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PELLETS

Sapphultsg. 12, Mellerud • Tel: 0530-330 00
Öppettider: Mån-fre 7.00-18.00 Lör 9.00-13.00

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

Kvarnkullen
Öppet alla dagar 8 - 22

Prisbomb!

/st

Räkor
Inkommer torsdag förmiddag

Svensk nötfärs

10:-
Priserna gäller mån 28/1 – sön 3/2 2019 med reservation för ev slutförsäljning och tryckfel.

Tonfisk i burk
Garant, gäller i vatten, i olja, 200/150g, 

jfr-pris 66,67/kg
Max 5 köp/hushåll/vecka 5

Kycklingfärs Hel vitkål, Rödbetor,
Morötter, Gul lök

Garant, Sverige, färsk,
max 12% fetthalt, ca 1-2,2 kg
Max 2 köp/hushåll/vecka 5

Sverige, Danmark, klass 1
Max 10 kg/hushåll/vecka 5

Garant, Sverige, färsk, 500 g,
jfr-pris 50,00/kg
Max 2 köp/hushåll/vecka 5

25:- 
 

/st

5:-  

/kg

6995
för Bonuskunder

/kg

Fullsatt vid releasefest

När det lokala bandet Dearwoods höll releasefest på Kroppefjäll i lördags var det fullsatt. Bland annat bjöds det på kläcker eldshow av duon Eldfågel. Foto: Susanne Emanuelsson.

– Sidan 8 –

– Sidan 4 –

Kanya 
utökar

Kanya Tipmung utökar 
sin restaurangverksamhet 
med en restaurang i köp-
centret på Västerråda.

– Sidorna 10 och 11 –

Många 
olyckor

Många olyckor har skett 
de sista dagarna, två med 
dödlig utgång. En drunk-
ning och en tågolycka.

– Sidan 12 –

Giants  
segrade

Giants tog en efterlängtad 
seger, säsongens första, 
när de slog Herrestads 
AIF med siffrorna 9-7.

– Sista sidan –

Dags att 
tycka till

I morgon är sista dagen 
att kunna ge synpunkter 
på Melleruds nya över-
siktsplan ”nu – 2030”.
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Föreningsarkivet i Mellerud (FaM)

Årsmöte
Tisdag 6 mars kl. 19.00 i Tingshuset 

Föredrag av Simone Geerts och Erik Schoster som 
berättar om OK Kroppefjälls verksamhet

Varje aktiv förening i Melleruds kommun får bli medlem och sända 
2 ombud, som måste vara anmälda senast 22 feb. till Kjell Åberg.  

Inbjudan har gått ut till medlemsföreningarna.
Arkiv från upphörda föreningar tas emot.

   Frågor besvaras av Kjell Åberg, 0530-126 56, kjell.g.aberg@tele2.se

Melleruds Jaktvårdskrets bjuder in alla medlemmar till

ÅRSMÖTE
Med sedvanliga mötesförhandlingar

Tisdag 5 Februari 18:30 i Kyrkans hus, Mellerud

Föredrag av 
Jan Borssén
ÄLGLÄGET

Varför väger kalvarna så lite? 

VARMT VÄLKOMNA!  Styrelsen

Svenska Jägareförbundet

Årsmöte 
Reumatikerföreningen Mellerud

Söndag 10 feb. kl. 15.00

Cafe Älvan, anmälan senast 3 feb. 

Vi bjuder på kaffe, te och 

smörgåstårta 

Varma bad i Rådahallen 

öppet hus, ring för info.

Välkomna medlemmar/allmänhet 

Monica Brevik 070-098 09 74 

Christina Larsson 076-315 62 75 

Styrelsen i Reumatikerför. Mellerud

Bolstad
Prästgård

Onsdag 6 feb. kl 19
Gudrun Rydberg: 

Filmen om Banankungen 
Folke Andersson från 

Ödskölt
Entré m. kaffe: 75 kr.

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

Onsdag 13 mars • kl. 19.00
#intelängredinhemlighet 
”Camilla försvann”
– med Adas musikaliska teater 

I temaserien ”Livet värt att leva” presenterar Melle
ruds pasto rat en föreställning av Adas musikaliska 
teater om prostitution baserad på intervjuer, forsk
ning och biografiska berättelser från Västra Götaland.

”Camilla försvann” är en berättelse om försöken att 
överleva i en värld av kvinnlig underordning och den 
patriarkala fantasin om den lyckliga horan.

Kulturbruket på Dal, 
tel.  0530182 78  
Parkgatan 8, Mellerud
www.kulturbruketpadal.se

Fri entré
För reservation av fribiljett kontakta Kulturbruket på Dal 
0530-182 78

Arr:  Svenska kyrkan Melleruds pastorat/Miljöoch hälso
rådet i Mellerud/Kulturbruket på Dal

Frändefors kyrka
Kyndelsmässodagen

söndag 3 februari kl. 18.00
Ljusgudstjänst

Kyrkokören 
Stefan Rahkonen, trumpet 

Lennart Staaf
Välkomna!

Hembygdsbokens Dag i Färgelanda
lördag 2 februari kl. 09.30 - 16 Dalslands Folkhögskola i Färgelanda 

Lokalhistorisk konferens och Speakers corner 
Arr. Dalslands Fornminnes- och Hembygdsförbund, SV Regionförbund Väst 

Torsdag 7 feb • kl. 19.00
Kuss Quartet, Berlin

Tillsammans utgör de en av världens skickligaste 
stråk kvartetter och ger ständigt sin publik helt nya 
kammarmusikaliska perspektiv i sina framträdanden. 
Samtidigt lockar Kuss-kvartetten gärna en helt ny 
publik med sin breda repertoar, sitt uttrycksfulla spel, 
sin fantastiska klang och suveräna teknik. 

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

Entré: 200 kr för vuxna; 
160 kr för barn/ungdom t o m 19 år/stud/pensionär.
Gratis för barn under 15 år i sällskap med betalande vuxen 
när biljetterna köps i entrén en timme före föreställningen.

Arr:  Kulturbruket på Dal i samarbete med Kultur i Väst

Biljetter: www.ticketmaster.se eller telefon 077-170 70 70

VÄLKOMNA!
Tel.0530-36200

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

Adress: Kapellgatan 6
Postadress: Box 94, 46422 Mellerud

30 januari – 6 februari 2019
Kyndelsmässodagen
”Uppenbarelsens ljus”

Reservation för ändringar se vår hemsida: 
www.svenskakyrkan.se/mellerud

BOLSTADS FÖRSAMLING
Sön 3/2 11.00 Familjemässa i Grinstads kyrka, Eva Marklund. 
  Bolstads Barnkör.

HOLMS FÖRSAMLING
Ons 30/1 12.00 Andakt i Kyrkans Hus, Martin Edström, därefter 
  lunch. Anmälan till lunchen. (anmälningstiden 
  har gått ut).
Tor 31/1  08.00 Morgonmässa i Kyrkans Hus, Eva Marklund.
Sön 3/2 08.30 Frukost i Kyrkans Hus. Brålanda Dragspelsgrupp.
Sön 3/2 09.30 Gudstjänst i Kyrkans Hus, Pär-Åke Henriksson. 
  Brålanda Dragspelsgrupp.
Tis 5/2 11.30 Mässa på Fagerlid, Pär-Åke Henriksson.
Tis 5/2 14.15 Mässa på Berg, Pär-Åke Henriksson.
Ons 6/2 10.30 Förmiddagskaffe i Kyrkans Hus. ”Hur är det att 
  vara präst i Kanada?” Daniel Westin berättar om 
  sin tid där.
Ons 6/2 17.00 Ungdomsmässa i Kyrkans Hus, Martin Edström.

SKÅLLERUDS FÖRSAMLING
Ons 30/1 14-16 Öppet Café i Skålleruds församlingshem, 
  Kerstin Öqvist.
Tor 31/1 16.00 Mässa på Skållerudshemmet, Daniel Westin.
Sön 3/2 14.00 Ljusgudstjänst i Skålleruds kyrka, Pär-Åke 
  Henriksson. Fika i Kyrkstugan.

ÖRS FÖRSAMLING
Sön 3/2 15.30 Fika före gudstjänsten i Örs kyrka.
Sön 3/2 16.00 Musikgudstjänst i Örs kyrka, Eva Marklund. 
  ”Flöjtensemblen Silvertoner” med Peter 
  Söderlund och Örs kyrkokör.
Ons 6/2 12.15 Andakt på Karolinen, Kerstin Öqvist.

OBS! Torsdag 31/1 Pastorsexpeditionen 
stängd på fm, öppen från 13.00-15.00

MELLERUD  

ÅRSMÖTE 
onsdag 13/2 kl. 17.00 i Templargården

Sedvanliga årsmötesförhandlingar 
Underhållning av Lars Stam, Ove och  

Set Benjaminsson.  
Förtäring         Lotterier

Vid behov av skjuts ring Ingegerd Andersson 073-352 00 72
     Välkomna!                                Styrelsen

Scout startar
tisdag 5/2 kl. 1800

i Equmeniakyrkan Mellerud
Från årskurs 2 och uppåt 
Ring Sören Johansson för info 

070-380 73 71
Välkomna!

Läkarmissionen 
och kören Vocalsis  

Söndag 3 februari 
Klockan 11.00

Smyrnakyrkan i Mellerud
Välkomna ! 

Härmed kallas och  
inbjuds till
Studiefrämjandet  
Norra Älvsborgs

ÅRSMÖTE
Onsdag 27 mars, kl 18.30
Kanalrestaurangen,  
(Odd fellow) Trollhättan
Anmälan:  0521-12120 
0520-420030
norra.alvsborg@studieframjandet.se
studieframjandet.se

Besök på Joab 

i Dals Rostock

  
Rotary
Mellerud

Måndag 4/2 

Centerpartiet i Mellerud
Måndag 25 februari kl. 18.30
Dalslandsrummet, uppgång mellan Storgatan 12-14 

Gamla och nya medlemmar är välkomna! 
Boka in mötet, Servering!

Kretsårsmöte

MELLERUD

Bengtsfors-Dals Ed- 
Mellerud-Åmål

ÅRSMÖTE
Måndag 18/2 kl 18

SV, Norra Långg 19, Åmål
För handlingar: 070-625 22 09

VÄLKOMNA!



MELLERUDS NYHETER 3ONSDAG 30 JANUARI 2019

Idrottshuset, Mellerud

VSH - JACK 6.000:- – 39 rop  

- Välkommen - 
till en bra Bingo

Torsdag 31/1 kl 19.00

MELLERUDS IF

Mini Jack 10.400:- - 58 rop

RÖVARE 16.000:-   -  54 rop

Buss från Bengtsfors över
Åsensbruk 0706-22 06 00

BINGO

Lådbingo Jack ca 3.000:- 

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

MELLERUDS IF
Vi finns på 

Kvällens film

centrum-
salongen

Mellerud

Kommande film

The Favourite
Onsdag 30/1 kl. 19.00

Från 11 år. Pris 100 kr

1 tim 20 min

Röjar-Ralf kraschar 
internet

Lördag 2/2 kl. 16.00

Söndag 3/2 kl. 16.00

Från 7 år . Pris 80 kr

1 tim. 52 min

Destroyer

Onsdag 6/2 kl. 19.00

Cold Pursuit 

Söndag 10/2  kl. 19.00

The Mule
Söndag 3/2 kl. 19.00

Från 11 år. Pris 100 kr

1 tim. 56 min

   

Lördag 2 februari är det medlemsdag i 
din butik. Då får du som är medlem

handla med 10% rabatt på ett helt köp. 
Varmt välkommen!

Vi bjuder på 
kaffe & tårta 
mellan kl. 11-14

10%  RABATT  
FÖR MEDLEMMAR

FISKBILEN

Skreirygg (Stor torskrygg)     1/2 kg 149:-

99:- 

Torget Mellerud 
Fredagar kl.  10-18

Färska räkor
lägsta dagspris

Nyskuren torskfilé    helt kg 99:-

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

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

hörseltest gratis! 
Välkommen till vår torsdagsöppna lokal

Nygatan 1 Kl.16.30 - 18.00

LOPPMARKNAD
0520-973 30    www.traffenbaberg.se

Lördag 2/2  
Kl. 1000-1400

Välkommen till en träff 
för oss som jobbar med 
besöksnäring i Mellerud!
Måndag 25 februari kl 18:00 - ca 20:00
Tingshuset, Mellerud

Som en uppstart på turistsäsongen 2019 bjuds du 
in till en träff där vi informerar om året som gick 
och samtalar om hur det ser ut framåt.  
Vad planeras från kommunens sida? Hur ser det ut 
i din verksamhet? Har du några frågor, synpunkter, 
idéer du vill lyfta?

Vi som deltar från Melleruds kommun är:
Morgan E Andersson, Kommunalråd
Sophia Wikström, Kommunchef
Marie Hörnlund, Näringslivsutvecklare
Patrik Tellander, Chef Förråd, Service, Renhållning
Eva Nilsson-Olsson, Turismutvecklare

Vi bjuder på fika!

Anmälan: senast måndag 18 februari via e-post till 
eva.nilsson-olsson@mellerud.se

  

Varmt välkommen!

Kören Vocalsis gästar Smyrna

Vokalgruppen Vocalsis gästar Smyrna I Mellerud den 3 februari, till för-
mån för Läkarmissionen.

Söndag 3 februari gör Lä-
karmissionen ett besök i 
Smyrna Mellerud genom 
kören Vocalsis. Genom 

The Mule
Earl Stone (Clint Eastwood), 
en fattig och ensam man i 
80-årsåldern, blir erbjuden 
ett jobb som chaufför. Det 
låter enkelt, men vad Earl 
inte vet är att han precis har 
tagit jobbet som knarkkurir 
åt den mexikanska kartellen. 
Han gör det bra - så bra att 
han får större leveranser och 
blir tilldelad en handler. Han 
är dock inte den enda som 
håller koll på Earl då han 
också hamnat på den hård-
före DEA-agenten Colin 
Bates (Bradley Cooper) ra-
dar. Även om pengar inte 
längre är ett problem så bör-
jar så småningom hans tidi-
gare misstag göra sig på-
minda och det är osäkert om 
han hinner ställa allt tillrätta 
innan polisen eller kartellens 
torpeder hinner ikapp ho-
nom.

Visas på Centrumsalongen 
i Mellerud söndag den 3 fe-
bruari. Ikväll visas filmen 
The Favourite

Aktuellt
 på bio

Film om banankungen från 
Ödskölt i Bolstad Prästgård

Onsdag kväll den 6 fe-
bruari berättar Gudrun 
Rydberg om den film som 
forskningsresanden Rolf 
Blomberg 1954 gjorde på 
”Banankungen” Folke An-
dersons bananplantager 

Frukost med  
dragspelsmusik

På söndag den 3 februari anordnas frukost i Kyrkans Hus, Mellerud, med 
dragspelsmusik av Brålanda dragspelsklubb. Förutom dragspel bjuds det 
även sång, gitarr, bas och trummor. Arkivbild.

kring staden Esmeraldas 
i Ecuador. 
Folke Anderson (f. 1903) var 
uppväxt på  gården Ekeliden 
i Ödskölts socken. Han var 
fruktimportör i Göteborg när 
han etablerade sig som ba-
nanodlare och banangrossist 
i Ecuador år 1948. 

Han blev förmögen på 
bananaffärerna och ägde 
som mest nio olika banan-
plantager. Bananerna salu-
fördes under märket EFFO-
bananer. 

Folke Andersson sysslade 
med flera olika sorters affä-
rer och han grundade potatis-

chipsfabriken Estrella som 
fortfarande finns kvar som 
varumärke. I staden Esme-
raldas finns ännu den fot-
bollsstadium som Folke An-
derson lät bygga där och som 
bär hans namn. 

Forskningsresanden Rolf 
Blomberg var bosatt i Quito, 
Ecuador och Folke Anderson 
sponsrade flera av hans 
forskningsresor. De var båda 
fascinerade av jättesköld-
paddorna på Galapagos.

 Folke Anderson blev mör-
dad i Guayaquil år 1968. Han 
är begravd på Ödskölts kyr-
kogård.

deras besök kan vi få vara 
med och göra en insats 
för de mest behövande i 
vår värld.
Sedan 2008 har Vocalsis tur-
nerat regelbundet till förmån 
för Läkarmissionens arbete, 
som de känner starkt för och 
som de också engagerat sig i. 
Många har också haft glädjen 
att lyssna till gruppen i sam-
band med någon av de jul-
konserter de ger varje år, 
främst i hemtrakterna i Små-
land.

Vokalgrupp
Vocalsis är som namnet an-
tyder, en vokalgrupp bestå-
ende av fem unga kvinnor. 
Och två av dem är faktiskt 
systrar. Ytterligare en är ku-
sin till systrarna, men fram-
förallt är de ett gäng kompi-
sar som älskar att sjunga 
tillsammans. Vocalsis star-
tade 1997 i hemstaden Hus-
kvarna, men numera är vän-
nerna lite mer spridda 
geografiskt. 

