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Skridskor, skidor, 
termobyxor, barnoveraller, kängor

Vi har allt du behöver!

Nu är det vinter!
30-70%

PS. Vi slipar och  

vallar både skidor 

och skridskor

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

RÄTT MATERIAL
RÄTT KUNSKAP
RÄTT TJÄNSTER
RÄTT ATTITYD
Vi strävar efter att förenkla  
för dig i dina byggprojekt

Kvarnkullen
Öppet alla dagar 8 - 22

Prisbomb!

/st

Räkor
Inkommer torsdag förmiddag

Torskrygg

Priserna gäller mån 4/2 – sön 10/2 2019 med reservation för ev slutförsäljning och tryckfel.

Formpasta
Barilla, flera sorter, 500 g,  

jfr-pris 10,00/kg
Max 3 köp/hushåll/vecka 6

Avokado Lax
Falkenberg, Gadus morhua, Nordostatlanten, 
färsk, i tråg, 250 g, jfr-pris 159,80/kg

Isfjord Norway, fryst, 4 x 100 g, 
jfr-pris 147,50/kg.

Israel, Colombia, klass 1,
jfr-pris ca 27,50/kg
Max 5 köp/hushåll/vecka 6

3995
för Bonuskunder

/st

5:-
59:-

för Bonuskunder
/st

5:-  

/st

Festlig återinvigning

I fredags kväll återinvigdes Ungdomshuset Stinsen officiellt efter den omfattande renoveringen förra året. Ungdomsrådet skötte den alkoholfria 
baren, fr. v. Amanda Svensson, Indra Lundqvist, Alice Wallin, Agnes Gustavsson och Bernodus Oðinn Hilmarsson. Foto: Karolina H. Wessman. 

Anläggningen på 
Kroppefjäll till salu

Denna veckan läggs anläggningen på Kroppe-
fjäll med ett 20-tal byggnader ut till försäljning, 
meddelar ägaren Mikael Olsson. 
   – Jag har drivit verksamheten i åtta år och det 
är dags att någon annan tar över, jag har inte 
kvar glöden. Tanken på att sälja har växt fram 
under flera år och nu är det dags att lämna över 
stafettpinnen. Det är lite blandade känslor, jag 
bor själv där och trivs väldigt bra, men man ska 
inte driva något på halvfart, konstaterar Mikael.
   Försäljningen sker genom anbudsförfarande 
via en mäklare i Vänersborg. 
                                                         nnn

– Sidan 5 –

Framgång i SM
för Malena

I helgen som gick avgjordes SM i badminton i 
Sundsvall. 18-åriga talangen Malena Norrman, 
BMK Stinget, spelade sitt första SM som senior 
och skördade två bronsmedaljer. Till helgen 
spelar hon sitt sista svenska mästerskap i juni-
orklassen, platsen är då Umeå.

Det bjöds bland annat på punkrock, elektronisk 
musik och en mängd aktiviteter. Invigningsce-
remonien bestod bland annat av att knyta ihop 

band istället för bandklippning, en symbol för 
att visa att Stinsen är till för att knyta kontakter.

– Sidan 5 –
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Tisdag 5 mars kl. 19-21 
ses vi på Thairestaurangen

Efter årsmötesförhandlingarna blir det buffé
Anmäl senast 22/2 om ni kommer på  

lararforbundet@mellerud.lararforbundet.se 
(Meddela ev. allergier )

Välkomna!                         Styrelsen

Välkomna på 
ÅRSMÖTE

Liberalerna i Mellerud håller

ÅRSMÖTE
Måndag 25/2 kl.18.00

i Erikstadsrummet
•  Årsmötesförhandlingar
• Aktuella kommunala frågor

Välkomna sympatisörer 
och medlemmar!

ÅRSMÖTE
Örs Bygdegårdsförening 
Söndag 24/2 kl.18.00 

i Örs bygdegård

Välkomna!  Styrelsen
Inbjudan se hemsidan 

www.bygdegardarna.se/ors-krokfors

  ÅRSMÖTE
i Templargården, tisdag 12/2 kl. 15.00
Kommunalrådet Morgan E Andersson informerar 

om aktuella frågor i kommunen
Vi bjuder på semlor

Välkommen!                      Styrelsen

MELLERUDSBYGDEN

 
 

Dalslands Sparbank justerar  
nedanstående räntor   
 
Räntan för kontokrediter, reverskrediter för privat-
personer och bankkortskrediter höjs med 0,25 procent-
enheter från och med den 8 februari 2019.  
 
Räntan för kontokrediter och reverskrediter för företag 
höjs med 0,25 procentenheter från och med den 8 
februari.  
 
