utdelning än ytterligare 
en poäng per lag. Frändefors 
spelande tränare Erik Öqvist 
var märkbart besviken efter 
matchen.

– Vi tog poäng men var 
värda tre. Vi gjorde inte mål 
på våra chanser, då vann vi 
inte heller. Vi hade en 20-mi-
nutersperiod då vi pressade 
Tösse rejält, tyvärr fick vi 
inte mer utdelning än ett mål, 
berättade han.

SLUTRESULTAT
Frändefors IF  

– Tösse IF
1-1 (1-1)

Division 5 Dalsland
Målskyttar:
13’ 1-0 Christer Karlsson 
29’ 1-1 Daniel Karlsson 

Tösse i sin tur har en sedan 
tidigare erkänt duktig offen-
siv, som dock inte lyckats 
med sin målskörd i inled-
ningen på säsongen.

– Tösse hade vassa kanter 
och duktiga forwards som 
tryckte tillbaka oss. Vi släp-
per in ett mål i en period då 
vi var hårt tillbakatryckta.

Frändefors får ny chans till 
poäng till helgen i derbyt mot 
Brålanda IF och Tösse får 
försöka ta första segern 
hemma på Tössevallen mot 
Ellenö IK.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

185 cyklister över Brudfjället

Arrangerade gjorde Cykel-
klubben Wänershof med 
Oluf Skoogh i spetsen. Cy-
klisterna startade gruppvis, 
beroende på vilken hastig-
het, under 30 kilometer per 
timma, eller över 30 kilome-
ter per timma.

I det långsammare 116-ki-
lometersloppet fick Olle 
Andersson, Åmåls CA och 
Robert Flood dela förstaplat-
sen på tiden 3.45.55. Tredje 
bästa tid hade Leif Ander-
berg Åmåls CA med 3.53.16.

Bästa tiden på 71 kilometer 
hade Jan Robby Nilsen, Fis-
keklev Landeveisklubb med 
1.49.16, följd av Ulf El-
lingsen, Halden CK och en 
hel grupp cyklister från Fis-
keklev Landeveisclub på ti-
den 1.55.21.

I den snabbare klassen 116 
kilometer hade Magnus Falk 
CK Wänershof och två cylis-

ter från Fiskeklev Lande-
veisclub snabbaste tiden: 
2.57.52.

Full fart och fight 
Det full fart och en fight hela 
vägen mellan CK Wänershof 
och Norska Fiskelev Land-
veisklubb  utbrytningarna 
avlöste varandra första fem 
milen. Därefter var det en 
grupp på sex man som kom 
loss och gick ifrån klungan 
med sex-sju minuter.

– När två mil återstod bör-
jade attackerna i denna lilla 
grupp för att decimera kon-
kurrenterna. Norskarna 
bombade i parti och minut 
men lyckades inte bli av med 
Anders ”Höna” och Magnus 
Falk. Det blev en spurtupp-
görelse där Magnus Falk var 
först  över linjen med 20 
centimeter tillgodo, efter 
trottarkörning för att ta sig 

185 cyklister deltog i Brudfjällsracet i söndags.

förbi i ett trängt läge strax 
innan mål, berättar Oluf Sko-
ogh.

Anders ”Höna” Johans-
son, CKW körde över mål-
linjen som fyra på tiden 
2.57.55.

– Mycket starkt  av CKW 
och Magnus Falk då norska 
laget kör för Stian som har 
ambitionen att vinna Master 
VM. Det är ett motionslopp 
men var det tävling av yp-
persta klass idag i täten kan 

man säga, konstaterar Sko-
ogh.

Ulrika Kaborn från 
Bengtsfors var snabbaste tjej 
(igen) och hängde med her-
rarna i klungan länge och väl.

Många glada cyklister njöt 
av sin prestation vid mål-
gången vid Rådahallen efter 
resan över fjället.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

CYKEL     
I söndags kördes Brudfjällsracet med start och mål vid 
Rådahallen i Mellerud. 185 cyklister tog sig an antingen 
71 eller 116 kilometer på natursköna dalsländska vägar.

Tvåsiffrigt för Åsebro/Brålanda
FOTBOLL 
Åsebro/Brålanda går för 
serieseger och det ser 
onekligen bra ut för da-
merna på Dal. Efter tre 
spelade matcher har man 
sju poäng och krossade 
Stenungssunds andralag 
senast med 10-0.
Det finns storsegrar och stora 
segrar. Åsebro/Brålanda såg 
till att lägga Stenungsunds 
IF:s andralag under sina föt-
ter från första stund i hem-
mamatchen förra onsdagen. 
Redan efter tre minuter kom 
det första målet från Sandra 
Petersson Jacobsson, som 

skulle göra ytterligare fyra 
baljor innan domaren blåste 
av.

Tränaren Morgan Jacobs-
son var mer än nöjd med re-
sultatet och framför allt att så 
många hittar målet i matchen.

– Det är roligt att tjejerna 
hittar målet. Sandra ”P-J” vet 
ju var målet är, men att Maja-
Stina (Svensson) gör mål, att 
(Anna) Dahlberg är uppe och 
gör mål, det är viktigt för 
laget, sade tränaren som fort-
sätter:

– Det är ju roligt att vinna 
stort, det går inte att säga an-
nat än att alla får godkänt. 
Men vi möter ett ungt lag och 

SLUTRESULTAT
Åsebro/Brålanda – 

Stenungssunds IF lag 2
10-0 (5-0)

Div. 3 Bohuslän/Dal
Målskyttar:
3’ 1-0 Sandra Petersson
13’ 2-0 Jessica Vänerlöv
15’ 3-0 Sandra Petersson
18’ 4-0 Självmål
41’ 5-0 Jessica Vänerlöv
68’ 6-0 Blerona Avdijaj
70’ 7-0 Sandra Petersson
72’ 8-0 Sandra Petersson
79’ 9-0 Sandra Petersson
84’ 10-0 Maja-Stina Svensson

vi har hela matchen, tror de 
har ett skott på mål i slutet av 
matchen. Vi hade kunnat 
göra det dubbla, men det blir 
ofokuserat och när vi är så 
överlägsna blir det tyvärr lite 
för mycket bolltittande.

Åsebro/Brålanda tog sin 
andra seger i damernas divi-
sion 3, och revanscherade sig  
efter den senaste matchen, då 
man tappade en 2-0-ledning 
till 2-2 mot Munkedals IF. 
Leder serien gör Eds FF, med 
två fler matcher på spelkon-
tot.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Rolig turnering
28 april arrangerade Mibk  
Klassinnebandyn. Fem lag 
från årskurs 4-6 var anmälda 
och kämpade på bra under 
hela dagen.

Stämningen var mycket 
god och det var en riktigt 
rolig turnering. Lag ”Kör-
varna” stod som vinnare när 

dagen var slut och alla delta-
gare fick priser. 