Musiken är inspirerad av 
olika stilar, men den täta 
stämsången och en förkärlek 
för gamla sånger/psalmer i 

moderna arrangemang är 
tydlig.

Vocalsis har sjungit på 
både små och stora scener 
tillsammans med välkända 
artister som Jessie Dixon, 
Steven Hill, Woody Wright, 
The Isaacs och Buddy 
Greene. Två skivor har grup-
pen spelat in, Always sisters 
2006 och julskivan Not that 
far from Bethlehem 2007.

Läkarmissionen
Läkarmissionen är en svensk 
biståndsorganisation som 
sedan 1958 har arbetat för att 
förändra framtiden för ut-

satta människor. 2017 gick 
runt 100 miljoner kronor till 
dessa ändamål, främst hjälp-
insatser i fyra världsdelar 
med tyngdpunkt på Afrika. 
Största delen av pengarna är 
gåvor från privatpersoner i 
Sverige.

ÅRSMÖTE
sönd 17/2 kl. 16.00
Cafeterian i Ridhuset

Välkomna!

 

GT-BUSS
ULLARED SHOPPING 
 9 timmar i Ullared 
25 feb. Specialpris 
25/3, 29/4, 27/5

KIELKRYSS med shopping 
i Heiligenhafen inkl. del i 2b med vå-
ningsäng o 2 fruk. samt 250 kg lastvikt 
22/2, 15/3, 12/4, 26/4, 3/5, 10/5, 
17/5, 14/6, 30/8, 22/9, 18/10, 25/10, 
8/11, 22/11, 13/12 ...... fr. 1.775:-/pers

Ring för info och bokning  
eller gtbuss.se

0570-801 00,  054-87 47 47
gtbuss.se
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Veckans lunch
MATSEDEL

Skolan
Vecka 6 

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

Tisdag Hamburgare* med bröd 
och hemlagat potatismos, sallad, 
dressing. 
Alt: Vegetarisk burgare. 

Onsdag Italiensk kycklingsoppa*. 
Mjukt bröd med ostpålägg. 
Alt: Grönsakssoppa med linser.

Torsdag Sprödbakad sej** med 
dillmajonnäs, kokt potatis och 
rårivna morötter. 
Alt: Kikärtsbiff.

Fredag Skivad kotlettrad* med 
gräddsås, kokt potatis, kokt  
broccoli och äppelmos. 
Alt: Falafelburgare med gräddfilssås.

Varje dag serveras: 
 Sallads-/råkostbuffé med dressingar 

samt hårt och mjukt bröd.
* Ursprungsland Sverige.

**Miljömärkt.

Måndag 4/2: Korv Stroganoff, kokt potatis, 
ärtor, majs och paprika. 
Dessert: Hallonsoppa. 

Tisdag 5/2: Lindströmslåda med brunsås, kokt 
potatis och skivade morötter. 
Dessert: Krusbärskräm.

Onsdag 6/2: Italiensk kycklingsoppa. 
Dessert: Pannkakor med sylt.

Torsdag 7/2: Sprödbakad sejfilé, dillmajonnäs, 
kokt potatis och rårivna morötter. 
Dessert: Päronkräm.

Fredag 8/2: Skivad kotlettrad med gräddsås, 
kokt potatis, broccoli och äppelmos.  
Dessert: Fruktcocktail.

Lördag 9/2: Herrgårdskyckling med kokt 
potatis och majs.  
Dessert: Jordgubb- och äppelkompott med 
vaniljsås.

Söndag 10/2: Fisk Bordelaise med hemlagat 
potatismos och gröna ärtor. 
Dessert: Kladdkaka med vispad grädde.
Hemtjänstens alternativ v. 6
Mån, ons-sön: Pannbiff med potatismos och 
grönsaker. Tis: Potatisbullar med bacon, 
lingonsylt och grönsaker.

Kuss Quartet, Berlin

Kuss Quartet från Berlin, en av världens skickligaste stråkkvartetter, 
gästar Kulturbruket på Dal den 7 februari.

Kuss Quartet, stråkkvar-
tetten med Berlin som 
hemmabas, brukar rankas 
som en av världens skickli-
gaste och intressantaste.  
Den 7 fevruari kommer de 
till Kulturbruket på Dal i 
Mellerud.

Kvartetten hyllas interna-
tionellt och har sedan starten 
1991 ständigt utvecklat sina 
unika konceptbaserade pro-
gram, ofta framförda tillsam-
mans med dansare, regissö-
rer eller författare. 

Stråkkvartettrepertoaren 
ifrågasätts ständigt av kvar-
tetten vilket ger utrymme för 
nya tolkningsidéer och detta 
i sin tur gör att Kuss Quartet 
ofta lockar helt ny publik 
med sin breda repertoar, sitt 
uttrycksfulla spel, sin fantas-
tiska klang och suveräna 
teknik. 

Ukulelens egen dag 
Lördag 2 februari är det 
dags igen. För trettonde 
året i rad slår Kulturbruket 
på Dal upp sina dörrar och 
bjuder in alla hugade mu-
sikanter till ukuleledag.
Och även om det självklart 
finns ukulelespelare i Mel-
lerud lockar denna dag också 
folk från både när och fjärr-
ran. 

– Upptagningsområdet för 
ukuleledagen är omkring 15 
mil i en radie kring Mellerud, 
säger Lars Nilsson, tidigare 
kultur och fritidsutvecklare i  
Melleruds kommun, numera 
pensionär men fortfarande 
den som håller i trådarna för 
ukuleledagen.

Norrmän, värmlänningar, 

göteborgare och folk från 
ställen däremellan brukar 
dyka upp med sina instru-
ment. Hur många som kom-
mer beror på väder och väg-
lag. Just i år är en av 
nyheterna att det kommer att 
finnas några ukuleler för ut-
låning till den som inte själv 
har men vill komma och 
prova. Och det är det många 
som vill. 

– Jag har en stående förfrå-
gan om att starta studiecirkel 
igen, som vi haft tidigare. Nu 
blir kanske det av, när jag 
som pensionär har mer fritid, 
säger Lars.

Bland annat är det andra 
pensionärer som visat in-
tresse för en kurs i konsten 

att traktera ukulelen som är 
ett omvittnat trevligt, relativt 
enkelt och väldigt roligt in-
strument att spela på enligt 
Lars.

Och vem vet, kanske föds 
nya grupper under ukulele-
dagen  eller genom en studie-
cirkel.

– Till årets ukuleledag har 
vi redan ett antal anmälda 
grupper som vill spela på 
”Öppen scen”. Bland annat 
en grupp som tolkar Jerry 
Williams musik på ukulele, 
säger Lars Nilsson.

Ukuleledagen på Kultur-
bruket på Dal är ett av Sveri-
ges äldsta årliga ukulelear-
rangemang, kanske det allra 
äldsta.

Kulturbruket på Dal blir 
Kuss Quartets första anhalt 
på den svenska turnén. För-
utom Mellerud gästar man 
också Borås och Lidköping.  

Kvartetten består av Jana 
Kuss, violin, Oliver Wille, 

violin, William Coleman, 
viola och Mikayel Hakhna-
zaryan, cello. 

Kulturbruket på Dal ar-
rangerar i samarbete med 
Kultur i Väst. 

Thairestaurangen 
utökar verksamheten

Kanya Tipmung som dri-
ver Kanyas Thairestau-
rang i hörnet Storgatan/ 
Landsvägsgatan utökar 
verksamheten med en 
restaurang i köpcentret 
på Västerråda i november.
Den nya lokalen blir 350 
kvadratmeter, betydligt 
större än den nuvarande.

– Projekteringen är färdig 

och jag har under resans gång 
fått vara med och bestämma 
hur jag vill ha det, berättar 
Kanya.

I den nya restaurangen   
kommer menyn att utökas 
med husmanskost och den 
thailändska menyn ska för-
nyas. Det blir även café i 
lokalen. En person kommer 
att ansvara för cafédelen. 

Kanya Tipmung flyttar sin restaurang till köpcentret på Västerråda i 
november.

Vi som gör din tidning

Andreas Asp är en av tidningens två gra-
fiker. Han anställdes våren 2013 och gör 
annonser, redigerar bilder, typograferar 
texter och sätter tidningssidor. 
– Det gäller att försöka vara kreativ hela ti-
den, att inte fastna i samma banor. Det är 
arbetets största utmaning, understryker An-
dreas.

Han är utbildad kock och har jobbat tio år 
inom familjeföretaget Auktionsfirman Land-
berg.

– Då fixade jag med hemsidan och fotogra-
ferade de föremål som skulle auktioneras ut. 
Jag är självlärd och jag tror det var då jag blev 
intresserad av det grafiska arbetet. Jag gillar 
att fota sport, men det blir bara av ibland 
nuförtiden, förklarar Andreas.

Han framhåller att personalen på Melle-
ruds Nyheter är ett bra team som jobbar nära 
varandra.

– Det är styrka, konstaterar Andreas.
Hur ser du på framtiden?
– Vi måste ligga med i utvecklingen när det 

gäller papperstidningen, eventuellt måste vi 
utveckla den digitala biten för att hänga med 
framöver. Det är nog ett måste som jag ser 
det, svarar Andreas.

Familjen som bor i Kambol söder om Mel-
lerud består av hustrun Jessica och sönerna 
Anton, 19 och Max, 15.

På fritiden brukar han träna på gym. An-
dreas och hustrun Jessica har ett gemensamt 
dansintresse i bugg och foxtrot.

Susanne Emanuelsson  började arbeta 
som journalist på Melleruds Nyheter i 
januari 2001, då kom hon närmast från 
Dalslänningen i Bengtsfors. Sedan 2013 
är hon även ansvarig utgivare.
Att arbeta på en mindre lokaltidning är något 
som Susanne trivs väldigt bra med. Hon 
började som frilansare på Dalslänningen 
1994, yrket tilltalade henne och på den vägen 
är det.

– Jag stortrivs verkligen med mitt arbete. 
Det är extra roligt eftersom vi som jobbar på 
Melleruds Nyheter nästan dagligen möter 
uppskattning från våra läsare. Vi tar upp stort 
som smått, det är det som är styrkan i den 
lokala journalistiken, menar Susanne.

Melleruds Nyheter produceras i sin helhet på 
redaktionen som är belägen på Storgatan 20.

– Jag tror inte så många vet hur vi jobbar. 
Våra annonssäljare gör ett toppenjobb, de 
söker upp potentiella kunder och säljer in 
annonser. Det är ju dem vi lever av, förutom 
stödprenumerationen. Våra grafiker sätter 
sedan ihop annonsmaterialet till färdiga an-
nonser. Vi journalister fyller tidningen med 
artiklar som vi hoppas våra läsare tycker är 
intressanta. När alla sidor är färdiga skickas 
de digitalt till tryckeriet, berättar Susanne.

På fritiden gillar hon att fotografera, är med 
i Melleruds fotoklubb.

Familjen består av maken Björn, de två 
egna barnen Sandra och Caroline, 26 samt 
bonusbarnen Gabriella 25 och Alexandra, 28. 

Vikten av lokal journalistik och lokala annonser kan inte nog understrykas. Detta 
är vår styrka på Melleruds Nyheter. Vi jobbar hårt för att bevaka det som händer i 
tidningens utgivningsområde som sträcker sig från Tösse i norr till Ödskölt i väster 
och Rösebo i söder. Vi är ett gott gäng som tillsammans ser till att Melleruds Nyheter 
varje vecka fylls med intressant innehåll. Här presenteras två av personalen; Susanne 
och Andreas.

Susanne 
Emanuelsson,
journalist.

Andreas Asp, 
grafiker.

Vem det blir är ännu inte of-
ficiellt, men Kanya verkar 
mycket nöjd med den kom-
mande rekryteringen.

– Till veckan ska vi pla-
nera inredning i restaurangen 
och en drive-through-lös-
ning. Vad jag känner till är 
det inte så vanligt med thai-
mat på drive-through på 
sträckan mellan Göteborg 
och Karlstad, säger Kanya.

Antalet anställda som idag 
är tio kommer att behöva 
fördubblas. Personalen arbe-
tar både på Kanyas Thaires-
taurang i Dals Ed och i Mel-
lerud.

– Det var inget svårt beslut 
att etablera sig på Västerråda. 
Jag tänkte att om jag inte gör 
det kommer någon annan att 
göra det. Det nya läget ger 
fler möjligheter, säger Kanya 
Tipmung. 
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se
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UPPLEV NYA  
VOLVO V60 CROSS COUNTRY
Oavsett vart du vill åka så är nya Volvo V60 Cross 
Country byggd för att ta dig dit, både säkert och 
bekvämt. Väl tilltagen markfrigång och fyrhjuls-
drift ger framkomlighet på alla vägar, samtidigt 
som det rymliga lastutrymmet gör att du får med 
dig allt du behöver. 

Välkommen på provkörning!

Läs mer på www.brandtbil.se.

VOLVO V60 OCH V60 CROSS COUNTRY MED VOLVO ON CALL
Special Edition ger dig bland annat Volvo On Call där du har full koll på din bil och även  
kan starta värmaren med mobilen. För dig som önskar ännu lite mer finns Advanced 
Special Edition. Då får du dessutom elmanövrerad baklucka, nyckellöst system,  
komfortstolar i halvläder samt parkeringssensorer fram och bak.  
Erbjudandet gäller nya Volvo V60 och V60 Cross Cuntry 2 jan–30 juni 2019. 

PREMIÄR FÖR NYA VOLVO  
V60 CROSS COUNTRY 
A L L A  Ä V E N T Y R  R Ä K N A S

Förbr. l/100 km bl. körn (V60 T8-V60 Cross Country D4 AWD). WLTP: 2,1–6,6. NEDC korr: 1,9–5,4. CO2, g/km. WLTP: 48–173. NEDC korr: 44–143. Miljöklass Euro 6D-Temp. WLTP-värden avser EU-marknader. Marknadsspecifika avvikelser  
kan förekomma beroende på bilens specifikation. Bilarna på bilderna är extrautrustad. Care by Volvo: 36 månaders bindningstid, körsträcka 1500 mil/år. Effektiv ränta Volvo Billån 4,39%, 30% kontant. Läs mer på volvocars.se

Prisexempel Special Edition Pris  Care by Volvo  Volvo Billån
V60 D3 Aut. Special Edition 332 900:- 3 995:-/mån 2 995:-/mån
V60 D4 AWD Cross Country Spec. Ed. 372 900:- 4 995:-/mån 3 395:-/mån
V60 D3 Aut. Advanced Special Edition 352 900:-  3 195:-/mån
V60 D4 AWD Cross Country Adv. SE 392 900:-  3 695:-/mån

Mellerud
Tel. 0530 - 447 70

Vänersborg, Onsjö
Tel. 0521 - 28 15 00 

Uddevalla, Fröland
Tel. 0522 - 814 00

Ed
Tel. 0534 - 617 80

Lysekil
Tel. 0523 - 100 01

Dingle
Tel. 0524 - 814 00

Åmål
Tel. 0532 - 626 00

Strömstad
Tel. 0526 - 613 13

Lördag kl. 10-14, söndag kl. 11-14 Lördag kl. 10-14 Välkommen in nu i helgen.

”Här finns allt vi behöver”

Jessica Asp pustar ut i den trevligt utformade fikahörnan.

Efter öppningsdagen den 
8 januari i de nya lokalerna 
har det varit fullsatt på 
luncherna hos Jessicas 
Delikatesser. Responsen 
från kunderna har varit 
mycket positiv och ägaren 
Jessica Asp är överväldi-
gad.
När Melleruds Nyheter träf-
far Jessica en onsdagsefter-
middag tar hon en djupt an-
detag och pustar ut.

– Det är första gången jag 
sitter ner idag, men det är ju 

roligt att det är så. Det är helt 
fantastiskt att se vilken re-
spons vi får. Vi hade 200 
personer här under öpp-
ningsdagen, berättar Jessica.

Sedan har det fortsatt i 
samma anda – mellan 95-100 
lunchgäster dagligen som 
vill ha varm lunch, sallad el-
ler pajer. Det finns 50 sittplat-
ser inomhus, men det kom-
mer även att bli ett 20-tal 
sittplatser på uteserveringen 
som planeras på innergården.

– Vi lagar betydligt fler 

luncher nu och bakar mycket 
mera bakverk. Fikakulturen 
växer, det ser vi eftersom vi 
har många fikagäster även 
framåt kvällen, konstaterar 
Jessica.

Största fördelen, anser Jes-
sica, är att lokalen numera är 
handikappanpassad. Detta är 
också mycket uppskattat.

Rymligare lokaler, ljus och 
fräsch inredning med en 
myshörna där du kan sitta i 
lugn och ro med kaffet 
lockar inte bara lokalbefolk-

Annika Nordquist och Josefin Dahlqvist på väg att servera några kunder.

ningen utan även från kunder 
Åmål, Vänersborg och Troll-
hättan.

Faten som blev succé
”Fredagsmysfaten” har bli-
vit en stor succé. Varje fredag 
erbjuds olika temafat med 
dessert för två personer.