Ränteändringen gäller inte basränterelaterad utlåning, 
lån till fast ränta eller lån med bunden ränta, t ex 
Swedbank Hypotek eller bundna bolån i Dalslands 
Sparbank. 

Det händer på biblioteket

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

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

ROSA
Utställning om färgen rosa

Prylar, kläder mm
Arrangör: Melleruds Bibliotek

Konstrummet, Melleruds Bibliotek 9/2-1/3
Välkomna!

Frändefors kyrka
Söndag 10 februari kl. 11.00

Familjegudstjänst
i församlingshemmet 

Jubilatekören, barngrupper 
Lovisa Husberg, Victoria Olsson 

Ralph Liljegren

Kyrkfika
Välkomna!

Café Älvan, 
Mellerud

P.D. Lundgrensgatan 10, Mellerud

Idé-gruppen Älvan i 
samarbete med

Vuxenskolan och  
Café Älvan

Torsdag 14/2 kl. 13.00

ÅRSMÖTE 

Café Älvan, 
Mellerud

P.D. Lundgrensgatan 10, Mellerud

Idé-gruppen Älvan i 
samarbete med

Vuxenskolan och  
Café Älvan

 

Torsdag 7/2 kl. 14.00
Stig Arne Larsson  

Sång och musik

IOGT-NTO MELLERUD

Välkommen till
Templargården, Postgatan 25, Mellerud

Söndag 10 februari kl 1800

Lyssna till Thomas Hagman som berättar om  
en pilgrimsvandring till Santiago 

Servering
IOGT-NTO Mellerud Våra GårdarNBV

där elever, som kommit en bit  
på sin musikaliska resa, spelar

Välkommen till 

Kulturskolans 
Solistkonsert

Onsdag 13/2 kl. 19.00 
Kulturbruket på Dal

Fri entré

Arr. 
Kulturskolan i Mellerud

Brålanda Sundals Ryrs Hembygdsförening 
Sundals Släktforskarförening Brålanda 

Brålanda Galleria 
Släktforskarna hjälper er med släktforskning, 
det finns möjlighet att DNA-topsa 
Kostnad 79 dollar. Obs! Kontanta pengar

Välkomna!

Hembygdsföreningen, ”kaffebordet nu och förr”

i samarbete 
med

Nutid - Dåtid
9 februari kl. 10.00 - 14.00 

”Sinnenas Hus” (Gamla kurran) Brålanda 

VÄLKOMNA!
Tel.0530-36200

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

Adress: Kapellgatan 6
Postadress: Box 94, 46422 Mellerud

6 februari – 13 februari 2019
5:e söndagen efter Trettondedagen
”Sådd och skörd”
Reservation för ändringar se vår hemsida: 
www.svenskakyrkan.se/mellerud

BOLSTADS FÖRSAMLING
Sön 10/2 15.00 Musikgudstjänst i Erikstads kyrka ” Duo
  SopranoPiano” konsert där det kvinnliga hjärtat 
  står i centrum. Sopran: Anna Forsebo. 
  Piano: Lisa Fröberg. Andakt: Kerstin Öqvist.
Ons 13/2 14.30-16 Eftermiddags Kafé i Grinstads församlingshem, 
  Erica Staaf.

HOLMS FÖRSAMLING
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.
Tor 7/2 10.00 Morgonmässa i Kyrkans Hus och kafé Kom in, 
  Daniel Westin.
Tor 7/2 18.30 Aftonsång i Kyrkans Hus, Mia Palm och Anders 
  Fredriksson. En ensemble ur Järns Sångkör.
Sön 10/2 17.00 Meditationsgudstjänst i Kyrkans Hus, Kerstin 
  Öqvist.
Tis 12/2 14.00 OBS! NY TID denna gång. Andakt på Fagerlid, 
  Martin Edström.
Tis 12/2 14.15 Andakt på Berg, Anders Fredriksson.
Tis 12/2 14.00 Melleruds kyrkliga syförening träffas i Kyrkans 
  Hus.
Ons 13/2 12.00 Andakt med lunch i Kyrkans Hus, Pär-Åke 
  Henriksson. Anmälan till lunchen senast
  tisdag kl.11.00. Exp tel: 0530-36200.

SKÅLLERUDS FÖRSAMLING
Sön 10/2 11.00 Högmässa i Skålleruds kyrka, Martin Edström.
Tor 14/2 16.00 Sång och Musik på Skållerudshemmet, Kerstin 
  Öqvist.