Det hölls även en ”Speeds-
hooting” som gick ut på att 
skjuta så hårt som möjligt. 
Vinnarna i denna tävling blev 
Tim Edén och Ellen Anders-
son.

Mibk

Melleruds innebandyklubb hade turnering i Rådahallen för årskurs 4-6.
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Huvudsponsor:

Fredag 18/5 kl. 19.00  
HåvåsenDiv 5

HIF - Bäckefors IF
Matchbollarna skänkta av: 

Konsument Kemi, TLAB, Melleruds Mäklarna

58 personer gick vårens sista 
promenad. Rätt rad vux-
na:1. 1 Idol, 2. 1 Olof Sköt-
konung, 3. X Höga kustbron, 
4. 2 Extremsport, 5. 1 Mygga, 
6. 2 Dusch, 7. 2 Big Island, 
8. 2 Gunno, 9. 1 Chips, 10. 1 
Figur ett, 11. 2 Glenmark, 
Eriksson, Strömstedt, 12. X 
Fifty Shades Freed. Barn-
frågor: 1. 1 Kina, 2. 1 
Världsnaturfonden, 3. 2 
Dopfunt, 4. X Påfågel, 5. 1 
LFN, 6. 2 Äppelkaka och 
vaniljsås, 7. 2 Kilogram, 8. 1 
Frukter, 9. 1 El, 10. 1 Åter-
vinning av batterier, 11. 2 

Vickevire, 12. 1 Cymbaler. 
Utslagsfråga: 14 st träkläd-
nypor i påsen. Vinnare 
vuxen: 1. Eivor Vernersson, 
Mellerud. 1. Peter Verners-
son, Mellerud. 3. Christina 
Skog, Mellerud. Extrapri-
ser: Magnus Sundholm, 
Hans Karlsson. Barnvinna-
re: Albert Matsson, Viktor 
Sundholm, Zandra Sund-
holm.
OK Kroppefjäll tackar deltaga-
re och funktionärer för vårens 
promenader och välkomna till 

hösten!

OK KROPPEFJÄLLS TIPSPROMENAD 13/5

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

Prostatacancerföreningen 
ProLiv Väst: 

Föreläsning Östrabotea-
tern, Kämpegatan 36 i Udde-
valla 24/5 kl. 18. Urolog 
Rebecka Arnsrud Godtman 
och professor Ola Bratt från 
Sahlgrenska Universitets-
sjukhuset föreläser om 
”Bättre prostatacancervård 
en aktuell framtidsversion”. 
Kontakt: Bengt Lundgren 
0730-920109.

FÖRENINGSNYTT

PRO Mellerud: 
Ikväll kl. 17 i PRO-lokalen 

visar Lars Andersson bilder 
från Argentina och Brasilien.

Bra start för 
Marcus Svensson

Crosskartföraren Marcus 
Svensson, Dals Rostock, 
slutade som trea under den 
första SM-tävlingen i Arboga 

i helgen. William Sätereie 
blev etta, Robert Bergman 
tvåa.

Brålanda upp i serieledning
FOTBOLL 
Brålanda IF besegrade 
Bäckefors IF på Bäckeval-
len i fredags kväll med 3-2 

SLUTRESULTAT
Bäckefors IF – 

Brålanda IF
2-3 (1-2)

Division 5 Dalsland
Målskyttar:
9’ 0-1 Erik Aronsson
15’ 0-2 Tobias Svensson
30’ 1-2 2Mathias Blomsten
51’ 2-2 Samuel Kolyaei Hesselroth
69’ 2-3 Philip Keterlins

efter en tuff match. Båda 
lagen har inlett säsongen 
bra men det starkaste la-
get vann till slut. 
Vid samma tid förra året hade 
Brålanda noll poäng och hade 
inte gjort ett enda mål.

I år ser det annorlunda ut, 
då man är serieledare efter tre 
omgångar, med sju inspelade 
poäng och nio gjorda mål. 

I matchen mot Bäckefors 
inledde Brålanda i rasande 
tempo och ledde med 2-0 re-
dan efter en kvart. Alltid lika 
målfarliga Erik Aronsson 
gjorde 1-0 och Tobias Svens-

son gjorde 2-0 och ser ut att 
börja återvända till gammal 
fin form. Bäckefors krigade 
sig tillbaka och reducerade i 
mitten av den första halvle-
ken och kvitterade i början av 
den andra halvleken.

– Det var en jämn match, 
men vi gjorde ingen jättebra 
match, vi kan bättre. Men det 
är inte konstigt att Bäckefors 
tar poäng, de är tunga och 
väldigt bra på fasta situatio-
ner, sade Brålandas tränare 
Ronny Fredriksson som är 
nöjd med sitt lags prestatio-
ner.

Bäckefors lyckades dock 
inte fullfölja en vändning in-
för hemmapubliken, utan 
Brålanda drog det längsta 
strået i mitten av den andra 
halvleken. Matchvinnare 
blev Brålandas Philip Keter-
lins, som sköt in 2-3 med 20 
minuter kvar av matchen, 
som slutade med brålanda-
vinst.
 Tobias Coster 

tobias@mellerudsnyheter.se

Tungt nederlag för Åsebro
FOTBOLL 
Åsebro spelade derby mot 
Melleruds B-lag i torsdags 
under perfekta fotbolls-
förhållanden och en stor 

SLUTRESULTAT
Åsebro IF – 

Melleruds IF B
0-2 (0-1)

Division 5 Dalsland
Målskyttar:
22’ 0-1 Hampus Soppi Svensson
70’ 0-2 Joel Lundgren

publik. Trots det blev det 
förlust med 0-2 på Rudevi 
för ett tafatt ÅIF.
Åsebro gick till match som 
serieledare, men föll tungt 
mot ett ungt Mellerud. Hem-
malaget hade svårt att skapa 
målchanser och stod stund-
tals på hälarna när ett yngre 
och ett mer hungrigt Melle-
rud höll i taktpinnen. 

Gästerna gjorde 1-0 i mit-
ten av den första halvleken 
genom Hampus Soppi 
Svensson, som genom sam-
arbete med sina lagkamrater 

kunde lägga in bollen bakom 
förre lagkompisen Wiktor 
Larsson, som var hemmala-
gets bästa spelare.

I mitten på den andra halv-
leken kom 2-0 till gästande 
MIF genom Joel Lundgren 
och kort därefter åkte Åse-
bros Johan Larsson på en 
frilägesutvisning som redu-
cerade hemmalagets chanser 
ytterligare.