– Jag lägger oftast ut infor-
mationen på sociala medier 
redan på onsdagen, så kan 
man beställa där. Det är 
många som inte orkar laga 
mat på fredagskvällen, då 
passar detta perfekt, säger 
Jessica.

Fatet består alltid av kalla 
rätter, så kallad plockmat. I 
fredags bestod den exempel-
vis av karibisk buffé med 
chiliräkor, sötpotatis, getost-
sallad med jordgubbar, ko-
kospanerad kyckling, myn-
tayoghurt, rostad pumpa och 
passionsfrukts-pannacotta 
till dessert.

ParfymeriVi 

vill TACKA för den här tiden 
 och utlovar BRA PRISER 

 på hela sortimentet fram 
till 22 FEBRUARI

Förra söndagen hade före-
taget femårsjubiléum. De 
första två åren fanns man i 
det lilla röda huset bakom 
Mode For You, därefter gick 
flytten till andra sidan av 
Storgatan där verksamheten 
funnits i tre år.

– Nu är jag klar, här finns 
allt vi behöver. Köken är 
betydligt större och dessut-

om kan vi erbjuda uteserve-
ring här. Det känns perfekt, 
understryker Jessica.

I företaget arbetar förutom 
Jessica även Helena Ahlfeldt 
Asp, Josefin Dahlqvist, An-
nika Nordquist, Agneta Jons-
son och Majvor Lindholm.
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se

VILL DU 
SYNAS 

HÄR
Christina Svensson Callh

eller
Marie Robertsson 

0530-125 40

Kontakta
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All ev. uppvaktning
undanbedes.

Torsten Stefansson

UPPVAKTNING

All ev. uppvaktning
undanbedes.

Kristina Karlsson

All ev. uppvaktning
undanbedes.

Anna-Britta Melin
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PREDIKOTURER

JORDFÄSTNINGDÖDSFALL

Hipp Hipp 

HURRA!

Den 31/1 blir vår Hedda 2 år.
Grattiskramar från mamma, 

pappa och storebror Harry

Noella Mabäcker fyller 3 år 
den 5 februari.

Grattiskramar från mormor, 
morfar och gammelmormor

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Holms kyrka för 
Carl Johan Flöisbon. Som 
inledning på akten sjöng An-
ders Fredriksson ”Ack 
Värmland du sköna”. Akten 
förrättades av Lars-Åke Pe-
tersson och tillsammans 
sjöng man psalmerna 249, 
297 samt 190. Som avslut-
ning lyssnade man på ”Ströv-
tåg i hembygden” av G. 
Norén/B. Dixgård. Vid kistan 
togs avskedet av makan 
Ruth, barn med familjer, 
släkt och vänner. Till minnet 
av Carl Johan var koret vack-
ert dekorerat med blommor. 
Efter ceremonin bjöds gäs-
terna med till MIF:s klubb-
stuga för en minnesstund. 
Gravsättning kommer att äga 
rum på Holms kyrkogård.

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Brålanda kyrka för 
Gunnar Persson. Som in-
ledning på akten spelade 
kyrkomusiker Barbro Mag-
nusson ”Så skimrande var 
aldrig havet” av E. Taube 
varefter hon sjöng ”Håll mitt 
hjärta” av P. Hallström. Ak-
ten förrättades av Anette 
Jarsved Carlson och man 
sjöng tillsammans psalmerna 
249, 248 och 297. Som av-
slutningsmusik spelades 
”Tröstevisa” av B. Anders-
son. Vid kistan togs avskedet 
av de närmaste. Till minnet 
av Gunnar var koret vackert 
dekorerat med blommor. Ef-
ter akten ägde gravsättning 
rum på Brålanda kyrkogård.

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Järns kyrka för 
Astrid Johansson, Stigber-
get. Som inledning på akten 
sjöng kyrkomusiker Maria 
Andersson ”It started with a 
love affair” av Nordell/Hå-
kansson/Bard. Akten förrät-
tades av Martin Edström och 
man sjöng psalmerna 249 
samt 830. Som avslutnings-
musik spelades ”Ängeln i 
rummet” av E. Dahlgren. Vid 
kistan togs avskedet av ma-
ken, barn med familjer, släkt 
och vänner. Till minnet av 
Astrid var koret vackert de-
korerat med blommor. Grav-
sättning kommer att äga rum 
på Järns kyrkogård.

MELLERUD
Smyrna: Onsd 19 Bibel-
klass i Smyrnakyrkan. Torsd 
17 Språkcafé. Sönd 11 Lä-
karmissionen och sånggrup-
pen Vocalsis - kaffe. Månd 
17 U-landsgruppen. Tisd 

9.30 Bönemöte.
Equmeniakyrkan: Sönd 
17 Gudstj. Emanuel Georgs-
son. Nattv. Kvällsfika. Tisd 
10-12 Tisdagskaffe & Rast-
plats. 18 Scout, terminstart. 

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

Smyrna: Fred 15 Andakt 
på Servicehuset. Thomas 
Granath medverkar. Sönd 
16 Ekumenisk gudstj. i 
Smyrnakyrkan. Ssk. Kyrk-
kaffe. Tisd 11 Bön.
Equmeniakyrkan: Torsd 
19 Samtal om trons grund. 
Sigward K. Sönd 16 Eku-
menisk gudstj. i Smyrna 
”Leva i bön – jag och Gud” 
Ssk. Servering. Thomas G. 
Anette J. C. Thomas H. Sig-
ward K.
Brålanda: Sönd 16 Eku-
menisk gudstj. i Smyrna, 
Sigward Karlsson, Thomas 
Holmström, Anette J. Carl-
son m.fl. Ssk. och servering. 
Månd 12 Middagsbön i fsh. 
12.15 - 13.30 Lunch. 17-19 
Kulturcafé Brålanda fsh. 
Onsd (6/2) 18 Veckomässa 
i fsh.
Sundals-Ryr: Sönd 11 
Gudstj. i fsh. Anette J Carl-

son och Hembygdskören. 
Kyrkkaffe. Kyrkbil 308 70.

FRÄNDEFORS
Equmeniakyrkan: Fred 10 
Bibelsamtal. ”Tre texter”. 
Sigward K. Sönd 11 Gudstj. 
Sång Maria och Christer 
Österberg. Sigward. 
Frändefors: Torsd 14 Ge-
menskapsträff på Ringhem. 
”Det är något bortom ber-
gen”. Lars Antborg sjunger 
Dan Anderssons visor. Kaf-
fe och andakt. Sönd 18 Ljus-
gudstj. kyrkokören. Stefan 
Rahkonen trumpet. Lennart 
Staaf. Tisd 13.30 Gudstj. på 
Ringhem m nattv. Lennart 
Staaf.

Vår kära svägerska,
moster och faster

Greta Karlsson

* 30 juli 1931

har stilla insomnat och
lämnat oss, släkt och vänner

med tacksamma minnen.

Bollungen
18 januari 2019

Elin
Syskonbarnen med familjer

"Herren är min herde,
mig skall intet fattas.."

Ps 23

Begravningen äger rum
fredagen 8/2 kl. 11.00 i

Högsäters församlingshem.
www.ernstssons.se

I den investeringsbudget 
kommunstyrelsen antog i 
höstas fanns avsatt fem mil-
joner för tillfälliga förskole-
lösningar. Det beslutet togs 
aldrig av kommunfullmäkti-
ge utan skickades tillbaka. I 
det nya förslag som ska antas 
ikväll är summan nedbantad 
med 90 procent och stannar 
på 500 000 kronor.

Detta föreslår majoriteten 
trots att vi för närvarande har 
106 barn i förskolekö, barn 

som enligt lagen har rätt till 
plats under våren. Det stora 
behovet är förskoleplatser i 
centrala Mellerud.

Lösningen majoriteten fö-
reslår, och till vilket de  
500 000 räcker, är nya avdel-
ningar i Dals Rostock. Det 
innebär att föräldrar som bor 
i centrala Mellerud kommer 
att hänvisas till att två gånger 
om dagen köra bil till Dals 
Rostock för att lämna och 
hämta. Detta är särskilt all-

varligt eftersom det inte finns 
bussförbindelser mellan 
Mellerud och där förskole-
platserna kommer att finnas.

Vi socialdemokrater kom-
mer ikväll att kräva att för-
skolesatsningen trots allt blir 
av och att fem miljoner kro-
nor reserveras för detta.

Socialdemokraterna  
i Mellerud 

Michael Melby  
Thomas Hagman  

Marianne Sand Wallin

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

DEBATT

Försvunnen förskolesatsning

Centerkvinnorna i Fyrbodal  
välkomnar strängare straff för  
hedersrelaterat våld och förtryck

Plötsligt en dag kommer hon 
inte till skolan. I bästa fall har 
hon placerats på okänd plats 
av socialtjänsten för att und-
vika ett oönskat äktenskap. I 
annat fall kan hon redan vara 
bortgift i ett äktenskap som 
arrangerats av föräldrarna. 
Drömmar om en utbildning 
och ett yrke krossas, istället 
väntar hemarbete och barn. 
Kanske i ett nytt land där hon 
inte kan språket, då är det lätt 
att bli isolerad och hänvisad 
till mannen och hans släkt. 
De kan ha full kontroll. För-
trycket är på livstid.

Familjen som tvingar dot-
tern att gifta sig eller att 

gömma sig går oftast ostraf-
fad. De får lov att stanna i 
Sverige trots att de inte res-
pekterar våra lagar. Vi har 
dessa familjer i vår närhet. 
De finns i varje kommun. 

I uppgörelsen mellan S, C, 
L och MP finns en överens-
kommelse att se till att he-
dersbrotten bekämpas.  
”Brott med hedersmotiv ska 
utgöra egen brottsrubrice-
ring” enligt överenskommel-
sen. Det slås även fast att  
”Reglerna för utvisning av 
icke svenska medborgare 
som döms för hedersrelate-
rade brott och hatbrott ska 
skärpas och frågan om utvis-

Fyra eller fem gånger har vår 
brevlåda och skylt i Katte-
berg blivit flis. Ge f-n i att 
gasa när det är halt!

Det värsta jag vet är att folk 
inte står för vad de gör, utan 
bara åker vidare. En lite lapp, 
med namn- förlåt mig, vore 

på sin plats. Men detta bete-
ende är väl ett resultat av vårt 
samhälle, med alla sociala 
medier där man kan bära sig 
åt som svin utan att stå för 
det.

Snickar-Pär

Nu börjar jag ledsna!

ning ska alltid prövas vid 
sådana brott”. Vidare kan 
man läsa att det ska bli ökat 
förebyggande arbete i sko-
lorna med ett tydligt barn-
rättsperspektiv. Myndighe-
ternas möjligheter ska 
stärkas att ingripa vid miss-
tanke om att personer förs ut 
ur landet för att giftas bort 
mot sin vilja eller könsstym-
pas.

I uppgörelsen fastslås att 
nyanlända kvinnor och män 
skall mötas av samma för-
väntningar och ges rätt förut-
sättningar att  kunna försörja 
sig själva och stå på egna ben.

Centerkvinnorna Fyrbodal 
välkomnar dessa viktiga åt-
gärder för att öka alla kvin-
nors lika rätt att själva välja 
sitt liv.

Ann-Marie Jacobsson, ordf.
Åsa Edvardsson 

Margareta Nilsson
Ann-Marie Wennerberg

Gunilla Karlsson
Eva Classon

Melleruds kommun sätter inte 
upp kameror i privata bostäder

Melleruds kommun har fått 
information om att privata 
fastighetsägare fått besök i 
sin bostad av personer som 
felaktigt utger sig för att vara 
från Melleruds kommun. 
Besökarna har erbjudit sig att 
sätta upp kameror i bostaden.

Melleruds kommun erbju-
der inte denna tjänst. Man 
rekommenderar att inte 
släppa in någon i hemmet 
utan att fråga efter legitima-
tion. Lämna tips till polisen 
via telefonnummer 114 14 
eller www.polisen.se. Tänk 

på att kommunens service-
personal har legitimation och 
oftast använder en bil eller 
kläder med kommunens lo-
gotyp på.

Övergången till tidsbokning närmar sig
Polisen inför tidsbokning i 
Fyrbodal och Skaraborg för 
den som ska ansöka om pass 
eller nationellt id-kort. Drop-
in på stationerna i respektive 
polisområde finns kvar till 
och med den 1 februari. Där-
efter, från och med 4 februa-
ri, är det enbart tidsbokning 
som gäller i hela regionen.   

– Det som är viktigt att 
tänka på är att planera sitt 

besök och vara ute i god tid,  
säger Jonas Bertram, som är 
regionalt införandeansvarig 
på polisen.

Släpper löpande
Redan i november förra året 
släppte polisen tider i bok-
ningssystemet på polisen.se. 
De tider som ligger ute nu 
gäller från och med 4 fe-
bruari och framåt. Under 

rubriken Pass och nationellt 
id-kort finns en länk till for-
muläret för tidsbokning. 
Den som inte har tillgång till 
Internet kan ringa 114 14 och 
få hjälp via växeln. Växeln 
har dock inte fler tider än de 
som läggs ut på nätet.  
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Melleruds Nyheter utkommer varje vecka med lokal läsning 
och är det bästa sättet att hålla sig uppdaterad kring vad som 
händer i bygden. Våra reportrar bevakar det mesta som händer, 
både stort och smått. 

Vi, som annonsfinansierad tidning, har 100-procentig utdelning till hushåll och 
företag inom vårt spridningsområde.

Allt, förutom att trycka tidningen, görs på redaktionen på Storgatan 20 i  
Mellerud. Detta är möjligt genom annonser, som är tidningens huvudsakliga 
inkomstkälla, och stödprenumerationer från er läsare. Vi har exempelvis inget 
presstöd.

Vi vill bli ännu bättre och är mycket tacksamma för alla bidrag som hjälper till 
att utveckla Melleruds Nyheter. Större ekonomiska resurser betyder också mer 
innehåll i tidningen. 

Missa inte att stödja oss ekonomiskt och samtidigt bidra till fortsatt bra och  
intressant lokal läsning. Stödprenumerationen för 2019 kostar bara 320 kronor.

Din stödprenumeration
betyder mycket

Storgatan 20 • 464 30 MELLERUD 
Tel. 0530-125 40 • www.mellerudsnyheter.se

N
ELLERUDSM

– LOKALTIDNINGEN FÖR MELLERUD

ONSDAG 23 MAJ 2018

YHETER
NR 21 • ÅRG 25 Sapphultsg. 12, Mellerud • Tel: 0530-330 00Öppettider: Mån-fre 7.00-18.00 Lör 9.00-14.00www.xlbygg.se • info@mellerud.xlbygg.se

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

BECKERS
Träolja 2,7 liter

159:-

 

Kvarnkullen
Öppet alla dagar 8-22

Med reservation för ev. 
slutförsäljning och  

tryckfel. Priserna gäller 
endast vecka 21.

Prisbomb!

5:-
/st

Brie
President, 125 g, jfr-pris 40,00/kg.Max 2 köp/hushåll/vecka 21

Räkor
Inkommer torsdag förmiddag

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

Svensk fläskytterfilé
Nybergs deli, Sverige, färsk, i bit, ca 1 kg.
Max 2 köp/hushåll/vecka 21 

5995
 

/kg

Högrevsburgare
Garant, Sverige, färska, 300 g, 
jfr-pris 99,83/kg. 

2995
 

/st

Lösviktsgodis
Smått & Gott. Jfr-pris 59,90/kg.

599
 

/hg

89:-
för Bonuskunder

/st

Laxfilé i bit
Falkenberg, Salmo salar, odlad i Norge, färsk, i tråg, 400 g, jfr-pris 222,50/kg.

25:-
för Bonuskunder

/st

Från  
frigående 

höns 
inomhus

Igår togs första spadtaget för bygget av ett köpcentra på Västerråda i Mellerud. Köpcentrat på 11 000 kvadratmeter, varav  3 000 kvadratmeter blir en Coop-butik, ska stå klart i oktober 2019. Fr.v: Fredrik Fast, driftschef 

på Coop, Ulf Palm, Melleruds Handel, Tommy W Johansson, kommunalråd i Mellerud, Anders Ericsson, distriktschef Skanska och Ronny Johansson, styrelserepresentant Coop. Foto: Susanne Emanuelsson.– Sidan 5 –

Första spadtaget på Västerråda

Varje vecka
trycker vi 

10.900 exemplar av 
Melleruds Nyheter

Vårt bankgiro är: 5757-5581. Skriv ”Stödprenumeration”.

Swishnummer: 123 029 62 69. Skriv ”Stödprenumeration”.

Att komma in till oss på redaktionen och ge sitt bidrag direkt går också bra. 

Vikten av att ha lokal läsning

Gun Hermansson,  
Mellerud, hunden Ceasar
1. Jag vill ha kvar Melleruds 
Nyheter, det är därför betalar 
jag stödprenumerationen.
2. Det är bra som det är, Mel-
leruds Nyheter är en fin liten 
tidning. Jag kan inte fatta att 
den inte kostar något, det är 
enastående. Ni är verkligen 
värda stödprenumerationen. 
Alla jag pratat med tycker det 
är en bra tidning.
3. Ja.
5. Jag läser alltid papperstid-
ningen mycket noga, jag 
tycker bäst om att läsa tid-
ningen i handen.
6. Jag bläddrar från första 
sidan till sista. Jag läser det 
mesta i tidningen, man är ju 
nyfiken på om man känner 
igen några personer. Är från 
Köpmannebro, så jag gick i 
skolan här.
7. Otroligt mycket. Det finns 
många lokala texter och an-
nonser som är bra för mig 
som är nyinflyttad till Mel-
lerud sedan ett år tillbaka.