ÖRS FÖRSAMLING
Ons 6/2 12.15 Andakt på Karolinen, Kerstin Öqvist.
Tor 7/2 17.30 Vardagsgudstjänst i Gunnarsnäs kyrka, Daniel 
  Westin. Barngrupperna medverkar. Tacos i 
  Stakelund.
Sön 10/2 9.30 Gudstjänst i Dalskogs kyrka, Martin Edström. 
  Kyrkkaffe.

Bertil Vallhagen

berättar om Lely – 

framtidens mjölkning

  
Rotary
Mellerud

Måndag 11/2 

Café Gruzzolo kl. 18.15

www.brålandaföretagarförening.se

BRÅLANDA 
GALLERIA

TEMADAG 
Lördag 9 feb. kl. 10-14

Torget, Mellerud • Tisdag 15 januari

Semlor
2-pack 30:- Kakprofessorn 070-650 60 15

Torget, Mellerud • Tisdag 29 januari

Semlor
2-pack 30:- Kakprofessorn 070-650 60 15

Torget, Mellerud • Tisdag 12 februari

Semlor
2-pack 30:- Kakprofessorn 070-650 60 15

Torget, Mellerud • Tisdag 26 februari

Semlor
2-pack 30:- Kakprofessorn 070-650 60 15

Torget, Mellerud • Tisdag 12 mars

Semlor
2-pack 30:- Kakprofessorn 070-650 60 15

Torget, Mellerud • Tisdag 26 mars

Semlor
2-pack 30:- Kakprofessorn 070-650 60 15
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Idrottshuset, Mellerud

VSH - JACK 7.000:- – 40 rop 

- Välkommen - 
till en bra Bingo

Torsdag 7/2 kl 19.00

MELLERUDS IF

  

Mini Jack 11.200:- - 59 rop

RÖVARE 17.000:-   -  55 rop

BINGO

Lådbingo Jack ca 4.200:- 

Bygg sa han!
Och vi byggde 
Stora Strand

Boken finns att köpa i Åmåls Bokhandel  
och på Åmåls Grafiska. Boken kan också beställas via Elin på 
Facebook-gruppen ”Bygg sa Han! Och vi byggde Stora Strand”

350:-

MELLERUDS IF
Vi finns på 

Kvällens film

centrum-
salongen

Mellerud

Kommande film

Destroyer
Onsdag 6/2 kl. 19.00

Från 11 år. Pris 100 kr

2 tim. 1 min

Cold Pursuit
Söndag 10/2  kl. 19.00

Från 15 år. Pris 100 kr
1 tim. 58 min

Lego® Filmen 2
Lördag 16/2  kl. 16.00

Söndag 17/2  kl.16.00

Eld och lågor
Söndag 17/2  kl.19.00

Onsdag 20/2  kl. 19.00

Mary Queen of Scots
Onsdag 13/2  kl. 19.00

Från 15 år. Pris 100 kr
2 tim. 4 min

   

Åsensbruk

VI BYGGER OM!!! 
Butiken är  stängd från 

sön 10/2 - fre 15/2 
Utförsäljning av mejerier, chark, 

kött, frukt & grönt, bröd och fryst

50% onsdag 6/2 - fredag 8/2

75% lördag 9/2

Hjälp oss att rensa! 
Välkomna på nyöppning lördag 16/2

Rose-Marie med personal

 

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
TYSKLANDSHOPPING 
varje vecka från 600 kr

Ring för info och bokning  
eller gtbuss.se

0570-801 00,  054-87 47 47
gtbuss.se

SOPPTEATER
”Det var som Fan” berättarteater med Maria Arnadottir

Erikstads bygdegård söndag 17 febr. kl. 14.00

Entré 250 kr inkl. soppa, bröd, kaffe, kaka
Förköp Kerstin 070-385 77 29 eller  

Robert 070-272 00 34 före 14/2  
Välkommen!

Erikstads bygdegårdsförening  

Lördag 9/2  
Kl. 2100-0100

0520-973 30    www.traffenbaberg.se

IONIQ och Tucson visas med extrautrustning. CO2-utsläpp: 
0–182 g/km. Förbrukning: 1,1–1,8 l/100 km. (WLTP). KONA 
electric visas med extra-utrustning. Batterikapacitet: 
39,2–64 kW. Elförbrukning: 150–154 Wh/km. CO2-utsläpp: 
0 g/km. Räckvidd: 289–449 km (WLTP). Pris exkl. ev. metalliclack. 
Vi reserverar oss för prisändringar och ev. tryckfel.

5 års Nybilsgaranti med 
fri körsträcka. Ytterligare 
hela 8 års garanti på hög-
spänningsbatteriet, dock 
upp till max 200.000 km.