Åsebros tränare, Per 
Aronsson, var förståeligt 
mycket besviken efter 
matchen:

– Vi har för dålig inställ-
ning, det är det vi faller på. 
Vi kan ju mycket bättre men 
vi gör inte många rätt idag. 
Mellerud är mer värda än oss 
idag, vi skapar ju inget 
framåt heller. Vi måste ha 
med oss inställningen först, 
då kan vi göra allt vi bestämt 
sedan. Vi får ta nya friska tag 
och glömma detta så fort som 
möjligt.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Tre tunga poäng för MIF
FOTBOLL 
Melleruds IF vann freda-
gens hemmamatch mot 
Trollhättans BoIS med 2-1 
efter en gastkramande 
match med mängder av 
chanser för båda lagen. 
Albin Broberg ser till att 
behålla MIF i toppen av 
tabellen, då han gjorde 
båda hemmalagets mål.
Matchen mot Trollhättans 
BoIS är den enda match 
denna säsong som kan ses 
som ett derby för MIF. Till 
soldränkta Rådavallen kom 
också över 300 åskådare för 
att se en match som bjöd på 
stor underhållning, om man 
som åskådare hade varit neu-
tral. Det radades nämligen 
upp chanser åt båda håll, den 
ena bättre än den andra.

För hemmalagets del är det 
tur att man har seriens kanske 
vassaste forward just nu i 
Albin Broberg. Han gjorde 
först 1-0 på en straff som 
domartrion något enkelt 
dömde till hemmalagets för-
del. 

Albin Broberg sänkte Trollhättans BoIS med sina två mål i fredagskväll på Rådavallen och är nu uppe i delad 
skytteligaledning. Foto: Marcus Ek

SLUTRESULTAT
Melleruds IF – 

Trollhättans BoIS
2-1 (2-0)

Div. 3 M Götaland
Målskyttar:
22’ 1-0 Albin Broberg (straff)
45’ 2-0 Albin Broberg
89’ 2-1 Oliwer Mattiasson

Melleruds 2-0 var betyd-
ligt mer välförtjänt, när han 
sköt upp bollen i nättaket 
från nära håll. Bollen kom 
från August Tellander ute på 
högerkanten, studsade över 
en försvarare till Broberg 
som stod rätt och kunde raka 
in bollen strax före pausvi-
lan.

– Det har gått riktigt bra, 
det är bara att fortsätta såhär 
som jag har börjat, sade två-
målsskytten Albin Broberg 
som nu går upp i delad skyt-
teligaledning i division 3,  
Mellersta Götaland.

Nervkittlande avslutning
I den andra halvleken blev 
det allt mer Trollhättan, som 
tryckte på framåt och pres-
sade Mellerud.

Chanserna radades upp av 
gästerna som båda hade 
stolpträff och en missad 
straff på kontot innan redu-
ceringen kom i slutminuter-
na. Trots ett hårt pressat MIF 
lyckades inte gästerna få in 
en kvittering, mycket tack 
vare målvakten Andreas 
Grimheden som höll rent 
både i luften och på marken. 

I och med segern är Mel-

lerud kvar i toppen, på samma 
poäng som serieledarna Lid-
köpings FK.

– Vi tappar i andra och har 
studsen med oss, men det är 
en krigarinsats de sista 45. 
Det är viktigt när allt inte 
stämmer, sade Broberg, glad 
efter en ny seger.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Äntligen match 
på Skerrevi

Förra lördagen spelade 
Dalslands fotbollförbund 
södra, fotbollssamman-
drag på Skerrevi i Gestad.
I P8 södra Dalsland spelar 
Kroppefjälls IF, Brålanda IF 
och Gestad SK. I samtliga lag 
spelar både pojkar och 
flickor. 

De spelar för första gången 
i en serie och ska samman-
stråla hemma hos varje lag en 
gång per säsong. 

Domaren Alfred Håkans-
son, linjedomaren Anton 

Rudell och Jonathan Hjoberg 
från Frändefors IF såg till att 
det blev rätt.

– Vi spelar för att det är 
roligt utan att tävla, även om 
barnen är väl medvetna om 
vilka som gör mest mål. La-
get tränar ju här och vi 
tycker det är jätteroligt att det 
är match här på Skerrevi, det 
var länge sedan sist, säger 
GSK:s ledare Malin Karls-
son och Patrik Öst.

 Marianne Karlsson

Brålanda IF:s lag ett och två spelade bra.
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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 

Allt inom bygg
Våtrumscertifikat

073-503 84 27 • info@ak-e.se

 ARBETE UTFÖRES
Golvslipning 
Tommys Golv utför all slags 
golvslipning inkl. behandling 
ex. lack, olja m.m. Tel. 073-
930 32 04.

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

Storgatan 26 i Brålanda 
Tel: 0761-95 53 60

Även vaxning 

fotvård
Blommans

Canal Digital, Viasat 
och Boxer

070-328 08 60, 0530-600 66

Da l s l ands

Antenn-
Service
Da l s l ands

Antenn-
Service

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

Da l s l ands

Antenn-
Service
Da l s l ands

Antenn-
Service

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

DALSLANDS
VVS AB
DALSLANDS
VVS AB

 

Marcus Johansson

Naturligtvis 
hjälper  

vi dig med  
Rot-avdraget 

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

Maskiner och lastbilar
Sand, grus, singel, jord 

och täckbark
Rolf: 070-537 34 72

www.vermdal.se

DALVÄRM

Lägenheter
i centrala Mellerud 

& Åsensbruk

joacim@lundgrensbygg.se
070-585 67 09

Melleruds Hyres AB

• 3 rok. 70m2, Åsensbruk

olesensbygg@gmail.com

Flyttstäd
Veckostäd
Fönsterputs

Rullande sy 
& hemservice

070-649 32 86

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

vår hudterapeut Stina-Marie

Välkommen att boka tid!

Vi välkomnar

Tel. 0530-414 10 • www.sunlike.se

Mellerud • Tel. 0530-133 01SÖKER EXTRAPERSONAL I BUTIKEN
Gärna med butiksvana. 
Plus om du har kunskap om maskiner.
Visstidsanställning: Juni-oktober.
Anställning: Omgående.
Mail: kalle@tlab.se  

mån-fre 10-18,
lör 10-15 sön 11-15

0521-103 37 • Vänersborg

TYGLADAN
VAXDUK 30:-/m
Rund vaxduk Ø 138 69:-

 Markis 99:-/m 

 Kapellväv 239:-/m 

 Linnelook 30 färger 40:-/m

Fantastiska
MÖBELTYGER

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

Gardinstänger 99:-
Vadd & skumgummi 

från Småland
200*65*2 cm 149:-  200*65*4 cm 239:-

45*45*2 cm 35:-   45*45*4 cm 45:-

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

Öppettider
Mån - Fre
700 - 1600

Vi har fyllt lagret med 
gräsklippare lagom 
 till säsongen!

Grön kvalitet till 
bra priser!