1. Det försvinner alltmer gratistidningar från marknaden, hur ser du på det?
2. Hur skulle vi kunna bli bättre?
3. Är du stödprenumerant?
4. Om inte, kommer du bli stödprenumerant?
5. Hur får du till dig dina lokala nyheter? Genom vilken kanal?
6. Vad läser du först i Melleruds Nyheter?
7. Vad betyder din lokaltidning för dig?

En gratistidning som kom-
mer ut en eller två gånger i 
veckan har många goda ef-
fekter. Gratistidningen ”täv-
lar” inte med andra nyhets-
medier om den generella 
dagliga rapporteringen, utan 

kan fokusera på den hyperlo-
kala rapporteringen. Perio-
den fram till nästa utgåva tas 
gratistidningen fram flera 
gånger och varje gång läses 
den i viss utsträckning igen. 
Varannan läsare läser tid-

ningen två gånger per utgåva 
och varje sida läses i snitt 1,3 
gånger.

Detta är en mycket viktig 
faktor för gratistidningarnas 
annonseffektivitet.

Källa: Gratistidningarna

Hyperlokal rapportering

Karin Thorsenius,  
Mellerud
1. Jag tycker inte det spelar 
så stor roll generellt sett, men 
vill ha kvar Melleruds Nyhe-
ter. Prenumererar på flera 
tidningar exempelvis tid-
ningen TTELA eller GP.
2. Jag tycker det är en bra 
tidning för att det är en lokal-
tidning med lokala nyheter. 
Man kan även skicka in eget 
material.
3. Nej det är jag inte.
4. Är redan prenumerant på 
tidningar så jag har inte tänkt 
det just nu.
5. Jag brukar läsa papperstid-

Madelene Ekman,  
Mellerud
1. Det finns ju både fördelar 
och nackdelar. Tycker alla 
har ett eget val vad man vill 
läsa.
2. Det är en bra blandning 
med lite av allt. Det står 
mycket lokala nyheter i Mel-
leruds Nyheter.
3. Det är jag inte.
4. Just nu nej.
5. Jag läser mest papperstid-
ningen.
6. Först brukar jag skumma. 
Efter det läser jag från början 
till slut.
7. Jag tycker att det är viktigt 
att den finns.
 

Mikaela Söderqvist,  
Mellerud
1. Bra att det är gratis, men 
det kan ju vara svårt att driva. 
Men bra att kunna ta del av 
den.
2. Jag tycker att det är bra 
som det är. Finns en bra 
blandning.
3. Nej.
4. Vet inte.
5. Brukar läsa papperstid-
ningen.
6. Jag brukar läsa om polisä-
rendena först. Sedan läser jag 
från början till slut.
7. Tråkigt om den försvann 
eftersom det är vår egen tid-
ning.

ningen. Jag brukar även 
lyssna på radion.  
6. Jag läser tidningen från 
början till slut, mest intres-
sant är läsning om kulturella 
evenemang. Det finns ju så 
mycket här i Mellerud. Det 
är mycket sport i tidningen, 
men när man lyfter vissa lo-
kala insatser är det positivt.
7. Jag tycker den ”håller 
ihop” Mellerud. Man får vara 
med mer än om man jämför 
med de större tidningarna. 
Jag känner mig stolt över att 
vi har Melleruds Nyheter. 
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Nordalsskolan byggs ut
Markarbetet är påbörjat 
för utbyggnaden av Nor-
dalsskolan i Mellerud.
Tillbyggnaden byggs vid den 
nordvästra delen av skolan 
och blir en spegelvänd del av 
den sydöstra matsalsdelen. 
Byggnadsarean hamnar på 
332 kvadratmeter i ett plan 
och den kommer att inrymma 
två klassrum, tre grupprum, 
toaletter, kapprum, förråd, 
teknikrum och personalrum.

Allt ska vara klart till se-
mestern 2019 och byggkost-
naden är satt till cirka sex 
miljoner kronor.

Huvudentreprenör är L:E 
Gruppen.
 

Susanne Emanuelsson 
susanne@mellerudsnyheter.se

Markarbetet har redan startat.

Bilden t.v visar Nordalsskolan idag. T.h efter tillbyggnad.

Illustrationsbild över västra fasaden på utbyggnaden, vy över klassrum och teknikrum.

Byggstart för gångbron
Här syns köpcentret till vänster som växer fram, på andra sidan E45 syns bostadshuset längst till höger som 
håller på att rivas för att ge mer plats för anslutningen till gångbron.

Rivningen pågår av ett bo-
stadshus vid norra rondel-
len för att ge mer utrymme 
för anslutningen av den 
planerade gångbron över 
E45. Bygget planeras dra 
igång i april månad.
Kommunen har köpt en del 
av tomten där fastigheten 
som rivs står. Gångbron, som 
placeras efter refugen i norra 
utfarten av rondellen, får en 
hiss på var sida om E45. 

Handlingarna är klara och 
överlämnade till Trafikver-
ket, som lägger ut dem för 
upphandling denna veckan. 

– Tidsplanen är att den ska 
vara klar i oktober, med 
byggstart i april, säger Mag-
nus Olsson, samhällsbygg-
nadschef.

Han berättar vidare att 
Snickaregatan mellan skolan 
och cykelaffären ska göras i 
ordning för dubbelfilig tra-

fik. Man tittar även på en ny 
busshållplats plus att man 
vill stänga av skolgården ut 
mot E45 med staket så att 
eleverna inte ska kunna gena 
över E45. De måste istället 
använda den nya gångbron.

– Cykelbanan utanför Kul-
turbruket på Dal kommer att 
ansluta till gångbron, berät-
tar Magnus Olsson.
 Susanne Emanuelsson 

susanne@mellerudsnyheter.se

Välbesökt
releasefest

Kulturrepubliken Dalsland 
bjöd in till releasefest i lör-
dags kväll på Kroppefjäll 
med anledning av det lokala 
bandet Dearwoods skivsläpp 
av plattan ”Still waiting”. 

Dryga 100-talet kom till res-
tauranglokalen där det bjöds 
på skön musik, luftakrobatik, 
mat och dryck samt en impo-
nerande eldshow utomhus.

Susanne Emanuelsson

Cajunbandet Alligator Gumbo inledde kvällen med sin svängiga musik.Konstnären Patrick Petrén Allier, Dals Rostock, målade live.Luftakrobaten Kimberley Åhage bjöd på hisnande luftfärder.

Dearwoods släppte loss och bjöd på låtar från sin platta Still waiting. Här syns fr.v: Daniel Olsson, Maria-Terese Olsson och Rasmus Lindblom.
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Lokalproducerad mat i fokus

Från Mellerud syntes, bland flera andra, kommunalrådet Morgan E Andersson (C), Robert Svensson, Hushåll-
ningssällskpet samt Daniel Jensen (KD).

Det blev ett välbesökt 
möte på Nuntorp när 
Gröna Klustret bjöd in till 
en kväll där frågan om 
kommunerna kan bli själv-
försörjande på närprodu-
cerade livsmedel stod på 
agendan tillsammans med 
frågor och information 
kring utbildning. 
Inbjudna var Gröna Klustrets 
medlemmar, lantbrukspro-
ducenter, representanter för 
de kringliggande kommu-
nerna samt övriga intresse-
rade.

Även om det under kvällen 
gavs intressant information 
från både Kunskapsförbun-
det Väst och Nuntorpsgym-
nasiet om såväl olika utbild-
ningsmöjligheter som läget 
inför höstens skolstart på 
Nuntorp, var det frågorna 

kring lokalproducerade livs-
medel i våra kommuner som 
rönte största diskussionerna.

Jonny Jones, före detta 
kommunalråd i Rättviks 
kommun, berättade om hur 
man där startade sitt Åter-
tagsprojekt redan 2006. Idag 
är man i stort sett helt själv-
försörjande på nötkött och 
potatis till skolor och äldre-
boenden i kommunen. Även 
lamm- och griskött, morötter 
och vissa grönsaker står man 
i mycket hög grad för själv. 

Återtagsprojektet 
i Rättvik
I Rättvik drivs ortens natur-
bruksgymnasium av kom-
munen och det är också na-
turbruksgymnasiet som 
producerar kommunens lo-
kala behov. 

Jonny Jones från Rättvik kom till 
Nuntorp och berättade om Åter-
tagsprojektet som startade redan 
2006.

Roger Johansson lyssnar koncentrerat till kvällens föredrag liksom två av kommunalråden från Vänersborgs 
kommun Bo Carlsson (C) och Benny Augustsson (S). Kommunens tredje kommunalråd Gunnar Lidell (M) 
fanns också på plats.

Martina Haag roade Mellerud

Martina Haag visar upp den kokbok hon skrivit tillsammans med en 
kamrat.

Martina Haag är känd för 
mycket. Hon har vunnit 
”På spåret”, gått långt i 
”Let’s Dance”, varit med 
i matlagningsprogram på 
TV och medverkat i flera 
filmer. Men främst är hon 
författare och krönikör, 
en karriär hon påbörjade 
sent i livet.
Det var i den författarrollen 
hon var i Mellerud i onsdags 
för att hålla föredrag i Kul-
turbruket på Dal. Besöket 
var inte del av någon turné, 
utan något hon kallade ”ett 
singel-gig”.

– Jag ser det som en del av 
mitt yrke. Vill man ha biblio-
tek och bokhandlar så får 
man åka runt och visa upp 
sig.

Livsberättelse
Martina tog oss på en resa 
genom sitt liv. Att hon skulle 
bli författare var det aldrig tal 
om. Vid sju års ålder be-
stämde hon sig för att bli 
filmstjärna.

Skolan gick inget vidare 
och trots att hon gick om nian 
räckte hennes betyg inte för 
att komma in på gymnasiet. 
Istället lade hon kraft på att 
jaga roller i filmer. Inte heller 
det gick så bra. Hon fick 

Lärorika dagar
Jag heter Andiona Bytyqi 
och är 18 år gammal. Jag 
spelade fiol i sju år på Kul-
turbruket här i Mellerud. Där 
tog jag även sånglektioner 
när jag gick på högstadiet 
men jag slutade ta både fiol-
lektioner och sånglektioner 
när jag började på gymnasiet.
 Nu går jag tredje året på 
Birger Sjöberggymnasiet i 
Vänersborg. Där läser jag det 
samhällsvetenskapliga pro-
grammet med inriktning be-
teendevetenskap. Vecka fyra 
skulle vi få gå ut på praktik. 
Vi fick välja valfri plats att 
vara på under denna vecka 
för att få möjligheten att 
testa på ett yrke som vi är 
intresserade av. 

Jag ville göra min prak-
tikvecka på Melleruds Nyhe-
ter för att jag ville veta mer. 
Jag var intresserad av yrket 
och jag ville även ta reda på 
om det är ett yrke för mig. 

Under dessa dagar har jag 
fått vara med och se proces-
sen innan tidningen trycks 
och delas ut varje vecka. Har 
fått intervjua ute på torget 
och ta bilder. Tyvärr kunde 
jag inte närvara hela veckan 
då jag var sjuk men de da-
garna jag varit här var väldigt 
lärorika. Tacksam för att jag 
fick möjligheten att vara här.

Andiona Bytyqi

Andiona Bytyqi praktiserade på Melleruds Nyheter förra veckan. Hon går 
det samhällsvetenskapliga programmet på Birger Sjöbergsgymnasiet i 
Vänersborg. Foto: Susanne Emanuelsson.

några små statistroller och 
gjorde röster i reklam. 

En av dem hon ofta ringde 
till för att försöka få roller var 
regissören Kjell Sundvall.

– Han verkade alltid sitta 
och äta när jag ringde, säger 
Martina.

Vändningen kom när en 
kamrat bad henne skriva en 
krönika för tidningen Cos-
mopolitan.

– Men jag kan ju inget, 
svarade Martina.

– Skriv om det då, sade 
kamraten.

Efter detta fick hon upp-
drag från många tidningar 

och 2004 blev hon utsedd till 
Årets krönikör. Bokförlag 
började ta kontakt och resten 
är som man säger historia.

Filmstjärna till slut
Hennes första roman, ”Un-
derbar och älskad av alla”, 
blev en succé och filmbola-
gen blev intresserade. Marti-
nas krav var enkelt. Hon 
skulle själv spela huvudrol-
len.

– Eftersom ingen vill ha 
mig i sina filmer får jag 
tvångsbesätta mig själv i 
mina egna.

Det gav också en chans att 

”ge igen” på Kjell Sundvall, 
som fick en biroll i en scen 
där även Mikael Persbrandt 
medverkade. 

Bantning och löpning
Efter fjärde barnet drabbades 
Martina flera gånger av folk 
som felaktigt trodde att hon 
väntade ett femte. Men att 
banta var det inte tal om.

– Jag kan inte banta, säger 
hon. Jag blir hungrig bara av 
att tänka på det.

Hon fick också tips om att 
börja springa. Kompisar be-
rättade hur underbart det att 
fullständigt ta ut sig. Istället 
började hon ”Martina-
springa”, det vill säga små-
jogga.

– Man ska kunna springa 
och sms:a samtidigt, säger 
hon.

Första gången sprang hon 
i tolv minuter. Sakta ökade 
dosen och till slut sprang hon 
och systern maraton.

– Men vi kom alltid sist.
Martina Haag lockade 

fram många skratt hos det 
50-tal som besökte Kultur-
bruket. Kön till hennes bok-
försäljning efteråt visade att 
hon hade gett de flesta många 
aha-upplevelser.

Lars Nilsson

Jonny Jones berättade hur 
man arbetat med projektet 
från start och hur långt man 
kommit idag. Hur själva ar-
betet går till från djur till 
bord, lantbruksinvestering-
arna samt markinköpen man 
gjort och vad det ger i såväl 
arbetsglädje i köken, bättre 
kvalitét på maten, samt gott 
renommé för kommunen to-
talt. 

Återtagsprojektet syftade 
just till att öka kvalitén på 
maten i kommunen, minska 
transporterna, skapa en mat-
produktion som är långsik-
tigt hållbar samt att ha egen 
KRAV-produktion. 

– Lantbruket måste bli mer 
marknadsanpassat, det går 
inte att kräva att folk ska 
köpa produkter som de kan-
ske egentligen inte vill ha, 
sade Jonny Jones.

Efter Jones föredrag visade 
flera av Gröna Klustrets re-
presentanter på sina tankar 
om det hela, att man ansåg att 
något borde göras på ort och 
ställe, inte minst för livsmed-
elsstrategin.

Arbetar vidare för  
lokalproducerad mat
 – Är det något konkret som 
vi nu ska göra, ta tag i att 
jobba med efter detta? Eller 
ska var och en gå hem till sin 
egen kammare och tycka att 
detta var ett bra föredrag, 
frågade Lars-Göran Berg. 

Bland kvällens åhörare 
fanns bland annat de närlig-
gande kommunernas kost-
chefer, upphandlare, kom-
munchefer och politiker.

Bo Carlsson (C) informe-

rade om att till de kommu-
nala köken i Vänersborg är 
det svenskt som gäller vid 
upphandlingarna. Problemet 
är att det inte finns rutiner för 
upphandling av den lokalpro-
ducerade maten, menade han. 

På Orust och till viss del i 
Mellerud har man dock ett 
avtal med Gröna Gårdar och 
i Mellerud kommer exem-
pelvis en del av mejeripro-
dukterna från ett lokalt me-
jeri. 

Det verkade råda stor enig-
het kring frågan i sak, men 
hur och om man på något sätt 
kunde göra något för den 
lokalproducerade maten och 
stötta den lokala produktio-
nen blev en fråga att lösa. 

Här fick slutligen Gröna 
Klustret uppdraget att fort-

sätta med arbetet. Dels ge-
nom att presentera ett förslag 
till kommunerna om samar-
bete och dels till att med-
verka till att bli en mötesplats 
mellan producenter och 
kommuner och deras kost-
chefer, upphandlare samt 
näringslivsutvecklare. 

Ing-Marie Norrman 
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Tre generationers historia

Barbro och Bernhard Arvidsson vid huset som ligger på en kulle med Bollungssjön i bakgrunden och ladu-
gården till vänster.

Dessa brudpallar användes när Barbros föräldrar Margareta och Karl Lilja 
vigdes i hemmet 1939. De står på bordet där Barbro föddes.

BRÅLANDA 
Hon föddes här och de har 
på senare år tillbringat 
somrarna på denna vackra 
plats vid Bollungssjön i 
Sundals Ryr.   Mycket är 
original sedan slutet av 
1920-talet. Men nu är 
antikviteterna sålda. En 
ung familj har köpt hennes 
föräldrahem.
Barbro Arvidsson visar runt i 
sitt barndomshem i Räfsnäs 
vid sjön Bollungen. 