Vissa dagar är mer elektriska än andra.
De är mer flexibla, mer behagliga och mer tillfredsställande eftersom du 
kanske sitter i en av Hyundais eleganta elbilar. För oavsett vilken modell 
du gillar bäst får du den elektriska teknikens överlägsna körkomfort och 
en otroligt lång räckvidd per laddning. Till detta kan du lägga en gen-
om-tänkt design och sedan fortsätta med listan på utrustning: Apple 
Carplay™, helautomatisk luftkonditionering, touchscreen, farthållare, 
parkeringssensor – för att bara nämna några exempel. Och då har vi 
ännu inte sagt ett ord om fördelarna för miljön ...!

Läs mer om de elektriska modellerna på hyundai.se

KONA electric
Fr.
KR 359 900

Tucson 2.0 mild hybrid 
Fr.
KR 319 900

IONIQ
Fr.
KR  374 900

Premiär
9-10 februari

Mellerud
0530-444 40

www.roybil.se

Helgöppet
Lördag 10-14
Söndag 11-14

Temadag som visar dåtid och nutid
På lördag är det temadag 
”Dåtid – nutid” i Brålanda.

Soppteater i Erikstad
Erikstads bygdegårdsför-
ening bjuder in till sopp-
lunch kombinerat med en 
berättarteater på söndag 
10 februari.
Det dukas fram till lunch som 
avnjuts tillsammans med en 
underhållande enmansteater 
med Maria Arnadottir som är 
skådespelare och berättare 
och hennes föreställning 
”Det var som Fan”. Berät-
telserna bygger på hårresan-
de skrönor från när och fjärr-
ran där Fan själv på ett eller 
annat vis lägger sig i händel-
seförloppet. 

Föreställningens berättel-
se bygger på djävulska skrö-
nor, som handlar om kampen 
mellan gott och ont, inspire-
rad av såväl klassisk littera-
tur som barnsliga sagor. Vad 
är sant och vad är lögn? Visst 
spökar det på slotten i Skåne. 
Finns det älvor och troll på 
Island? Kan det finnas männ-
iskor så onda så Djävulen 
själv räds dem? Är alltihop 
bara inbillning och hittepå? 

Ja, kanske det. Eller….? 
En blandning av humor, all-
var och djup eftertanke kan 
publiken se fram emot.

Maria Arnadottir är en 
skådespelare, berättare och 
regissör, utbildad vid Teater-
högskolan i Malmö. Hon har 
mångårig erfarenhet av all 
slags teaterarbete och har 
genom åren besökt många 
platser och roat publiken 
med sina föreställningar. Nu 
är turen kommen till Er-
ikstads bygdegård där publi-
ken får slå sig ner vid dukade 
bord och njuta av soppa med 
tillbehör, en underhållande 
artist och kaffe på maten 
denna söndagseftermiddag i 
februari.

Maria Arnadottir bjuder på en-
mansteater. Foto: Privat.

Bilder från gången tid i Brå-
landa av bygdens flitige do-
kumentatör Sture Pettersson 
visas i Gallerian. Här ställs 
klänningar från medeltiden 
och framåt ut. Besökarna får 
rösta fram den vackraste.

Caféet erbjuder ”plässor” 
genom tiderna. Här finns 
möjlighet att söka sin släkt 
genom att DNA-topsa sig. 
Brålanda-Sundals Ryrs hem-
bygdsförening pratar gärna 
släktforskning. De har också 
utställning av kaffeserviser 
från då och nu i Sinnenas hus. 
Allt ”möjligt och omöjligt” 
ställs ut på Brålanda vandrar-
hem.

Pizzerian erbjuder en för 

dagen specialkomponerad 
pizza och affärerna har er-
bjudanden.

– Vi hoppas på stor upp-

slutning så det blir ännu en 
minnesrik temadag, säger 
dagens ansvariga Lisbet Tell. 

Kaffebordet då och nu visas av Brålanda-Sundals Ryrs hembygdsfören-
ing. Foto: Marianne Larsson.

1/2 kg 99:-

FISKBILEN

Torget Mellerud 
Fredagar kl.  10-18

Färska räkor

Torsk- och  
koljafilé   helt kg

                           

99:-
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Veckans lunch
MATSEDEL

Skolan
Vecka 7 

Senior
Måndag Grillkorv* med hemla-
gat potatismos och broccoli. 
Alt: Vegetarisk korv.

Tisdag Köttbullar* med pasta, 
kokta skivade morötter. 
Alt: Falafel med dressing. 

Onsdag Fiskburgare** med bröd, 
hemlagat potatismos, sallad och 
dressing. 
Alt: Grönsaksburgare.