VTD söker vikarier i 
 ditt närområde!

Är du nattmänniska, har bra 
lokalsinne, är serviceinriktad och 
är noggrann kan du bli en av oss!!

Beskrivning 
VTD är ett specialiserat distributions- och logistikföretag 
inriktad på morgonutdelning av morgontidningar/post och 
andra produkter. 

Våra distributörer delar ut produkter till 700 000 hushåll, vi 
besöker varje väg, gata, trottoar och trappuppgång 355 dagar 
om året. Via ett starkt linjenät av lastbilar skickas tidningar och 
andra produkter från tryckerierna ut till våra 70 filialer runt 
om i Västsverige. Därifrån fraktas produkterna via gång, cykel 
eller bil ut till hushållen. En kedja som oförtrutet pågår oavsett 
väder och vind. 

Som distributör hos VTD börjar du ditt arbetspass på en filial 
eller avhämtningsplats i ditt närområde. Med hjälp av cykel, 
bil eller vagn levererar du sedan tidningar, post och övriga 
produkter till kunderna. 

Läs mer och sök jobb på vår web: www.vtd.se 

• Deltidsarbete 
• Framför allt nattarbete, men även arbete på morgon/ 
 förmiddagar kan förekomma. 
• Lön enligt avtal 

RÖLUNDA
TRÄDGÅRDSPRODUKTER
BLANDA FRITT
3 SÄCKAR FÖR 100:-
Blanda fritt plantjord, naturgödsel, 
täckbark, barkmull, toppdress eller 
trädgårdskalk (11 kg) 1 säck 40 liter, 35:-

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:                                                

SOMMARDÄCK 195/65/15 
på metallfälgar. 2 nya däck.
Tel. 070-594 97 65.

MellerudsFyndet
Annonsera för bara 50:-

SäljeS

SÄLJES SKÄNKESBYTESKÖPES

Melleruds kommun informerar

Odlingslotter 
till uthyrning

För mer information
www.mellerud.se eller besök medborgarkontoret

LEDIGA PLATSER UTHYRES

UTHYRES

Skörde/Säsongspersonal
Till vår anläggning i Brålanda söker vi en 

Skördepersonal/ 
mottagningspersonal
Arbetsuppgifterna består av hantering av spann-
mål vilket innebär mottagning, torkning m.m.

För att passa i rollen krävs att du är systematisk, 
har drivkraft och tar egna initiativ. 

Du har lätt att samarbeta och god förmåga att 
självständigt planera arbetsdagen.

Vi erbjuder dig ett varierande arbete där uppgif-
terna planeras utifrån dagens händelser.

Under skördeperioden augusti till oktober arbe-
tar vi skift och obekväm arbetstid.

Frågor besvaras av Mikael/Martin på telefon, 
010-556 26 27

Mail: silobralanda.gruppinloggning@lantmannen.com

Lantbruk
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KÖP ANDELSLAMM®
Du äger, vi sköter

www.andelslamm.se
0768-522227

Skadedjurskontroll
0521-693 51

Patrick Eriksson

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

DAHL
ANDERSEN BYGG

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

Bygger absolut allt 
och vad du vill!

Stefan   Christoffer

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

0530-421 64

blends

2 nyanser

1 nyans

gradient1

gradient2

blends

2 nyanser

1 nyans

gradient1

gradient2

0530-400 70

Passa på 
att utnyttja  
ROT-avdraget

blends

2 nyanser

1 nyans

gradient1

gradient2

www.dprorservice.se

Martin
073-99 21 446

Badrumsrenoveringar

Nordvästra Skånes Arborister
FAUNUS TRÄD

Kristian 070-743 57 50 
www.faunustrad.se

Trädfällning

Nordvästra Skånes Arborister
FAUNUS TRÄD

Kristian 070-743 57 50 
www.faunustrad.se

Beskärning
(även fruktträd)

Nordvästra Skånes Arborister
FAUNUS TRÄD

Kristian 070-743 57 50 
www.faunustrad.se

Stubbfräsning

Nordvästra Skånes Arborister
FAUNUS TRÄD

Kristian 070-743 57 50 
www.faunustrad.se

Häckklippning

Nordvästra Skånes Arborister
FAUNUS TRÄD

Kristian 070-743 57 50 
www.faunustrad.se

Frukt- 
beskärning

FOTHÄLSAN
I MELLERUD FOTHÄLSAN

I MELLERUD

Vårdade fötter
– ett bättre liv!

Tel. 0530-100 23
www.fothalsanimellerud.se

FOTHÄLSAN
I MELLERUD FOTHÄLSAN

I MELLERUD

Köp presentkort 
hos oss!

Tel. 0530-100 23
www.fothalsanimellerud.seFOTHÄLSAN

I MELLERUD FOTHÄLSAN
I MELLERUD

Vi har
stödstrumpor!

Tel. 0530-100 23
www.fothalsanimellerud.se

FOTHÄLSAN
I MELLERUD FOTHÄLSAN

I MELLERUD

Vaxa dina ben 
hos oss!

Tel. 0530-100 23
www.fothalsanimellerud.se

FOTHÄLSAN
I MELLERUD FOTHÄLSAN

I MELLERUD

Vi utför 
hembesök!

Tel. 0530-100 23
www.fothalsanimellerud.se

FOTHÄLSAN
I MELLERUD FOTHÄLSAN

I MELLERUD

Prova vår  
fotspa-behandling!

Tel. 0530-100 23
www.fothalsanimellerud.se

www.grongestaltning.se

Grön Gestaltning
Trädgårdsanläggning
Fredrik Persson
073-691 31 24

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

Kap & Gearsåg!

Vi kan färg!

Skruvdragare!

Inredning!

Vi kan kök!

Högtryckstvättar
& dammsugare

STORGATAN 10, MELLERUD

Ditt självklara val 

av mattläggare

Allt inom golv 

och mattor

Stort sortiment 

av golvmattor

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

070-461 42 78

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

TROLLVI BYGG AB

Jonas Olausson

0735-11 68 38
trollvibyggab@hotmail.com

Totalentreprenör

TROLLVI
BYGG AB

0735-11 68 38
trollvibyggab@hotmail.com

Totalentreprenör

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

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
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Melodikrysset v. 20 – 19 maj

1 2 3 4 5
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Melodikrysset v.20 - 19 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:...............................................................................................................................................