Fadern Karl Johan Anders-
son, nummer tre av sju sys-
kon, född 1872 i Granan i 
Sundals Ryr, kom att ha 
många strängar på sin lyra. 
Familjen flyttade och bodde 
på flera platser i närområdet.

Karl for till Amerika 1889, 
där han jobbade på järnvägen 
i Pennsylvania. Många hette 
Andersson så han tog namnet 
Lilja.

Han återvände och gifte sig 
1896 med Emilia Sundelius, 
Nuntorp, född 1854 i Svans-
kog, som kom från en finare 
familj. Det blev ytterligare 
två resor till Amerika. 

Omkring 1920 köptes går-
den i Räfsnäs som var en 
två-hästars gård med sex kor, 
grisar och höns. Mjölken le-
vererades till mejeriet i Brå-
landa.

En gammal stuga fanns på 
gården, så Liljas byggde ett 
hus 1926-1927. 

Förutom jordbruk hade 
Lilja mejeri och speceriaffär 
i Brålanda. En tid förestod de 
Försörjningshemmet i Eke-
näs, Frändefors.

Huset
Takhöjden i huset är drygt tre 
meter och fönstren original. 
Mycket av möblemanget är 
kvar efter Liljas första fru, 
som fick dem efter sin bror 
som var stadsöverläkare i 
Örebro. De bär även märken 
från uniformsknappar från 
1930-talet då det var mili-
tärövning i trakten. De höga 
befälen bodde och åt då inne 
i huset och de meniga i tält på 
gården.

Arvidssons bjuder på kaffe 
i salen där möblerna är från 
sent 1800-tal.  Barbro har 
dukat med porslinet föräld-
rarna fick i bröllopspresent.   

– På det här bordet föddes 
jag, berättar hon.      

Brand i metallcontainer

Föraren Roger Hansson, Veolia, vid de enorma högarna med metall-
skrot som han var tvungen att trycka ut på marken efter att det börjat 
brinna i lasten.

Tio över tolv i torsdags 
gick larmet om brand i 
metallcontainer vid åter-
vinningsstationen på In-
dustrigatan.
Föraren till en sopbil, Roger 
Hansson, skulle tömma con-
tainers med metall. Han be-
rättar om händelseförloppet: 

– Jag hörde ett puffande 
ljud inifrån bilen, det började 
ryka och jag fick se lågor. Jag 
började släcka med brand-
släckaren jag hade i bilen och 
ringde SOS. Sedan flyttade 
jag bilen en bit från contain-
rarna, öppnade bak och 
tryckte ut allt som fanns i 
lasten. Det var cirka två ton 
metallskrot, blandat med an-
nat som inte ska finnas där, 
berättar han.

Två stora högar med me-
tallskrot behövde städas upp 
efter incidenten. I högarna 
syntes även mycket hem-
elektronik, tyger, plastsaker 
och sprayburkar. Sorteringen 
sköts inte särskilt bra.

– Aerosolflaskor, såsom 
sprayburkar med hårspray, är 
lättantändliga. När de pres-
sas samman i bilen kan de 

Innan du larmar
Det har framförts en önskan 
från Patrik Tellander, sta-
tionsbefäl för räddnings-
tjänsten i Mellerud och 
Åsensbruk, att du som pri-
vatperson tar reda på vad 

som hänt innan du larmar. 
Det innebär stora kostna-

der om räddningstjänst, am-
bulans och polis måste åka ut 
på händelser som inte kräver 
deras insatser. 

Man gick genom isen
I lördags gick en man och 
en kvinna genom isen på 
Östebosjön vid Ryr, Köp-
mannebro. Larmet inkom 
kl. 13.49. Kvinnan kunde 
själv ta sig upp, medan 
mannen påträffades död 
på 14 meters djup vid 
17-tiden.
Mannen och kvinnan hade 
varit ute och åkt skridskor. 
Det var kvinnan, som är i 
50-årsåldern, som larmade 
efter att ha lyckats ta sig upp 

ur vattnet. Räddningstjäns-
ten i Mellerud och Åsensbruk 
var på plats liksom en sjö-
räddningshelikopter och en 
ambulanshelikopter. Livräd-
dare sökte efter mannen ovan 
is i väntan på dykare. Fyra 
ambulanser finns också på 
plats.

Mannen, som var i 60-års-
åldern, hittades avliden på 14 
meters djup vid 17-tiden. Det 
var en dykargrupp från Göte-
borg som hittade mannen på 

den plats som räddnings-
tjänsten markerat ut. Anhö-
riga är underrättade. 

Kvinnan, som var norskta-
lande, fördes svårt nedkyld 
men talbar till sjukhus.

– Jag vill rikta ett stort tack 
till de boende i området som 
hjälpte till, säger Patrik Tel-
lander, stationsbefäl för 
räddningstjänsten i Mellerud 
och Åsensbruk.
 Susanne Emanuelsson 

susanne@mellerudsnyheter.se

Person påkörd av tåg

Spårområdet vid järnvägsstationen stängdes av efter att ett godståg kört på en person, som avled.

Vid 09.30-tiden i måndags  
inkom larm om påkörd 
person vid järnvägsstatio-
nen i Mellerud. Personen 
blev påkörd av ett godståg 
lastat med timmer och av-
led av kollisionen.
Räddningstjänsten Mellerud 
och ambulans var snabbt på 
plats. Stationsbefälet Patrik 
Tellander berättar att godstå-
get var på väg söderut. Lok-

föraren hade med sig en 
lokförare som höll på att läras 
upp. Båda uppfattar att det 
dunkar till i jämnhöjd med 
järnvägsstationen och tvär-
nitar. Det tar dock ganska 
lång tid för ett godståg med 
timmerlast att få stopp, så 
tåget hade stannat helt först 
vid viadukten flera hundra 
meter längre bort.

– Personen ska ha gått på 

övergången mellan grindar-
na vid järnvägsstationen och 
inte uppfattat det framru-
sande tåget, berättar Tellan-
der.

Vid 13-tiden släpptes tåg-
trafiken på igen.

Den avlidna personen var 
ännu inte identifierad på 
måndagseftermiddagen.
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se

börja brinna. Samma sak har 
hänt tre veckor i rad nu, både 
i Vänersborg och Trollhät-
tan. Det är inte alls bra, fram-
håller Roger Hansson.

Enligt vittnesuppgifter 

syntes tidigare ett gäng ung-
domar på platsen, de sköt 
raketer och smällde smällare  
vid återvinningsstationen.
 Susanne Emanuelsson 

susanne@mellerudsnyheter.se

Man har inte ändrat så 
mycket under åren och stället 
är charmerande.  På sängarna 
på övervåningen ligger 
sängöverkast från 1800-talet. 
Pappans amerikakoffert finns 
där.

Spiskåpan och skåpen i 
köket är med sedan början, 
där finns även en kökssoffa 
från 1920.

I hallen är spegeldörrarna 
bevarade med ursprungsfärg 
och även så tapeten. Ett vack-
ert syskrin som Emilia S. 
Lilja flitigt använde står där.

När elektriciteten kom in-
stallerade Lilja det som första 
ställe i socknen. 1961 drogs 
vatten in så man inte behövde 
bära det från brunn och sjö. 
Värmekälla har varit ved och 
oljepanna.   

Dörrarna in från glasveran-
dan bär spår efter flera inbrott.

Gediget 
1956 brann ladugården ner 
och den som finns idag upp-
fördes året därpå. Det finns 
också ett kombinerat maga-
sin och vedskjul, sedan 1920, 
där den nordöstra gaveln 
aldrig är målad men mycket 
välbehållen.

– Det visar att de byggde 
med gediget virke, säger 
Bernhard Arvidsson. 

Familjeliv
Första hustrun avled 1932 
utan att efterlämna några 
barn. 

1939 gifte K Lilja om sig 
med Margareta Larsson, född 
1902, från Paradiset på andra 
sidan sjön och äldst av tio 
syskon. Hon var hembiträde 
hos prästen Norén, Bollung-
en.

Vigseln var i hemmet och 
de brudpallar, från Tyskland, 
som användes finns kvar. 

1940 föddes dottern Bar-
bro. Sin skolgång hade hon i 
Bollungsnäs på södra sidan 
sjön. 

– Jag och grannbarnen gick 
ofta den åtta kilometer långa 
vägen. Ibland rodde vi över 
sjön och vid behov körde 
någon av barnens föräldrar 
med häst och vagn/släde, 
minns Barbro. Karl Lilja av-
led 1950.

Familjen Sundelius gillade 
Liljas så Barbro fick bo hos 
en brorsdotter till E. S. Lilja 
när hon jobbade i mjölkbaren 
i Vänersborg. 

Modern arrenderade ut 
jordbruket. Arrendatorn 
bodde på nedervåningen och 
Liljas på övervåningen.  

Mor Margareta bodde se-
dan kvar till 1979, då på bot-
tenvåningen. Sedan på ålder-
domshem till sin död 1980.

Kärlek
Barbro och Bernhard var ti-
digare skolkamrater. De träf-
fades när hon en tid jobbade 
och tog hand om hem och två 
barn när Bernhard blivit änk-
ling. De gifte sig 1972 i Sun-
dals Ryrs kyrka och bröllops-
festen var på Svanefjorden, 
Köpmannebro. 

Då skötte Bernhard åker 
och skog. Markerna såldes 
för fem år sedan och numera 
betar där nötkreatur.

Paret har idag villa i Brå-
landa. Barbro har jobbat 
inom handel och äldrevård. 
Bernhard jobbade på Saab.

– Vi, våra barn och deras 
kompisar, har tillbringat 
många fina somrar här vid 
Bollungssjön med båt, bad 
och fiske men de vill inte ha 
kvar stället så nu har vi sålt. 
Vemodigt, men nödvändigt, 
säger Barbro Arvidsson.

Marianne Karlsson
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Innebandy 
Division 5

Rådahallen
Fredag 1 februari kl. 20.00

Melleruds IBK - Lindås Rasta IBK

MELLERUDS IBK

GIANT

S

Handboll enligt 
instruktionsboken

HANDBOLL 
Pojkar12 kammade hem 
ännu en vinst i helgen när 
man på snöiga vägar tog sig 
till Stenungsund under sön-
dag eftermiddag.

Med bara två avbytare tog 
killarna ledning direkt i 
matchen och sedan var det 
aldrig något snack. Med fart 
i benen och fina passningar 
bjöds det på riktigt bra an-
fallshandboll. 

Bakåt hjälptes laget åt på 
ett föredömligt sätt så att 
Alizafar Qasemi i mål fick 
bra hjälp.

I pauserna var det egentli-
gen bara att dirigera och rita 
på tavlan med önskemål om 
olika typer av anfall, vilket 
killarna också förverkligade 
ute på planen.

Petra Gull

SPORT

Oavgjort i sista 
för FC Mellerud

SLUTRESULTAT
FC Mellerud – 
Färgelanda IF 
5-5 (3-2)

Div. 1 Nv. Götaland
Målskyttar, FCM:
Halid Zekovic, 1
Miljan Nacic, 1
Flroijan Fejzulovic, 1
Kenan Busuladzic, 1
Självmål, 1

Tre spelarövergångar klara
FOTBOLL 
De lokala lagen ser ut att 
ha börjat få ordning på 
sina trupper, men än är det 
några spelarövergångar 
som sker.
De senaste i raden är att Brå-
landa IF värvar 16-årige 
försvararen Samuel Henning 
från Melleruds IF. Han har 
tidigare spelat i MIF:s andra-
lag i division 5 och tar nu 
klivet upp i division 4 till-
sammans med Brålanda.

Även Håfreströms IF se-

naste tillskott i truppen har 
spelat i Melleruds IF, men 
också i IFK Åmål och Åse-
bro IF. 28-årige Robin 
Svensson gör comeback i 
fotbollen och kommer sä-
songen 2019 att spela för 
Håfreström i division 4.

Han är en allroundspelare 
med många års spel bakom 
sig i både division 3 och 4. 
Tredje och sista övergången 
som gjorts på sistone är Frän-
defors IF:s förvärv av Pontus 
Melert Sunnerdahl.

Tre pallplatser 
 till Dals Södra

FRIIDROTT 
I helgen arrangerades Gö-
tas ungdomsspel inomhus 
av IF Göta i Karlstad. Från 
Dals Södra deltog tre akti-
va som även tog medaljer.
På lördag kammade Tobias 
Nilsson, P15, hem en andra 
plats i 60 m med nytt person-
bästa på 7.98. 

Brorsan Andreas Nilsson 
ville inte vara sämre och på 

söndag vann han i P13 kula 
med en stöt på 9,94 m, vilket 
också var nytt personligt re-
kord. 

Linnea Hallsten, F13, blev 
trea i höjd på 1,43, vilket hon 
inte var riktigt nöjd med, men 
man slår inte personbästa 
varje gång. Blir det pallplats 
på ett ”dåligt” resultat är det 
ju bra också.

Göran Hallsten 

Tobias Nilsson startade i 60 meter och tog en andraplats.

Lokala lag visade 
framfötterna

FUTSAL 
Tössecupen brukar vara 
avslutningen på futsal-
säsongen för många lag. 
Den anrika turneringen, 
driven av Tösse IF, spar-
kade igång i fredags för 
41:a gången. 
I Karlbergsgymnasiet i Åmål 
spelades Tössecupen i hel-
gen och det fanns ett par lo-
kala lag som gick långt i 
turneringen.

På damsidan var det Tösse 
IF som fanns som lokal re-
presentant, dock fick de 
lämna redan efter gruppspe-
let med en tredjeplats som 
resultat.

Samma placering fick 
Melleruds IF:s herrar, som 
också fick lämna efter grupp-
spelet. Bättre gick det för 

Fengersfors IK som tog sig 
vidare som etta från sin grupp 
och fick spela kvartsfinal. 
Dock tog det stopp där efter 
0-2 mot Ellenö IK.

Samma Ellenö slog sedan 
ut Tösse IF i semifinalen med 
uddamålet. En semifinalplats 
blev det även för Frändefors 
IF Futsal, som gick vidare till 
slutspel som tvåa i sin grupp 
bakom Fengersfors.

I kvartsfinal besegrade 
man Ärtemark/Billingsfors 
på straffar och gick vidare till 
semifinal. Väl där ställdes 
man mot Ettehad ViUnga 
FC, som vann samtliga av 
sina matcher i turneringen, så 
även mot Frändefors, men 
den matchen fick också av-
göras på straffar.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

FUTSAL 
FC Mellerud har gått tungt 
under säsongen i division 
1 Nordvästra Götaland. 
Men laget avslutade med 
en poäng mot tabelltvåan 
Färgelanda i Rådahallen 
och ser ut att klara kon-
traktet inför nästa år.
Det har varit en defensivt 
tung säsong för Mellerud. 
Offensivt är man alltid bra, 
men bakåt har målen rullat in 
i snabbare takt än man är van 
vid. Mot Färgelanda var det 
på samma sätt, offensivt höll 
man hög klass, men bollen 
ville inte riktigt in, mycket 
tack vare Färgelandas kom-
petenta målvakt Henrik Al-
binsson.

– Vi tog ledningen i första 
och hade flera lägen att utöka, 
men Färgelandas målvakt 
höll kvar dem i matchen med 
många bra räddningar, berät-
tar FC Melleruds huvudan-
svarige, Valon Gashi.

Istället kunde gästerna ta 

ledningen efter paus. Men 
Mellerud kom tillbaka och 
räddade en poäng som ser ut 
att betyda oerhört mycket i 
slutändan.

– Krysset var skönt då de 
fem sämsta femmorna i divi-
sion 1 riskerar att åka ur. Så 
som jag har räknat och som 
förbundet har sagt, så ska vi 
klara oss som en av de två 
bästa tvåorna i division 1, 
berättar Gashi.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Brålanda IF värvar Samuel Hen-
ning från Melleruds IF. Foto Mel-
leruds IF.

Frändefors IF förstärks av Pontus 
Melert Sunnerdahl. Foto Frände-
fors IF

Den 26-årige försvaren har 
tidigare spelat för Väners-
borgs FK och kommer för-

stärka division 5 laget kom-
mande säsong.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Hjulgrävare välte

Hjulgrävaren hade vält på sidan, men lyckligtvis höll hytten. Föraren 
fördes till Näl med nacksmärtor.

Torsdag 24 januari klock-
an 09.46 fick räddnings-
tjänsten larm om utsläpp 
av drivmedel i Åsensbruk.
Det visade sig vara en hjul-
grävare som vält i närheten 
av skjutbanan vid Sundse-
rud. Man hade stått och utfört 
grävarbete och hamnat utan-
för vägkanten. Den hade lagt 
sig på sidan och lyckligtvis 
höll hytten. Föraren var 
chockad och klagade över 

nacksmärtor. Mannen fördes 
med ambulans till Näl för 
undersökning. Det blev inget 
läckage av olja och endast 
minimalt med diesel hade 
läckt ut. Miljökontoret infor-
merades och bärgningen på-
börjades ganska omgående.