05.15 Biltokig
06.00 Morgonstudion
09.10 Biltokig
09.55 Skattjägarna
10.25 Katsching – lite pengar har 
 ingen dött av
10.40 Landet runt
11.25 Smartare än en femte-
 klassare
12.25 Dokument inifrån: Den 
 stora sjukhusstriden
13.25 Det bästa ur Trädgårds-
 tider
14.25 Kungliga brudklänningar
15.25 Matiné: Farväl miss Bishop
17.00 Strömsö
17.30 Sverige idag
18.00 Rapport
18.13 Kulturnyheterna
18.25 Sportnytt
18.30 Lokala nyheter
18.45 Biltokig
19.30 Rapport
19.55 Lokala nyheter
20.00 Siw, Lill-Babs och Ann-Louise
21.00 Madame Deemas under-
 bara resa
21.30 Hitlåtens historia: Axel F
22.50	 Kortfilmsklubben	-	franska
23.00 Nattsändningar

09.00 Forum
12.00 Rapport
12.03 Forum
16.00 Rapport
16.05 Forum
16.15 Vetenskapens värld
17.15 Nyheter på lätt svenska
17.20 Nyhetstecken
17.30 Oddasat
17.45 Uutiset
18.00 Engelska Antikrundan
19.00 Antikduellen
19.30 Friday night dinner
19.55 Bollhunden Pax
20.00 Scener ur ett äktenskap
20.50 Bergman möter Stina
21.00 Aktuellt
21.39 Kulturnyheterna
21.46 Lokala nyheter
21.55 Nyhetssammanfattning
22.00 Sportnytt
22.15 Boardwalk empire
23.10 Gomorra
00.00 Miniatyrmakaren
00.55 Trollhättans FF
01.25 Sändningsuppehåll
01.45 Sportnytt
02.00 Nyhetstecken
02.10 Nattsändningar

14.00 UR Samtiden
17.00 Marina mysterier
17.20 Borgens hemligheter
18.20 Bästa skårungen i Lofoten
19.20 Udda platser i världen
20.15 Livet i nationalparken
21.00 Hur skapas en psykopat?
21.55 En oskyldig man
23.15 Kina från ovan
00.05 Världens mode

21.00 Kampen för ett barn
21.30 Det bästa ur Trädgårds-
 tider
22.30 Friday night dinner
22.55 Al Pitcher: Fy fan Sverige!
23.55 Antikduellen
00.25 Plus
00.55 Foto: Makarna Larsson
01.25 Babel
02.25 Villes kök

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 Våra värsta år
06.00 Jims värld
06.25 Community
06.50 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 Raiders
23.20 Simpsons
00.20 Family guy
01.20 American dad
02.20 Scrubs
03.10 My name is Earl
03.30 Community
04.00 Family guy
04.45 American dad

05.15 Biltokig
06.00 Morgonstudion
09.10 Biltokig
09.55 Bauta
10.10 Arkitekturens pärlor
10.20 Siw, Lill-Babs och Ann-Louise
11.20 Vem bor här?
12.20 Madame Deemas under- 
 bara resa
12.50 Hitlåtens historia: Axel F
13.20 Herrens vägar
14.20 Strömsö
14.50 Enkel resa till Korfu
15.40 Min trädgård
16.20 Året med norska kunga-
 familjen
17.30 Sverige idag
18.00 Rapport
18.13 Kulturnyheterna
18.25 Sportnytt
18.30 Lokala nyheter
18.45 Biltokig
19.30 Rapport
19.55 Lokala nyheter
20.00 Djursjukhuset
21.00 Seriestart: Då förändrades 
 världen
21.30 De vita viddernas kvinna
22.00 Opinion live
22.45 Nattsändningar

09.00 Forum
12.00 Rapport
12.03 Forum
16.00 Rapport
16.05 Forum
16.15 Korrespondenterna
16.45 Plus
17.15 Presenten
17.30 Nyheter på lätt svenska
17.35 Nyhetstecken
17.45 Uutiset
18.00 Seriestart: Kungahusets 
 hemligheter
18.45 Vänförfrågan väntar
19.0 0Birgit Nilsson - stämband 
 av stål
19.58 Kulturstudion
20.00	 Göteborgsoperan	firar	
 Birgit Nilsson 100 år
20.55 Birgit-almanackan
21.00 Aktuellt
21.39 Kulturnyheterna
21.46 Lokala nyheter
21.55 Nyhetssammanfattning
22.00 Sportnytt
22.15 Kulturstudion
22.20	 Göteborgsoperan	firar	
 Birgit Nilsson 100 år
23.30 Nattsändningar

14.00 UR Samtiden
17.00 Livet i national-
 parken
17.45 Livet på svindlande höjder
18.35 Till fots i Himalaya
19.25 Världens natur: De stora 
 bergskedjorna
20.15 80-talets USA
21.00 Stugor
21.30 Kina från ovan
22.20 Kameldjurens comeback
23.10 En oskyldig man
00.35 Borgens hemligheter

21.00 Djursjukhuset - syntolkat
22.00 My life my lesson - syn-
 tolkat
23.00 Året med norska kunga-
 familjen
00.10 Girls
00.35 Korrespondenterna
01.05 Vem bor här? - tecken-
 språkstolkat
02.05 Trollhättans FF

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	 Hawaii	five-0
03.55 CSI

05.10 Våra värsta år
06.00 Jims värld
06.25 Community
06.50 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 Natt på museet: Grav-
 kammarens hemlighet
23.00 Simpsons
00.00 Family guy
01.00 American dad
02.00 Scrubs
02.55 My name is Earl
03.20 Community
03.50 Family guy
04.40 American dad

05.15 Biltokig
06.00 Morgonstudion
09.10 Biltokig
09.55 Strömsö
10.25 Min trädgård
11.05 Året med norska kunga-
 familjen
12.15 Djursjukhuset
13.15 Bauta
13.30 Då förändrades världen
14.00 Opinion live
14.45 Smartare än en femte-
 klassare
15.45 Vem bor här?
16.45 Mord och inga visor
17.30 Sverige idag
18.00 Rapport
18.13 Kulturnyheterna
18.25 Sportnytt
18.30 Lokala nyheter
18.45 Seriestart: Diagnoskampen
19.25 Musikhjälpen i Libanon: 
 Din musik räddar liv
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 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 Kungahusets hemligheter
18.45 Kärlek vid första anblick
19.00 Antikduellen
19.30 Camillas klassiska
20.00 Modehuset Margiela
21.00 Aktuellt
21.18 Kulturnyheterna
21.23 Väder
21.25 Lokala nyheter
21.30 Sportnytt
21.45 The Master
00.00 Nya perspektiv
01.00 Kungahusets hemligheter
01.45 Sportnytt
02.00 Nyhetstecken
02.10 Sverige idag

14.00 UR Samtiden
17.00 Kampen om kronan
17.10 Guld på godset
18.10 Livet i nationalparken
18.55 The Tribe
19.45 Seriestart: Ung för evigt
20.15 Guide till evig ungdom
21.00 Verklighetens Downton 
 Abbey
21.45 Udda platser i världen
22.40 Bästa skårungen i Lofoten
23.40 Världens natur: De stora 
 bergskedjorna

21.00 Madame Deemas under-
 bara resa
21.30 Herrens vägar
22.30 Musikhjälpen 2017
  - Återblicken
23.30 Elitstyrkans hemligheter
00.20 Antikduellen
00.50 Samernas tid - syntolkat
01.50 Djursjukhuset - 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 Postkodlotteriets grannyra
20.00 Let's dance
21.30 Sjölyckan
22.00 Nyheterna och Sporten
22.15 Väder
22.25 Let's dance – röstnings-
 program
22.50 Taken 2
00.50 School of rock
03.05 Brynolf & Ljung – Street 
 magic
04.05 Nattsändningar

05.00 Våra värsta år
06.00 Jims värld
06.25 Community
06.50 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 truth
23.05 Simpsons
00.05 Family guy
01.05 American dad
02.05 Scrubs
02.55 My name is Earl
03.20 Nattsändningar

05.20 Diagnoskampen
06.00 Strömsö
06.30 Landet runt
07.15 Sverige!
07.45 Opinion live
08.30 Fråga doktorn
09.15 Diagnoskampen
09.55 Djursjukhuset
10.55 Kampen för ett barn
11.25 Då förändrades världen
12.00 Harry och Meghan
14.30 Hitlåtens historia: Axel F
15.00 Vita & Wanda
15.20 Vem bor här?
16.20 Madame Deemas under-
 bara resa
16.50 Siw, Lill-Babs och Ann-Louise
17.50 Helgmålsringning
17.55 Sportnytt
18.00 Rapport
18.15 Seriestart: Där ingen skulle 
 tro att någon kunde bo
19.00 Sverige!
19.30 Rapport
19.45 Sportnytt
20.00 Smartare än en femte-
 klassare
21.00 Tror du jag ljuger?
21.30 Ishockey: VM-magasin
22.00 Nattsändningar

10.00 Antikduellen
12.00 Nya perspektiv
13.00 Scener ur ett äktenskap
13.50 Babel
14.50 Vetenskapens värld
15.50 Sverige idag på romani 
 chib/arli
16.00 Rapport
16.05 Sverige idag på romani 
 chib/lovari
16.15 Tack för resan
16.35 Trollhättans FF
17.05 Världens natur: De stora 
 bergskedjorna
18.00 Engelska Antikrundan
19.00 Kulturstudion
19.05 Score - den ultimata 
	 filmmusiken
20.35 Kulturstudion
20.40 Hitchcock och Psycho 
 - 78/52
22.10 Kulturstudion
22.15 Psycho
00.00 Boardwalk empire
00.55 Kungahusets hemligheter
01.45 Sportnytt
02.00 Korrespondenterna
02.30 Girls

09.00 UR Samtiden
15.00 Världens mode
15.55 Bästa skårungen i Lofoten
16.55 Udda platser i världen
17.50 Verklighetens Downton 
 Abbey
18.35 Livet i nationalparken
19.20 Hur skapas en psykopat?
20.15 Till fots i Himalaya
21.00 Seriestart: Underjordens 
 hemliga liv
21.55 Hitlers dödsfabrik
22.45 Dokument utifrån: Innan 
 brottet
23.45 80-talets USA

21.00 Welcome to Norway!
22.30 Mord i paradiset
23.30 Scener ur ett äktenskap
00.20 Diagnoskampen
01.00 Kungliga brudklänningar 
 - syntolkat
02.00 Hitlåtens historia: Axel F

05.00 Att bygga sitt drömhus
06.00 Veterinärerna
07.00 Bygglov
07.55 Nyhetsmorgon 
 – bröllopsspecial
15.00 Let's dance
16.25 Let's dance – röstnings-
 program
16.55 Sveriges yngsta mäster-
 kock
17.55 Keno
18.00 V75 Direkt
19.00 Nyheterna
19.10 Sporten
19.20 Väder
19.30 En ska bort
19.55 Lotto, joker och dröm-
 vinsten
20.00 Robert Gustafsson 25 år
22.00 Nyheterna
22.05 Väder
22.10 The big short
00.55 Vanilla sky
03.35 300: Rise of an empire

05.00 Våra värsta år
06.00 Anger manage-
 ment
06.50 Grimm
07.35 Franklin & Bash
08.25 Amazing race
09.20 Frasier
10.20 My name is Earl
10.50 Gumball 3000 med Erik 
 & Mackan
11.50 The grinder
12.45 Fresh off the boat
13.15 Last man on earth
14.15 NCIS: Los Angeles
17.15 Lethal weapon
18.15 Gullivers resor
20.00 Superstore
21.00 Trubbel i paradiset
23.20 Raiders
01.35 Avgrunden
04.30 American dad

Sommar-
magasin
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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
05.00 Sverige!
05.30 Där ingen skulle tro att 
 någon kunde bo
06.10 Skattjägarna
06.40 Det bästa ur Trädgårdstider
07.40 Året med norska kungafamiljen
08.50 Smartare än en femteklassare
09.50 Min trädgård
10.30 Där ingen skulle tro att någon 
 kunde bo
11.10 Herrens vägar
12.10 Tror du jag ljuger?
12.40 Sverige!
13.10 Enkel resa till Korfu
14.00 Hemmaplan
14.50 Fotboll: Damallsvenskan
17.00 Motor: Rally-VM
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 Harry och Meghan
21.00 The Handmaid's Tale
21.55 Kampen för ett barn
22.25 Rapport
22.30 Nattsändningar

09.40 Sverige idag
10.00 Gudstjänst
10.45 Modehuset Margiela
11.45	 Score	-	den	ultimata	filmmusiken
13.15 Hitchcock och Psycho - 78/52
14.45 Camillas klassiska
15.15	 Antikbutiken	flyttar
15.45 Håkons tur till Preikestolen
15.50 Sverige idag
16.00 Rapport
16.05 Sverige idag på meänkieli
16.15 Plus
16.45 Här är mitt museum
17.00 Bästa babblet
17.15 Osynk
17.25	 Kortfilmsklubben
17.50 ¡Pregunta ya!
18.00 Nya perspektiv
19.00 Seriestart: Världens natur: Euro-
 pas ursprungliga vildmark
19.50 Ur funktion
20.00 Min sanning: Marie Göranzon
21.00 Aktuellt
21.15 Agenda
22.00 Dokument utifrån: Banksters
23.00 Gudstjänst
23.45 Engelska Antikrundan
00.45 Nattsändningar

09.00 UR Samtiden
15.00 80-talets USA
15.45 Guide till evig ungdom
16.30 Guld på godset
17.30 Livet i nationalparken
18.15 Godhet i generna
19.10 Bästa skårungen i Lofoten
20.10 Kina från ovan
21.00 Livet på svindlande höjder
21.50 Till fots i Himalaya
22.35 En oskyldig man
00.00 Kameldjurens comeback