Händelsen utreds som en 
arbetsplatsolycka.
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se

Stölder
22/1 stals en bygglaser på Floragatan, Mellerud. Det var 
personal från Melleruds kommun som sysslade med VA-ar-
beten. När de gick på lunch stals bygglasern, som lämnats 
kvar på arbetsplatsen. En person tappade sin plånbok på 
bussen som gick mellan Åsensbruk och Mellerud på em den 
25/1.

Trafikbrott
23/1, dagtid, stoppades en man i 35-årsåldern på E45, Gerd-
serud. Han är misstänkt för grov olovlig körning och dro-
grattfylleri. 24/1 på kvällen stoppades en man i 50-årsåldern 
på E45. Han är misstänkt för grov olovlig körning då han 
saknar körkort och bilen hade körförbud.

Påkörd katt
23/1 på em blev en katt påkörd på E45, Mellerud. Bilföraren 
uppger att katten, som sprang iväg, var vit med svarta fläck-
ar och en aning långhårig. 

Smitning
24/1 på em kom en bil körande på Bringsrovägen i Dals 
Rostock. En annan bil, som hade väjningsplikt, kom från 
sidan och körde in i målsägandens bil och körde sedan vi-
dare utan att stanna. Polisen har inga spår efter smitaren.

Många inbrott
Inbrott i en verkstad 24-25/1 i Lefors. Maskiner stals. Mellan 
midnatt och kl. 05 samma natt var det inbrott i en annan 
verkstad i Ållerud, som ligger i närheten. Här stals motorså-
gar, elverktyg, sågar och slipar. Samma natt var det även 
inbrott i ett fritidshus i närheten (Ängen). Okänt vad som 
stals. 300 liter diesel stals ur en fordonstank hos en annan 
granne i Lefors natten mellan 24-25/1.

Narkotikabrott
På kvällen den 26/1 stoppade en patrull en bil på E45, Er-
ikstad. Bilföraren, en man i 60-årsåldern, är misstänkt för 
drograttfylleri, innehav av narkotika och brott mot knivlagen. 
Passageraren, en man i 35-årsåldern, verkade påverkad och 
medtogs för provtagning. 

Skadegörelse
Mellan 27-28/1 krossades en ruta på en matbutik i Mellerud. 
Någon hade sedan gått in och stulit ölkorv. 

Buss i diket
Strax efter midnatt i söndags hamnade en buss med 18 pas-
sagerare (ett hockeylag från Göteborg) i diket på E45 strax 
norr om Mellerud. Alla ska ha klarat sig oskadda. 

Polisrapport
Ring in dina tips: 114 14.    
Maila dina tips: registrator.vast@polisen.se (Du kan vara anonym) 

Person påkörd av tåg
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Vi är intresserade av långsiktiga  
samarbeten med lokala virkesleverantörer. 
Slå oss gärna en signal.

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

www.ahlstrom-munksjo.com

Jörgen Andersson  
Åmål-Mellerud
Tel. 070-229 21 71

Låt din  
skog förädlas  
på hemmaplan

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

Stefan   Christoffer

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

0530-421 64

www.grongestaltning.se

Grön Gestaltning
Trädgårdsanläggning
Fredrik Persson
073-691 31 24

Maskiner och lastbilar
Sand, grus, singel, jord 

och täckbark
Rolf: 070-537 34 72

www.vermdal.se

DALVÄRM
Vi köper din bil!

Trestad Center

0521 - 77 70 10

Vi köper din bil!

Trestad Center

0521 - 77 70 10

olesensbygg@gmail.com

Flyttstäd
Veckostäd
Fönsterputs

Rullande sy 
& hemservice

070-649 32 86

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

lymfdränagebehandling 

hos oss! Ring för bokning!

Nu kan du boka

Tel. 0530-414 10 • www.sunlike.se

Flexitrac LRF 1126 minilastare 
inkl. skopa

Eldaregatan 4, www.varmdal.com 
Tel. 0530-511 85 
Öppettider: Mån - fre  7.00 - 16.00

189 000:-
+ moms

finansiering till 1,77% ränta

KAMPANJPRIS

Två lagermaskiner för 
omgående leverans

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:                                                

MellerudsFyndet
Annonsera för bara 50:-

SÄLJES SKÄNKESBYTESKÖPES

Åsebro IF Supporterklubb: 

Kaffe i klubbstugan onsdag 

6/2 kl. 10.00. Välkomna!

KLUBBNYTT

Sur förlust för MHK

SLUTRESULTAT
Mölndals HK – 
Melleruds HK

18-17
Div. 4 Västsvenska V

Målskyttar MHK:
Caroline Falk, 7
Jenny Eliasson, 5
Frida Andersson, 2
Malin Jansson, 2
Emma Mjörnestål, 1

HANDBOLL 
Goda råd börjar så smått 
bli dyra för Melleruds HK 
som före jul låg i topp, 
men nu ramlat ner till en 
fjärdeplats i en haltande 
tabell. Detta efter en tung 
bortaförlust mot nionde 
placerade Mölndals HK i 
söndags.
Melleruds handbollsdamer 
bör vara ett topplag i division 
4, vilket man också är, men 
tabellen haltar och så även 
resultaten. I söndags åkte 
man på en sur uddamålsför-
lust på bortaplan, med en 
trupp på bara åtta spelare  
som dock kämpade tappert.

– På grund av skador och 
sjukdomar åkte bara åtta 
spelare med. Försvarsmäs-
sigt var det superbra, vi 
släppte inte in många mål, så 

det är jag stolt över. Men det 
är surt som bara den att för-
lora, borde inte vara så, vi är 
klart bättre, berättar Johan 
Eriksson, som fick se en 
handfull ramträffar och lika 
många skott som gick utan-
för målet. 

– Nu är det måste-matcher 
framöver, vi får bita ihop och 
köra all in från minut ett, 
berättar Johan, vars lag har 

Minihandboll i stort format

Ett av Melleruds fyra lag tackar motståndarna i Lysekils HK och domaren 
för fin kamp.

HANDBOLL 
Trots namnet Minihand-
boll är det något storsla-
get att få uppleva detta 
myller av tjejer och killar 
som har handboll gemen-
samt. För andra gången 
arrangerade Melleruds 
HK ett sammandrag med 
matcher för F/P födda 
09/10.
Klockan nio lördag morgon 
började barn och ledare 
strömma in i hallen för att 
byta om till sina klubbfärger. 
Strax innan matchstart dun-
kade musiken hög i högta-

larna och uppskattningsvis 
100 barn värmde upp med 
dans och diverse rörelser, 
alla lag på sitt sätt men ändå 
gemensamt.

Därefter ljöd domarnas 
visselpipor och dagens första 
matcher drog igång, ivrigt 
påhejade av lagkamrater, le-
dare och föräldrar.

Oavsett vilken idrott barn 
sysselsätter sig med så kan 
vem som helst se positiva 
värden med en dag som 
denna. Rörelse, glädje, ge-
menskap och utveckling är 
bara några.

Deltagande föreningar var 

Äntligen seger för Giants

SLUTRESULTAT
Herrestads AIF – 

Melleruds IBK
7-9 (3-1, 1-4, 3-4)

Division 5
Målskyttar MIBK:
Carlos Rodén, 4
Andreas Sjöblom, 1
Oskar Flodin, 1
Marcus Olsson, 1
Robert Offesson, 1
Ove Zetterström, 1

INNEBANDY 
Den var både efterläng-
tad och rättvis, Melleruds 
Giants första seger för 
säsongen i divison 5. På 

son satte 9-7 som blev spiken 
i kistan.

– I alla matcher har vi gjort 
mycket mål men också släppt 
in väldigt mycket. Nu fick vi 
ordning på försvarsspelet på 
ett helt annat sätt. Alla på 
planen, framförallt målvak-
ten Christian Alexandersson, 
gör det bra i hela matchen, 
han räddade oss flera gånger, 
berättar Falander, nöjd med 
lagets första trepoängare.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Melleruds HK (fyra lag), 
Strömstad HK (tre lag), Ly-
sekil HK (två lag), Torslanda 
HK (ett lag), Trollhättan (två 
lag), Kungälvs HK (två lag).
 I Minihandboll spelas 
matcherna tvärs över en 

planhalva med en målvakt 
och fyra utespelare, det redo-
visas inga mål eller resultat.
Speltid 1x12 minuter. alter-
nativt 1x17 minuter.

Petra Gull

Mellerud vann

Melleruds HK F11 slog på lördageftermiddag GF Kroppskultur med 17-14 
med ett stabilt försvarsspel och med bra variation i anfallet. Foto: MHK.

åtta poäng upp till seriele-
darna Järnvägarnas FF, men 
med två matcher mindre 
spelade.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

bortaplan mot Herrestads 
Rockers vann MIBK med 
9-7 efter en framförallt 
defensivt stabil insats.
– Det var en jämn match rakt 
igenom. Det stod 8-7 i slutet, 
men vi avgjorde i sista se-
kunden, berättar assisterande 
tränaren Filip Falander, till-
lika föreningens ordförande, 
som höll i trådarna då huvud-
tränaren Mio Forsberg inte 
kunde närvara.

Mellerud låg under efter 
den första perioden med 3-1, 
Andreas Sjöblom gjorde mål 
sent i perioden som fick gäs-
terna att känna lite hopp inför 
fortsättningen.

Hoppen höll och i den an-
dra perioden vände Giants 
till ledning med 4-3. Matchen 
stod sedan och vägde, med 
mål åt båda håll. I mitten av 
den tredje perioden kunde 
Carlos Rodén göra sitt fjärde 
mål i matchen, som kom att 
bli helt matchvinnande.

– Vi kämpade på bra alli-
hop, men Carlos Rodén gör 
sitt livs match med sina fyra 
mål. Hela laget gör en riktig 
kämpainsats, berättar Falan-
der, som fick känna på lite 
nerv i slutet av matchen.

Herrestad knappade in på 
Giants 8-5 ledning. Det hann 
bli 8-7 innan Robert Offes-
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Wressel’s Glas & Hantverk
Bilglas – Planglas – Plast – Spegel
Gäller det glas hör av er till oss.
Tel: 070-781 52 81

GLASMÄSTERI

Lollo’s Alltjänst
Kurt Hellbergsgata 4, Mellerud
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

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

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

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
Däckservice
Bil/maskinreparationer 
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

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

FÄRG
Colorama Melleruds Färg
Fullsorterad färgfackhandel
Golv, färg, tapeter, kakel & klinkers
Verkstadsgatan 4.  
Tel: 0530-102 77

KONTORSPLATSER
M. Gustafson Ekonomi AB
Vi har för tillfället några
kontorsplatser lediga i Brålanda.
Magnus 0702-19 39 32
www.gustafssonekonomi.se

STÄD

Lönebrinks bilskadecenter
Billackering, plåt- och plastre-
parationer, stora som små 
jobb såväl privata som för-
säkringsskador. Försäljning av 
lackprodukter 0521-25 40 19, 
Frändefors, lonebilskad@live.se

TJÄNSTER
Veteranpoolen
Vi hjälper dig med hantverk, 
städ, omsorg och trädgård m.m. 
Behöver du hjälp på företaget 
ibland? Ring Veteranpoolen!  
Tel. 0530-72 50 50 eller maila  
mellerud@veteranpoolen.se
Välkommen!

DÄCK,
DÄCKVERKSTAD

Tovig hund? 
Jag är hundfrisör

   073-970 71 95

Är hunden 
ensam hemma?

Jag har hunddagis

   073-970 71 95

.se 

Hundkurser 
startar v. 15

   073-970 71 95

Ont om tid? 
Jag rastar din hund

   073-970 71 95

.se 

.se 

.se 

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

Storgatan 26 i Brålanda 
Tel: 0761-95 53 60

Även vaxning

fotvård
Blommans

DAHL
ANDERSEN BYGG

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

Bygger absolut allt 
och vad du vill!

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

DALSLANDS
VVS AB
DALSLANDS
VVS AB

 

Marcus Johansson

Naturligtvis 
hjälper  

vi dig med  
Rot-avdraget 

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

Tel. 070-
890 98 28

Mattor – Våtrum
Fullständig  

läggningsservice

Tel. 070-
890 98 28

Försäljning av

Fullständig  
läggningsservice

Kap & Gearsåg!

Vi kan färg!

Skruvdragare!

Inredning!

Vi kan kök!

Högtryckstvättar
& dammsugare

Allt inom golv 

och mattor

073-354 47 84

ALLT INOM 
BYGG

Maritha Johans on
Leg. psykoterapeut

Samtalsmottagning

073-745 21 50

• Inviduella samtal
• Par- och relationssamtal

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

070-461 42 78

TROLLVI BYGG AB

Jonas Olausson

0735-11 68 38
trollvibyggab@hotmail.com

Totalentreprenör

TROLLVI
BYGG AB

0735-11 68 38
trollvibyggab@hotmail.com

Totalentreprenör

Canal Digital, Viasat 
och Boxer

070-328 08 60, 0530-600 66

Da l s l ands

Antenn-
Service
Da l s l ands

Antenn-
Service

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

Da l s l ands

Antenn-
Service
Da l s l ands

Antenn-
Service
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Melodikrysset v.5 - 2 februari

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

Melodikrysset v. 5 – 2 februari

05.15 Go'kväll
06.00 Morgonstudion
09.10 Rederiet
09.55	 Besegra	berget	-	en	film	
	 om	störtlopp
10.55	 Dom	kallar	oss	artister:	
 Ögonblicket
11.00 SM-veckan
14.00	 Auktionssommar
15.00 Antikrundan
16.00	 Dom	kallar	oss	artister:	
 Ögonblicket
16.05 Biljett till kärleken
16.35	 Hemma	igen,	Sverige	idag
18.00	 Rapport,	Kulturnyheterna
18.28	 Sportnytt,	Lokala	nyheter
18.45 Go'kväll
19.30	 Rapport
19.55	 Lokala	nyheter
20.00	 Uppdrag	granskning
21.00	 Helt	lyriskt
22.00	 PK-mannen
22.30	Min	sverigefinska	historia
23.00	 Klartänkt
23.10	 Rapport
23.15 Veckans brott
00.15	 Butterfly
01.00	 Hemma	igen
01.50 Rederiet
04.45 Sverige idag

08.30	 Vinterdrömmen
09.00-16.15	 Forum
12.00, 16.00	 Rapport
16.15	 Ekdal	och	Ekdal
17.15	 Nyheter	på	lätt	svenska
17.20	 Nyhetstecken
17.30 Oddasat
17.45 Uutiset
18.00	 Drömyrke:	veterinär
18.30	Morgan	Freeman:	Jakten	
	 på	Gud
19.20	 Vykort	från	Europa
19.30	 Förväxlingen
20.00	 Hundra	procent	bonde
20.45	 Jddra	med	dn	hjrna
20.55 En bild berättar
21.00 Aktuellt
21.39	 Kulturnyheterna
21.46	 Lokala	nyheter
21.56	 Nyhetssammanfattning
22.00	 Sportnytt
22.15	 The	Interceptor
23.10 Blind donna
23.35	 Vetenskapens	värld
00.35	 Jakten	på	Gud
01.45	 Sportnytt
02.00	 Nyhetstecken

14.00	 UR	Samtiden
17.00 Asiens	nationalparker
17.45	 Till	fots	genom	 
	 Centralamerika
18.35	 Omöjliga	järnvägar
19.25 00-talets USA
20.10	 Kanaler,	båtar	och	kärlek
21.00	 Astronaut:	Universums	
	 tuffaste	jobb
21.50	 Jag	är	fet
22.45	 Det	vilda	Mexiko
23.35	 Operation	Foxley:	Mord-
	 försöket	på	Hitler

20.00	Mitt	perfekta	liv
20.30 Operation	Klotty	-	syntolkat
20.45	 Rederiet	-	syntolkat
21.30 Falsk identitet
22.20	 Patty	Hearst:	Miljardären	
	 som	blev	terrorist
23.00	 The	Island
23.50	 Ketanes/Tillsammans
00.20	 Guldbaggen	-	syntolkat
02.20	 Rederiet	-	syntolkat

05.45	 Nyhetsmorgon
10.00	 Dr	Phil
12.00	 Hem	till	gården
13.00	 Doktorn	kan	komma
14.00	 En	plats	i	solen	–	borta	
	 eller	hemma	bäst?
15.00	 Fixer	upper
16.00	 The	world's	most	extra-
	 ordinary	homes
17.00	 Efter	fem
18.25	 Lotto,	joker	och	dröm-
 vinsten
18.30	 Efter	fem,	forts
18.50	 Keno
19.00	 Nyheterna
19.15	 Sporten
19.20 Väder
19.30	 Farmen
20.00	 Sveriges	mästerkock
21.00 Dirigenten
22.00	 Nyheterna
22.30	 Ekonominyheterna
22.40	 Sporten
22.50 Väder
23.00	 CSI
00.55	 Law	&	order
02.50 Nattsändningar