21.00 Enkel resa till Korfu
21.45 Sverige!
22.15 Louis Theroux: Dödens väntrum
23.15 Boardwalk empire
00.15 Djursjukhuset - syntolkat
01.15 Vem bor här? - teckenspråkstolkat
02.15 Strömsö

05.40 Köket
06.00 Veterinärerna
07.00 Bygglov
07.55 Nyhetsmorgon
11.30 Robert Gustafsson 25 år
13.30 Sjölyckan
13.55 Hälsningar från
14.55 Badhotellet
15.55 Farmen VIP
16.55 Hela kändis-Sverige bakar
17.55 Keno
18.00 Bingolotto
19.00 Nyheterna
19.10 Sporten
19.25 Väder
19.30 Bingolotto, forts
20.00 Solsidan
21.00 Robinson
22.00 Nyheterna
22.05 Väder
22.10 Crocodile Dundee
00.10 GW:s mord
01.10 Diana
03.30 Brynolf & Ljung – Street magic
04.30 Vad blir det för mat

05.00 American dad
05.25 Frasier
06.00 Anger management
06.50 Grimm
07.35 Franklin & Bash
08.25 Amazing race
09.20 The grinder
10.20 My name is Earl
10.50 Gumball 3000 med Erik & Mackan
11.55 Kevin can wait
12.25 Gullivers resor
14.05 NCIS: Los Angeles
16.00 Natt på museet: Gravkammarens 
 hemlighet
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
02.05 Gang related
03.40 The strain
04.25 Salem

05.15 Landet runt
06.00 Morgonstudion
09.10 Landet runt
09.55 Sverige!
10.25 Hitlåtens historia: Axel F
10.55 Dom kallar oss artister
11.00 Sportspegeln
11.30 Hemmaplan
13.20 Där ingen skulle tro att någon 
 kunde bo
14.00 Smartare än en femteklassare
15.00 Katsching – lite pengar har ingen 
 dött av
15.15 Kampen för ett barn
15.45 Matiné: Dårskapens hus
17.00 Matmagasinet
17.30 Sverige idag
18.00 Rapport
18.13 Kulturnyheterna
18.25 Sportnytt
18.30 Lokala nyheter
18.45 Biltokig
19.15 Seriestart: Tal till nationen - mitt 
 Sverige 2028
19.30 Rapport
19.55 Lokala nyheter
20.00 Staten och kapitalet
21.00 Herrens vägar
22.00 Nattsändningar

07.40 Sverige idag
08.00 Bästa babblet
08.15 Osynk
08.25	 Kortfilmsklubben
08.50 ¡Pregunta ya!
09.00 Forum
12.00 Rapport
12.03 Forum
16.00 Rapport
16.05 Forum
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 Seriestart: Ovädrens planet
18.55 Tvåårig bilkännare
19.00 Antikduellen
19.30 Friday night dinner
19.50 När jag dansar själv
20.00 Vetenskapens värld
21.00 Aktuellt
21.39 Kulturnyheterna
21.46 Lokala nyheter
21.55 Nyhetssammanfattning
22.00 Nattsändningar

14.00 UR Samtiden
17.00 80-talets USA
17.45 Guide till evig ungdom
18.30 Hur skapas en psykopat?
19.20 Verklighetens Downton Abbey
20.10 Kameldjurens comeback
21.00 Världens natur: Europas 
 ursprungliga vildmark
21.55 Stugor
22.25 Livet på svindlande höjder
23.15 Hitlers dödsfabrik

21.00 Harry och Meghan
22.00 Friday night dinner
22.20 Tal till nationen - mitt Sverige 
 2028 - teckenspråkstolkat
22.35 Agenda
23.20 Sportspegeln - teckenspråkstolkat
23.50 Say something - teckenspråks-
 tolkat
00.50 Antikduellen
01.20 Siw, Lill-Babs och Ann-Louise
02.20 Där ingen skulle tro att någon 
 kunde bo

05.10 Vad blir det för mat
05.45 Nyhetsmorgon
10.00 Malou efter tio
12.00 Hem till gården
13.00 Doktorn kan komma
14.00 Antiques roadshow
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 Vädret
19.30 Robinson
20.00 Farmen VIP
21.00 GW:s mord
22.00 Nyheterna
22.30 Ekonominyheterna
22.40 Sporten
22.50 Väder
23.00 CSI
23.55 Law & order: Special victims unit
00.55 112 – på liv och död
01.55	 Hawaii	five-0
03.55 CSI

05.10 Anger management
05.30 Frasier
06.00 Jims värld
06.25 Community
06.50 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
17.30 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
02.50 Nattsändningar

05.15 Tal till nationen - mitt 
 Sverige 2028
05.30 Sverige idag
06.00 Morgonstudion
09.10 Tal till nationen - mitt Sverige 
 2028
09.25 Diagnoskampen
10.05 Matmagasinet
10.35 Bauta
10.50 Herrens vägar
11.50 Djursjukhuset
12.50 Staten och kapitalet
13.50 Madame Deemas underbara resa
14.20 Vita & Wanda
14.45 Matiné: Ogift fader sökes
16.30 Seriestart: Guld på godset
17.30 Sverige idag
18.00 Rapport
18.13 Kulturnyheterna
18.25 Sportnytt
18.30 Lokala nyheter
18.45 Biltokig
19.15 Tal till nationen - mitt Sverige 
 2028
19.30 Rapport
20.00 Det bästa ur Trädgårdstider
21.00 Anna Holmlund: Jag vill åka hem
21.50 Seriestart: Känn dig som hemma
22.50 Nattsändningar

09.00 Forum
12.00 Rapport
12.03 Forum
16.00 Rapport
16.05 Forum
16.15 Agenda
17.00 Vallhundsvalpar lämnar boet
17.05 Beppes smakresa
17.15 Nyheter på lätt svenska
17.20 Nyhetstecken
17.30 Oddasat
17.45 Uutiset
18.00 Ovädrens planet
18.50 Fyren på Utvær
19.00 Antikduellen
19.30 Friday night dinner
19.55 Rallykonditor
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 Seriestart: Parisa pratar #metoo 
 med killar
23.15 Nattsändningar

14.00 UR Samtiden
17.00 Kampen om kronan
17.10 Världens mode
17.55 Livet på svindlande höjder
18.50 Hitlers dödsfabrik
19.40 Stugor
20.10 Underjordens hemliga liv
21.00 Dokument utifrån: Banksters
22.00 Udda platser i världen
22.50 Guide till evig ungdom
23.35 80-talets USA

21.00 Min trädgård
21.40 Hemmaplan
22.30 Tal till nationen - mitt Sverige 
 2028 - teckenspråkstolkat
22.45 The Handmaid's Tale
23.35 Friday night dinner
00.00 Bauta
00.15 Antikduellen
00.45 Nya perspektiv
01.45 Min sanning: Marie Göranzon

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 Badhotellet
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	 Hawaii	five-0
03.55 CSI

05.10 Våra värsta år
06.00 Jims värld
06.25 Community
06.50 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 Fast & furious 5
23.35 Simpsons
00.35 Family guy
01.35 American dad
02.35 Nattsändningar

FÖLJ OSS PÅ
FACEBOOK

Tel. 0530-470 50
0730-48 42 00

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

Visning: Torsd. 17/5 kl. 17-18

DALBERGSÅ – Tillhagen 23 
Fritidshus 300-400 m från Vänern. Nära bad. Ljus och 
fräsch inredning. 2 rok. Boa ca 45 kvm. Sommarvatten. 
2 gäststugor och flera uthus. Stor altan. Nära sand-
strand. Abborrefiske. Stor härlig trädgård på 2385 kvm.