05.00	 American	dad
05.25	 Våra	värsta	år
06.00	 Just	shoot	me
06.25	 Community
06.45 Stargate SG-1
07.35	 Våra	värsta	år
08.30	 Just	shoot	me
09.00	 Kung	av	Queens
09.30	 Brooklyn	nine	nine
10.00 Scrubs
11.00	 Seinfeld
13.00	 Kung	av	Queens
13.30	 How	I	met	your	mother
14.30	 2	1/2	män
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	 Ink	master	USA
21.00	 A	million	ways	to	die	in	
	 the	west
23.15	 Simpsons
00.15	 Family	guy
01.20	 American	dad
02.15 Scrubs
03.05	 2	1/2	män
03.25	 Brooklyn	nine	nine
03.50	 Family	guy
04.40	 American	dad

05.15 Go'kväll
06.00 Morgonstudion
09.10 Subtotal
09.30 SM-veckan
18.00	 Rapport
18.15	 Kulturnyheterna
18.28	 Sportnytt
18.33	 Lokala	nyheter
18.45 Go'kväll
19.30	 Rapport
19.55	 Lokala	nyheter
20.00 Antikrundan
21.00 Veckans brott
22.00	 Opinion	live
22.45	 Rapport
22.50	 Patty	Hearst:	Miljardären	
	 som	blev	terrorist
23.30	 Världens	natur:	
 Barriärrevet
00.30	 Auktionssommar
01.30	 Besegra	berget	-	en	film	
	 om	störtlopp

09.00-16.15	 Forum
12.00, 16.00	 Rapport
16.15	 Hundra	procent	bonde
17.00	 Jddra	med	dn	hjrna
17.10 En bild berättar
17.15	 Nyheter	på	lätt	svenska
17.20	 Nyhetstecken
17.30 Oddasat
17.45 Uutiset
18.00	 Pia	liftar	genom	Finland
18.30	Morgan	Freeman:	Jakten	
	 på	Gud
19.20	 Vykort	från	Europa
19.30	 Förväxlingen
20.00	 Kulturveckan
21.00 Aktuellt
21.39	 Kulturnyheterna
21.46	 Lokala	nyheter
21.56	 Nyhetssammanfattning
22.00	 Sportnytt
22.15	 Lous	lilla	dagbok
23.55	 Ekdal	och	Ekdal
00.55 Blind donna
01.45	 Sportnytt
02.00	 Nyhetstecken
02.10	Morgan	Freeman:	Jakten	
	 på	Gud

14.00	 UR	Samtiden
17.00	 En	dröm	av	is
17.15	 Framtidens	drömhem
17.45	 Omöjliga	järnvägar
18.35	 Asiens	nationalparker
19.20	 Världens	natur:	Himalayas	
	 mäktiga	flod
20.15 00-talets USA
21.00	 Antikmagasinet
21.30	 Det	vilda	Mexiko
22.20	 Spaniens	vilda	flod
23.15	 Jag	är	fet

20.00 SM-veckan
21.00	 Rederiet	-	syntolkat
21.45	 Bandet	och	jag	-	syntolkat
22.45	 Kidnapping	Mr.	Heineken
00.15	 Diagnoserna	i	mitt	liv
01.45	 Operation	Klotty	
	 -	syntolkat
02.00	 Rederiet	-	syntolkat

05.05	 Våra	värsta	år
06.00	 Just	shoot	me
06.25	 Community
06.45 Stargate SG-1
07.35	 Våra	värsta	år
08.30	 Just	shoot	me
09.00	 Kung	av	Queens
09.30	 Brooklyn	nine	nine
10.00 Scrubs
11.00	 Seinfeld
12.00 Stargate SG-1
13.00	 Kung	av	Queens
13.30	 How	I	met	your	mother
14.30	 2	1/2	män
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	 Ink	master	USA
21.00	 Bad	boys	2
00.05	 Simpsons
01.05	 Family	guy
02.05	 American	dad
02.55 Scrubs
03.40	 2	1/2	män
04.00	 Brooklyn	nine	nine
04.20	 Family	guy

05.45	 Nyhetsmorgon
10.00	 Dr	Phil
12.00	 Hem	till	gården
13.00	 Doktorn	kan	komma
14.00	 En	plats	i	solen	–	borta	
	 eller	hemma	bäst?
15.00	 Fixer	upper
16.00	Makalösa	hem
17.00	 Efter	fem
18.50	 Keno
19.00	 Nyheterna
19.15	 Sporten
19.20 Väder
19.30	 Farmen
20.00	 Torpet
21.00	 Renées	brygga
22.00	 Nyheterna
22.30	 Ekonominyheterna
22.40	 Sporten
22.50 Väder
23.00	 CSI
00.55	 Law	&	order
02.50	 Hawaii	five-0
03.50	 Fixer	upper
04.45	 En	plats	i	solen	–	borta	
	 eller	hemma	bäst?

05.15 Go'kväll
06.00 Morgonstudion
09.10	 Svenska	nyheter
09.40	 Dom	kallar	oss	artister:	
 Ögonblicket
09.45 SM-veckan
09.55	 Alpint:	Världscupen
11.00 SM-veckan
12.55	 Alpint:	Världscupen
14.00 SM-veckan
16.00 SM-veckan
17.00 SM-veckan
18.00	 Rapport
18.15	 Kulturnyheterna
18.28	 Sportnytt
18.33	 Lokala	nyheter
18.45 Go'kväll
19.30	 Rapport
19.55	 Lokala	nyheter
20.00	 På	spåret
21.00 Skavlan
22.00	 Svenska	nyheter
22.30	 Tyst	vittne
23.20	 Rapport
23.25	 The	Graham	Norton	show
00.15	 Patty	Hearst:	Miljardären	
	 som	blev	terrorist
00.55 Veckans brott
01.55	 Bandet	och	jag

08.30	 Drömyrke:	veterinär
09.00-16.15	 Forum
12.00, 16.00	 Rapport
16.15	 Kulturveckan
17.15	 Nyheter	på	lätt	svenska
17.20	 Nyhetstecken
17.30 Oddasat
17.45 Uutiset
18.00	 Vinterdrömmen
18.30	 The	Island
19.20	 Svenska	hemligheter:	
 Fängelset
19.30	 Förväxlingen
20.00	 Peter	Greenaway	från
  A till Z
21.00 Aktuellt
21.18	 Kulturnyheterna
21.23 Väder
21.25	 Lokala	nyheter
21.30	 Sportnytt
21.45 Cake
23.25	 The	Interceptor
00.20	 Ketanes/Tillsammans
00.50	Min	squad	XL	-	meänkieli
01.20	 Sändningsuppehåll
01.45	 Sportnytt
02.00	 Nyhetstecken
02.10	 Skeppet	Ponape	-	en	dröm	
	 om	havet

14.00	 UR	Samtiden
17.00	 Antikmagasinet
17.30 Astronaut
18.20 Vita vidder
19.00	 På	äventyr	i	Norden
19.30	 Framtidens	drömhem
20.00	 En	robot	i	familjen
21.00 Djurvärldens	suveräna	flygare
21.50	 Storbritanniens	historiska	
 städer
22.40	 Till	fots	genom	Central-
	 amerika
23.30	 Dokument	utifrån:
00.25 Djurens	mäktiga	vandringar

20.00	 På	spåret	-	syntolkat
21.00	 Rederiet	-	syntolkat
21.45	 Så	ska	det	låta
22.45	 Besegra	berget	-	en	film	
	 om	störtlopp
23.45	 Uppdrag	granskning
00.45	 Hundra	procent	bonde
01.30 Skavlan
02.30	 Rederiet	-	syntolkat

05.45	 Nyhetsmorgon
10.00	 Dr	Phil
12.00	 Hem	till	gården
13.00	Magnum
14.00	 En	plats	i	solen	–	borta	
	 eller	hemma	bäst?
15.00	 Fixer	upper
16.00	Makalösa	hem
17.00	 Efter	fem
17.50	 V75-Klubben
17.55	 Efter	fem,	forts
18.50	 Keno
19.00	 Nyheterna
19.15	 Sporten
19.20 Väder
19.30	 Postkodmiljonären
20.00 Talang
21.30	Mad	Max:	Fury	road
22.00	 Nyheterna
22.05 Väder
22.15	Mad	Max:	Fury	road,	forts
00.10	 The	good	lie
02.30 Young adult
04.30	 Paul	Hollywood	bakar	
 jorden runt

05.10	 Våra	värsta	år
06.00	 Just	shoot	me
06.25	 Community
06.45 Stargate SG-1
07.35	 Våra	värsta	år
08.30	 Just	shoot	me
09.00	 Kung	av	Queens
09.30	 Brooklyn	nine	nine
10.00 Scrubs
11.00	 Seinfeld
12.00 Stargate SG-1
13.00	 Kung	av	Queens
13.30	 How	I	met	your	mother
14.30	 2	1/2	män
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	 Tattoo	fixers
21.00	 Homeland	Security	USA
22.00	Mumien	–	återkomsten
00.35	 Simpsons
01.35	 American	dad
02.30 Scrubs
03.20	 2	1/2	män
03.40 Nattsändningar

05.15 Go'kväll
06.00	 Landet	runt
06.45	 Opinion	live
07.30	 Uppdrag	granskning
08.30	 På	spåret
09.30 Vinterstudion
10.00	 Alpint:	Världscupen
11.30	 Alpint:	Världscupen
13.00	 Alpint:	Världscupen
13.45 Vinterstudion
13.50 SM-veckan
15.40 Vinterstudion
15.50	 Bandy-VM
17.50	 Helgmålsringning
17.55	 Sportnytt
18.00	 Rapport
18.15 Sverige!
18.45	 Vem	vet	mest?
19.30	 Rapport
19.45	 Sportnytt
20.00	Melodifestivalen:	
 Deltävling 1
21.30	 Seriestart:	Saknad,	aldrig	
	 glömd
22.15	 Operation	Klotty
22.30	 Rapport
22.35	 Lördagsbio:	Bridget	Jones	
 dagbok
00.10	 Nattfilm:	Kick-Ass	2
01.50 Skavlan

09.05	 Skeppet	Ponape	-	en	dröm	
	 om	havet
09.35 Historiejägarna
10.05 Dollagattis
10.35	 Förväxlingen
13.05	 Hundra	procent	bonde
13.50	 Vetenskapens	värld
14.50 När livet vänder
15.50 Sverige idag
16.15	 Byggnadsvårdarna
16.25	 Vinterdrömmen
16.55	 Världens	natur:	Himalayas	
	 mäktiga	flod
17.50	 Bandy-VM
18.15 Vinterstudion
19.00	 Kulturstudion
19.05	 Berwald	med	Blomstedt
20.35	 Kulturstudion
20.40	Waldbühne	2018
	 	-	Goodbye,	Sir	Simon!
22.25	 Kulturstudion
22.30 Falsk identitet
23.25	 Dox:	Olegs	barndom
00.55	 Drömyrke:	veterinär
01.25	 Sändningsuppehåll
01.45	 Sportnytt
02.00	 Kulturveckan

09.00	 UR	Samtiden
15.00 Vinterliv
15.05	 Framtidens	drömhem
15.35 Djurens	mäktiga	vandringar
16.25	 Storbritanniens	historiska	
 städer
17.15 Djurvärldens suveräna 
	 flygare
18.05	 Kanaler,	båtar	och	kärlek
18.55	 Antikmagasinet
19.25	 Astronaut:	Universums	
	 tuffaste	jobb
20.15	 Asiens	nationalparker
21.00	 Djur	som	filmar	sig	själva
21.50	 Efter	Förintelsen
22.45	 En	robot	i	familjen
23.45 00-talets USA
00.30	 Spaniens	vilda	flod

20.00 Melodifestivalen	-	syntolkat
21.30	 Rederiet	-	syntolkat
22.15	 Svenska	nyheter
22.45	 The	Interceptor
23.40	 The	Graham	Norton	show
00.30 Sverige!
01.00 Auktionssommar	-	syntolkat
02.00	 Rederiet	-	syntolkat

05.10	 Våra	värsta	år
06.00 Frasier
06.50	 Amazing	race
07.40	My	name	is	Earl
08.35	 The	grinder
09.30	 Community
11.00	 Homeland	Security	USA
12.00	 99	nya	saker	med	Erik	&	
 Mackan
13.00	 NCIS:	Los	Angeles
16.00	 Cops
17.00	 Last	man	on	earth
18.00	 The	Mick
19.00	 Kevin	can	wait
20.00	 Lethal	weapon
21.00	Making	history
21.30	 American	pie	2
23.35	 Trångt	i	kistan
01.30	 Deliver	us	from	evil
03.35 Advokaten
04.25	 American	dad

05.00	 Paul	Hollywood	
 bakar jorden runt
06.00	 Antiques	roadshow
07.00	 Bygglov
07.55	 Nyhetsmorgon
11.30 Talang
12.55	 Renées	brygga
13.55	 Paul	Hollywood	bakar	
 jorden runt
14.30	 Ishockey
17.55	 Keno
18.00 Trav
19.00	 Nyheterna
19.10	 Sporten
19.20 Väder
19.30 En ska bort
19.55	 Lotto,	Joker	och	Dröm-
 vinsten
20.00	 Klassfesten
21.30	 Runaway	bride
22.00	 Nyheterna
22.05 Väder
22.15	 Runaway	bride,	forts
00.05 Final call
02.05	 Little	children
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Söndag

Måndag

Tisdag

Söndag Måndag Tisdag
05.15 Vem vet mest?
06.00 Antikrundan
07.00 Helt lyriskt
08.00 Skavlan
09.00 Vinterstudion
09.30 SM-veckan
10.20 Vinterstudion
10.30 Alpint: Världscupen
11.20 Vinterstudion
11.30 SM-veckan
13.00 Vinterstudion
13.30 Alpint: Världscupen
14.20 Vinterstudion
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 Så ska det låta
21.00 Bandet och jag
22.00 Mitt perfekta liv
22.30 Biljett till kärleken
23.00 Rapport
23.05 Antikrundan
00.05 Tyst vittne
00.55 På spåret

08.40 Sverige idag 
09.00 Kulturveckan
10.00 Gudstjänst
10.45 Peter Greenaway från A till Z
11.45 Berwald med Blomstedt
13.15 Waldbühne 2018 - Goodbye, 
 Sir Simon!
15.00 Morgan Freeman: Jakten på Gud
15.50 Sverige idag
16.15 Hundra procent bonde
17.00	 Kortfilmsklubben
17.56 Gordon & Penny
18.00 Ketanes/Tillsammans
18.30 Min squad XL - meänkieli
19.00 Världens natur: Himalayas 
	 mäktiga	flod
19.55	Mitt	i	naturen	-	tittarfilm
20.00 När livet vänder
21.00 Aktuellt
21.15 Agenda
22.00 Seriestart: Dokument utifrån: 
 Guldets mörka sida
23.00 Gudstjänst
23.45 Shapeshifters
00.45 The Island
01.30 Blind donna
01.55 Pia liftar genom Finland

09.00 UR Samtiden
15.00 En dröm av is
15.15 En robot i familjen
16.15 Vita vidder
16.55 Dox: Olegs barndom
18.30 Asiens nationalparker
19.15 Omöjliga järnvägar
20.05 Det vilda Mexiko
21.00 Kanaler, båtar och kärlek
21.50 Design för ett bättre liv
22.50 Jag är fet
23.45	 Djurvärldens	suveräna	flygare

20.00 Rederiet - syntolkat
20.45 Operation Klotty - syntolkad
21.00 Bandet och jag - syntolkat
22.00 Veckans brott
23.00 Helt lyriskt
00.00 Ekdal och Ekdal
01.00 Melodifestivalen - syntolkat
02.30 Rederiet - syntolkat

05.00 Paul Hollywood bakar 
 jorden runt
06.00 Antiques roadshow
07.00 Bygglov
07.55 Nyhetsmorgon
11.30 Klassfesten
13.00 Mandelmanns gård
13.55 I huvudet på Gunde Svan
14.55 Felix möter Ingvar Kamprad
15.55 Torpet
16.55 Sveriges mästerkock
17.55 Keno
18.00 Bingolotto
19.00 Nyheterna
19.10 Sporten
19.25 Väder
19.30 Bingolotto
20.00 Farmen
21.00 Mission impossible: Ghost protocol
22.00 Nyheterna
22.05 Väder
22.15 Mission impossible: Ghost 
 protocol, forts
00.00 Dirigenten
01.00 Brottsjournalen
02.00 Kalla fakta
03.00 MacGyver
03.55 Elementary

05.10 Frasier
06.50 Amazing race
07.40 My name is Earl
08.35 Last man on earth
09.30 Cooper Barrett's guide to surviving
  life
10.00 Community
11.00 Cops
12.00 Kevin can wait
13.00 The grinder
14.00 NCIS: Los Angeles
15.50 Blue crush
18.00 Amazing race
19.00 Face off
20.00 Homeland Security USA
21.00	 Tattoo	fixers
22.00 Advokaten
23.00 American dad
23.30 Brickleberry
00.30 The Lizzie Borden chronicles
01.30 Face off
02.30 Amazing race
03.15 Cops
04.00 Homeland Security USA
04.45 American dad

06.00 Morgonstudion
09.10 Rederiet
09.55 Landet runt
10.40 Sportspegeln
11.10 Så ska det låta
12.10 Dom kallar oss artister: 
 Ögonblicket
12.15 The Graham Norton show
13.05	 Besegra	berget	-	en	film	om	stört-
 lopp
14.05 Melodifestivalen: Deltävling 1
15.35 Matiné: Kungliga patrasket
17.30 Sverige idag
18.00 Rapport, Kulturnyheterna
18.28 Sportnytt, Lokala nyheter
18.45 Hemma igen
19.30 Rapport
19.55 Lokala nyheter
20.00 Husdrömmar
21.00 Vinterstudion: Alpina VM i Åre
22.00 Seriestart: Kommissarie Bancroft
22.45 Seriestart: Snubbar till sjöss
23.10 Rapport
23.15	 Nattfilm:	Från	vinterviste	till	
 sommarfjäll
00.20 Bandet och jag, Hemma igen
02.10 Rederiet
02.55 Kommissarie Bancroft
04.45 Sverige idag

07.40 Sverige idag
08.00	 Kortfilmsklubben
08.56 Gordon & Penny
09.00-16.15 Forum
12.00, 16.00 Rapport
16.15 Gudstjänst
17.00 Små mer eller mindre kända 
 museer
17.10 Örtskolan
17.15 Nyheter på lätt svenska
17.20 Nyhetstecken
17.30 Oddasat, 17.45 Uutiset
18.00 Historiejägarna
18.30 Peter Greenaway från A till Z
19.30 Förväxlingen
20.00 Vetenskapens värld
21.00 Aktuellt
21.39 Kulturnyheterna
21.46 Lokala nyheter
21.56 Nyhetssammanfattning
22.00 Sportnytt
22.15 Dox: Putins vittnen
23.50 Agenda
00.3 5Hundra procent bonde
01.45 Sportnytt
02.00 Nyhetstecken
02.10 Vinterdrömmen
02.40 Min squad XL - meänkieli

14.00 UR Samtiden
17.00 Antikmagasinet
17.30 En robot i familjen
18.30 Astronaut: Universums 
 tuffaste jobb
19.20	 Djurvärldens	suveräna	flygare
20.10 Till fots genom Centralamerika
21.00 Världens natur: Himalayas 
	 mäktiga	flod
21.55 Asiens nationalparker
22.40 Efter Förintelsen
23.35 Design för ett bättre liv

20.00 Husdrömmar - syntolkat
21.00 Rederiet - syntolkat
21.45 Agenda - teckenspråkstolkat
22.30 Sportspegeln - teckenspråkstolkat
23.00 Auktionssommar - syntolkat
00.00 Bandet och jag - syntolkat
01.00 På spåret - syntolkat
02.00 Rederiet - syntolkat

05.10 Paul Hollywood bakar 
 jorden runt
05.45 Nyhetsmorgon
10.00 Dr Phil
12.00 Hem till gården
13.00 Magnum
14.00 En plats i solen – borta eller 
 hemma bäst?
15.00 Fixer upper
16.00 Makalösa hem
17.00 Efter fem
18.50 Keno
19.00 Nyheterna
19.15 Sporten
19.20 Väder
19.30 Farmen
20.00 I huvudet på Gunde Svan
21.00 Kalla fakta
22.00 Nyheterna
22.30 Ekonominyheterna
22.40 Sporten
22.50 Väder
23.00 CSI
00.55 Law & order: Special victims unit
02.50	 Hawaii	five-0
03.50 Fixer upper
04.50 En plats i solen – borta eller 
 hemma bäst?

05.05 Frasier
06.00 Stargate SG-1
06.45 Våra värsta år
07.35 Just shoot me
08.00 Community
08.30 Scrubs
09.30 Brooklyn nine nine
10.00 Kung av Queens
10.30 Just shoot me
11.00 Stargate SG-1
12.00 Seinfeld
13.00 Kung av Queens
13.30 2 1/2 män
14.00 How I met your mother
15.00	 Tattoo	fixers
16.00 NCIS: Los Angeles
17.00 Seinfeld
18.00 How I met your mother
19.00 Simpsons
20.00 Ink master USA
21.00 The Mick
22.00 Lethal weapon
23.00 Simpsons
00.00 Family guy
01.00 American dad
02.00 Cops
02.25 My name is Earl
02.45 Scrubs
03.30 Nattsändningar

05.15 Vem vet mest?
06.00 Morgonstudion
09.10 Rederiet
09.55 Sverige!
10.25 Snubbar till sjöss
10.50 PK-mannen
11.20	Min	sverigefinska	historia
11.50 Klartänkt
12.00 Alpint: VM Åre
14.00 Husdrömmar
15.00 Matiné: Harry Munter
16.40 Hemma igen
17.30 Sverige idag
18.00 Rapport, Kulturnyheterna
18.28 Sportnytt, Lokala nyheter
18.45 Go'kväll
19.30 Rapport
19.55 Lokala nyheter
20.00 Auktionssommar
21.00 Vinterstudion: Alpina VM i Åre
22.00 Kommissarie Bancroft
22.45 Snubbar till sjöss
23.10 Rapport
23.15 Skavlan
00.15 Biljett till kärleken
00.45 Hemma igen
01.35 Rederiet
02.20 Kommissarie Bancroft
04.45 Sverige idag

08.30 Pia liftar genom Finland
09.00-16.15 Forum
12.00, 16.00 Rapport
16.15 Agenda
17.00 Byggnadsvårdarna
17.10	Mitt	i	naturen	-	tittarfilm
17.15 Nyheter på lätt svenska
17.20 Nyhetstecken
17.30 Oddasat
17.45 Uutiset
18.00 Pensionärsvloggen
18.30 Ishockey: CHL
20.00 Ekdal och Ekdal
21.00 Aktuellt
21.39 Kulturnyheterna
21.46 Lokala nyheter
21.56 Nyhetssammanfattning
22.00 Sportnytt
22.15 Ketanes/Tillsammans
22.45 Deaf child
23.55 Peter Greenaway från A till Z
00.55 Morgan Freeman: Jakten på Gud
01.45 Sportnytt
02.00 Nyhetstecken
02.10 Historiejägarna

14.00 UR Samtiden
17.00 Asiens nationalparker
17.45 Design för ett bättre liv
18.45 Efter Förintelsen
19.40 Antikmagasinet
20.10	 Djur	som	filmar	sig	själva
21.00 Dokument utifrån: Guldets 
 mörka sida
22.00 Kanaler, båtar och kärlek
22.50 Storbritanniens historiska städer
23.40 00-talets USA

20.00 Ishockey: CHL
21.00 Auktionssommar - syntolkat
22.00 Rederiet - syntolkat
22.45 Tyst vittne
23.35 Patty Hearst: Miljardären som blev
  terrorist
00.15 Svenska nyheter
00.45 Kolsvart - teckenspråkstolkat
01.00 Kolla myten - teckenspråkstolkat
01.10 Agenda - teckenspråkstolkat
01.55 Rederiet - syntolkat

05.05 Våra värsta år
06.00 Stargate SG-1
06.45 Våra värsta år
07.35 Just shoot me
08.00 Community
08.30 Scrubs
09.30 Brooklyn nine nine
10.00 Kung av Queens
10.30 Just shoot me
11.00 Stargate SG-1
12.00 Seinfeld
13.00 Kung av Queens
13.30 2 1/2 män
14.00 How I met your mother
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 Ink master USA
21.00 American wedding
23.00 Simpsons
00.00 Family guy
01.00 American dad
02.00 Cops
02.25 Nattsändningar

05.45 Nyhetsmorgon
10.00 Dr Phil
12.00 Hem till gården
13.00 Magnum
14.00 En plats i solen – borta eller 
 hemma bäst?
15.00 Fixer upper
16.00 Makalösa hem
17.00 Efter fem
18.50 Keno
19.00 Nyheterna
19.15 Sporten
19.20 Väder
19.30 Farmen
20.00 Mandelmanns gård
21.00 Brottsjournalen
22.00 Nyheterna
22.30 Ekonominyheterna
22.40 Sporten
22.50 Väder
23.00 CSI
00.55 Law & order: Special victims unit
02.50	 Hawaii	five-0
03.50 Fixer upper
04.50 En plats i solen – borta eller 
 hemma bäst?

Varför inte ringa Sveriges största mäklare?

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

Visning: Lördag 2/2 kl. 14.00-15.00

Mellerud / Centralt / Mellerudsgatan 22
Med ett centralt lugnt läge på hörntomt ligger denna renoverade villa med isolerat garage på ca 45 kvm. Boyta: 110 kvm. 4 rok.  
Tomtareal: 815 kvm. Pris: 1 650 000:-

Visning: Torsdag 31/1 kl. 17.00-18.00

Mellerud / Gärdsrud / Villagatan 7
Med ett attraktiv och barnvänligt läge på hörntomt ligger denna charmiga 1½-plansvilla med källare och fristående garage. Boyta: 126 
kvm. Tomtareal: 1 146 kvm. Pris: 780 000:-

FÖLJ OSS PÅ
FACEBOOK

Tel. 0530-470 50
0730-48 42 00

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

 

DALS ROSTOCK – Lövåsvägen 16 
Enplans trävilla, 4 rok varav 2 sovrum. Boa 94/30 
kvm. Tomt 1.180 kvm. Inglasat uterum, altaner i två 
väderstreck, ostört läge, förråd och gästrum. 

Pris 640.000:-

MELLERUD – Torpgatan 23
Enplansvilla med hel källare och garage, 1972. 4 rok 
varav 3 sovrum. Boa 85 kvm. Bia 150 kvm. Källarplan 
med gillestuga och öppen spis. Två sovrum, förråd. 
Luft/luftvärmepump. Säljes i befintligt skick.

Pris: 700.000:-

HÅVERUD – Ateljén 
Ateljé i nationalromantisk stil, ca 50 kvm. Två rum med 
skurgolv, två murade öppna spisar, fina ljusinsläpp 
med originaldörrar och trädetaljer. Ej el eller vatten. 
Arrendetomt på 800 kvm.

Pris: 250.000:-

OBS! Visning: Onsd 30/1 kl. 17-18

RYR – Ryr Ödegården 5 
Gård om ca 2,9 ha. Fördelat på två skiften, ett skogs-
skifte om ca 1,5 ha och ett skifte om ca 1,4 ha med 
betesmark, trädgård, bostadshus, gäststuga, vedbod, 
äldre tvättstuga, brygga i egen vik i Svanefjorden. 

Pris 4.000.000:-

Ring och boka visning!

SÅLD IN
NAN VISNIN

G!

Boka visning!

HÅVERUD – Edsvägen 4
1½-plansvilla med källare med sjöutsikt och garage. 
3-4 rum varav 2-3 sovrum.  Vattenburet värmesystem, 
öppen spis. Trevlig trädgård. Hörntomt.

Pris 495.000

Visning månd 25/2 kl. 16-17
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Har du passat på?
Förslaget till översiktsplan- 
(hur Mellerud ska utvecklas 
fram till 2030) har man kun-
nat lämna synpunkter på se-

dan 21 november förra året.  
På torsdag den 31 januari går 
tiden ut. Har ni passat på?

Ann Uggla Flodin, Mellerud:  
– Nej,  inte ännu, men jag ska göra 
det.

Mona Christiansson, Mellerud: 
– Jag ska försöka hinna det, har 
haft fullt upp och ont om personal.

Susanne Johansson, Mellerud: 
– Ja, vi har lämnat synpunkter 
på LIS-områdena (byggnation i 
strandnära lägen).

Angelica Olovsson, Mellerud: 
– Nej det har jag inte gjort. Har 
inte tänkt på det, men det är ju 
intressant.

Roland Björndahl, Mellerud:  
– Ja, vi måste tänka på framtiden. 
Vi har skickat in många förslag, 
framförallt om friluftslivet. Pro-
jektledaren Gabriella Hemme har 
lagt ner ett fantastiskt jobb. 

Susanne Jensen, Grinstad:  
– Nej det har jag inte men jag tän-
ker göra det innan torsdag.

Caroline Carlsson, Mellerud:  
– Nej, det har jag inte, men kan 
tänka mig att göra det.

Stina Petersson, Mellerud:  
 – Nej men jag ska göra det. Jag tän-
ker se på hur förskolor, bostäder 
och cykelvägar planeras. 

Stefan Martinsson, Mellerud: 
– Jag har inte lämnat förslag mer 
än genom köpmannaföreningen.

Petter Johnte, Mellerud:  
– Nej, jag har inte tänkt på det, men 
jag ska gå in och kolla på förslaget.

Sista chansen att tycka till

Gabriella Hemme, projektledare ”Översiktsplan nu – 2030” förklarar hur det digitala verktyget fungerar för 
några medlemmar ur PRO Mellerud.

Näringslivsutvecklaren Marie Hörnlund fanns på plats och svarade på 
frågor. ”Många undrar vad som händer där de bor”, berättar Marie.

En översiktsplan förkortas ofta 
ÖP och är ett övergripande 
dokument som bestämmer hur 
mark- och vattenområden ska 
användas. Den är ett verktyg 
för att utveckla kommunen på 
lång sikt och vägleder när det 
gäller detaljplan, bygglov eller 
förhandsbesked.

VAD ÄR EN ÖP?

Översiktsplanen är uppdelad 
i fem olika områden du kan 
ha synpunkter om. 

Ett gott liv genom upplevelserik fritid i en 
tillgänglig natur med en god vattenkvalitet.

Lokala näringar som främjar sysselsättning, 
service och miljö.

Mötesplatser som förenar kultur, fritid, nä-
ringsliv och natur.

I morgon 31 januari är 
sista dagen du kan lämna 
in synpunkter på kommu-
nens nya översiktsplan, 
”nu – 2030”. I torsdags 
hölls öppet hus i före 
detta Smyckabutiken vid 
Köpmantorget för tredje 
och sista gången.
Kommuninvånare, myndig-
heter och andra som berörs 
av förslaget har möjlighet att 
ge sina synpunkter på den 
nya digitala översiktsplanen. 
Den är ett strategiskt doku-
ment för att styra kommu-
nens utveckling och plane-
ring på ett hållbart sätt mot 
uppsatta mål. 

Skriftliga synpunkter kan 
lämnas direkt i det digitala 
kartverktyget som finns på 
kommunens hemsida. Du 
kan även lämna in skriftliga 
förslag på medborgarkonto-
ret.

– Vi har haft elever från 
gymnasiet här idag, många 
undrade vad som händer där 
de bor, säger Marie Hörn-
lund, kommunens närings-
livsutvecklare.

– De var även nyfikna på 
tågstoppet i Dals Rostock, 
vad det skulle innebära för 
dem. Det är viktigt med bra 
förbindelser i regionen, det 
ökar möjligheten att bo kvar 
här även man går i högskola 
på annan ort. Ju bättre kom-
munikationer desto större 
möjligheter är det ju att hitta 
jobb här, konstaterar Gabri-
ella Hemme, projektledare 
för den nya översiktsplanen.

Översiktsplanens innehåll 
visar grunddragen om hur 
den byggda miljön ska an-
vändas, utvecklas och beva-
ras med hänsyn till allmänna 
intressen, riksintressen och 
miljökvalitetsnormer. 

LIS-områden
Planen visar även områden 
för landsbygdsutveckling i 

strandnära lägen (LIS-områ-
den). Mellerud går från åtta 
till 23 LIS-områden i den nya 
översiktsplanen. Att bo i ett 
LIS-område innebär att det 
finns möjlighet att använda 
sig av lagstiftningen som 
underlättar att bygga strand-
nära, en viktig satsning i ut-
vecklingen av landsbygden.

16 januari hölls ett möte på 
Kulturbruket på Dal med ett 
100-tal fastighetsägare i de 
nya LIS-områdena.

– Det var mycket frågor 
och det är bra. Vi ser att det 
är ovant för många att jobba 
med den digitala översikts-
planen, men de som väl kom-
mit in ser vilka möjligheter 
som finns. Man ser bland 
annat vad som gäller ens 
egna fastighet. Det finns väl-

digt mycket information och 
det känns som om många ser 
fördelarna med det. Vi jobbar 
kontinuerligt med användar-
vänligheten och har exem-
pelvis lagt till sökfunktioner, 
förklarar Gabriella Hemme.

En grupp från PRO Mel-
lerud satt och diskuterade 
med Gabriella Hemme, 
bland annat efterfrågade de 
en cykelväg till Holms kyrka 
och diskuterade LIS-områ-
den.

Vad händer nu?
– Vi tar in alla synpunkter 

och gör en samrådsredogö-
relse. Vi svarar på synpunk-
terna och tar ställning till 
dem. Om det är någon större 
fråga lyfts den i politiken, 
sedan justeras förslagen. 
Därefter blir det en utställ-
ningsperiod i åtta veckor. I 
slutet av 2019 är tanken att 
översiktsplanen ska vara 
klar, säger Gabriella Hemme.
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se

Infrastruktur som sammanflätar kommunen 
och låter Mellerud vara en lättillgänglig del  
i regionen.

Attraktiva boenden och miljöer som tar tillvara 
ett varierat landskap.