Pris: 650.000 kr

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:- 

NYTT!

MELLERUD – Dalslandsgatan 10
Centralt belägen villa. 6 rok varav 4 sovrum. Boa 
105/70 kvm. Tomt 795 kvm. Härligt gedigen 50-tals 
tegelvilla med inbyggd charm. Vid lekpark.

Pris 995.000 kr

BOLSTAD – Nygården Bredaberget 
Helrenoverad gästgivaregård med anor från 1800-talet.  
5 rok. Inbjudande sällskapsytor, serveringsgång och 
bibliotek. En blomstrande trädgård. Altan på husets 
baksida. En riktig pärla som måste upplevas!

Pris 1.500.000:- 

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

Pris 1.375.000:-

SÅ
LD

!

Visning: Sönd. 20/5 kl. 14-15

Visning: Sönd. 20/5 kl. 11-12

Visning: Sönd. 20/5 kl. 12

15

-13

15

Vi arbetar med mer än produktion av Melleruds 
Nyheter. Behöver du en jubileumstidning, kund-
tidning eller broschyr – vi hjälper till med allt 
från idé till produktion, tryck och distribution.

Kontakta oss gärna:
Tel: 0530-125 40
Fax: 0530-400 40

Behöver du en 
egen tidning?
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Mellerud • Tel. 0530-133 01
Vår kunskap Er trygghet

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

KAMPANJPRIS 

6.990:-

Mellerud • Tel. 0530-133 01

Vår kunskap Er trygghet

• 10-135 bar
• Smidig
• Lätthanterlig

HÖGTRYCKSTVÄTT
RE 129 PLUS KAMPANJPRIS 

3.190:-
REK. PRIS 3.990:-

BÄST
I  TEST

Topputrustad med slangvinda  
med slangstyrning, 9 m 
stålkordsarmerad slang.

Konstvandring i majsol
I torsdags startade hel-
gens konstvandring i 
Dalsland. Många konst-
vandrare startade på 
Dalslands konstmuseum i 
Upperud där det var sam-
lingsutställning.
Här samlades man kring verk 
av 46 konstnärer som runtom 
i landskapet hade öppet sina 
ateljéer.

– Detta är vårt första stopp. 
Vi vet inte riktigt vart vi ska 
åka efter detta, säger besöka-
ren Tea Johanne Haga från 
Åmål som konstvandrade 

Kristi himmelfärdshelgens konstvandring lockade många besökare till samlingsutställningen i Dalslands konst-
museum.

Färg och form i olika tekniker lockade till diskussion bland besökarna.

Många startade sin konstvandring på konstmuséet i Upperud för att 
sedan ge sig ut på tur, däribland Tea Johanne Haga med dotter, från Åmål.

Bilden ”Förhör” i blandteknik, fine art print och akvarell, av Tanja Mueller, Ryr Köpmannebro.

Medverkar för femte året
Konstvandringens syd-
ligaste utställare hittar 
vi i Frändefors, närmare 
bestämt i Lövnäs.  Ofelia 

Crédon är bildkonstnär 
och textil formgivare.
Sin huvudsakliga ateljé har 
Ofelia i Linnéstaden i Göte-

Ofelia Crédon vid en av sina målningar  ”Amazone Woman”.

Vill glädja med sin konst

Wieslawa Foster-Johans-
son, i Göbyn, Erikstad 
hade öppet sin ateljé 
under konstvandringen i 
helgen.

Här visade hon skulpturer i 
keramik och betong plus  
akvareller och oljemålningar 
i starka glada färger.

– Jag tycker mest om att 
måla och vill att mina tavlor 
ska göra människor glada, 
säger Wieslawa.

Gården där hon verkar lig-
ger strax intill E45 och redan 
på väg till samlingsutställ-
ningens öppnande på torsda-
gen hade besökare kom-
mande söderifrån stannat till.

Fler blev det de kommande 
dagarna. 2018 års konstvan-
dring upplevdes av de flesta 
som var med som mycket 
välbesökt.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.s

Wieslawa Foster-Johansson i ateljén i Göbyn.

med man och liten dotter.
Museet fylldes direkt när 

det slagit upp portarna 
klockan elva och många 
hade planen att starta här och 
sedan åka och se det som 
verkade mest intressant. 

En förväntan låg i luften på 
någon form av officiell start 
på vandringen, några ord 
från någon representant från 
konstvandringen tyckte man 
saknades, men konstvand-
rarna fick dra ut på upp-
täcktsfärd utan detta. Konst-
närerna fanns redan på plats 

borg. Här i Lövnäs finns hon 
och skapar under sommar-
halvåret och det är nu femte 
året hon är med i Dalslands 
konstvandring.

Hon har varit verksam som 
konstnär under drygt 20 år 
och sedan 1993 här i Dals-
land på ”deltid”.

Framför allt två stora mål-
ningar, en i gröna färgnyan-
ser och en i brunt, drar blick-
arna till sig i helgens 
utställning. Temat för mål-
ningarna är ”Kvinnor i strid”. 
Det är vackra målningar, där 
man upptäcker budskapet 
undan för undan. 

Ofelia berättar också lite 
om sitt senaste projekt, SUI, 
vilket står för Solskydd, Ut-
smyckning i neurodesign 
samt Insynsskydd. Idén fick 
hon när hon flyttade in i sin 
lägenhet, med stora höga 
fönster utan fästen för gardi-
ner etcetera. Målningen 
omges av en metall – alter-
nativt träram och ska sitta i 
ett fönster. Det ger ett fint ljus 
när solen ligger på. 

Tänkbara ställen där de 
kan placeras är sjukhus, 
vårdcentraler, mottagningar 
och kliniker.

Ing-Marie Norrman 

ute i sina verkstäder och 
ateljéer 

I Café Bonaparte servera-
des fika och en hel del besö-

kare dröjde kvar i den härliga 
majsolen.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se