Torsdag Stekt kycklinglårfilé* 
med örtsås, kokt ris och skivade 
morötter. 
Alt: Quorngryta.

Fredag Ost- och skinksås* med 
pasta och kokt morotsmix. 
Alt: Ostsås och bönmix.

Varje dag serveras: 
 Sallads-/råkostbuffé med dressingar 

samt hårt och mjukt bröd.
* Ursprungsland Sverige.

**Miljömärkt.

Måndag 11/2: Köttkorv med hemlagat  
potatismos och grönsaksmix. 
Dessert: Nyponsoppa. 

Tisdag 12/2: Köttbullar med stuvade ärtor 
och morötter och kokt potatis. 
Dessert: Björnbärskräm.

Onsdag 13/2: Fiskgratäng med dill, kokt 
potatis och gröna ärtor. 
Dessert: Konserverade persikor.

Torsdag 14/2: Stekt kycklingfilé med örtsås, 
kokt potatis och skivade morötter. 
Dessert: Hjärtbakelse.

Fredag 15/2: Ost- och skinksås, makaroner 
och broccoli.  
Dessert: Tropisk kräm.

Lördag 16/2: Fläskköttgryta med ananas, 
kokt potatis och blomkål.  
Dessert: Morotskaka.

Söndag 17/2: Ugnsbakad lax med citronsås, 
kokt potatis, ärtor, majs och paprika. 
Dessert: Drottningmousse med vispad grädde.
Hemtjänstens alternativ v. 7
Mån: Ugnspannkaka med stekt fläsk och  
grönsaker Tis-sön: Stekt falukorv med  
potatismos och grönsaker.

Sång och pianomusik
På söndag 10 februari gäs-
tas Erikstad kyrka av byg-
dens dotter Anna Forsebo. 
Anna som är uppvuxen och 
numera bor i grannsocknen 
Ör kommer att framföra kon-
serten ”Skärvor ur ett kvin-
nohjärta” tillsammans med 
pianisten Lisa Fröberg. 

Båda är till vardags verk-
samma vid Göteborgsoperan 
men åker gärna ut i landet 
och musicerar och heter då 
”Duo SopranoPiano”.

Programmet innehåller 
välkända sånger och arior 
varvat med virtuost piano-
spel. Pianisten Lisa Fröberg och sångerskan Anna Forsebo. Foto: Privat.

Underhållning av Stig-Arne
I morgon torsdag bjuder 
Idégruppen in till termi-
nens första underhållning 
på Café Älvan.

Då kommer Stig Arne Lars-
son att stå för programmet. 
Han behöver kanske ingen 

närmare presentation efter-
som han genom åren varit en 
återkommande aktör i dessa 
och många andra samman-
hang. 

En liten tillbakablick visar 
tydligt att Stig Arne har en 
diger musikalisk bakgrund. 

Stig-Arne Larsson står för den musikaliska underhållningen på Café Älvan 
i morgon torsdag. Arkivbild.

Cold Pursuit
En snöplogförare, som spe-
las av ingen mindre än Liam 
Neeson, vill hämnas mot 
droghandlarna som han tror 
dödade hans son. En spän-
nande action som är en re-
make av den norska action-
filmen ”Kraftidioten”.

Visas på Centrumsalongen 
i Mellerud söndag den 10 
februari. I kväll visas De-
stroyer.

Aktuellt
 på bio

Årets första 
författarkväll

Prisade och hyllade för-
fattarna Johanna Frid och 
Maciej Zaremba gästar 
Bokdagar i Dalslands och 
Forum för Poesi och Pro-
sas första författarkväll 
för året i Dalsland – tors-
dagen den 7 februari på 
Åmåls stadshotell.
Johanna Frid debuterade 
2017, tillsammans med Gor-
dana Spasic, med diktsam-
lingen Familieepos. Den 
nominerades till Katapult-
priset och Sveriges Radios 
lyrikpris.

Hennes nya bok, Nora eller 
Brinn Oslo Brinn, är en auto-
fiktiv och svart humoristisk 
roman, där hon med skarp 
blick undersöker två av vår 
tids stora kvinnosjukdomar: 
Instagram och endometrios.

Den har fått strålande re-
censioner och länge legat 
överst på Dagens Nyheters 
kritikerlista. 

Maciej Zaremba är journa-
list och författare. Från 1990 
är han medarbetare i Dagens 
Nyheter. Hans mycket upp-
märksammade reportage om 
tvångssteriliseringar, skolan, 
den svenska skogen och den 
sjuka vården har alla resulte-
rat i böcker.

I sin nya bok Huset med de 
två tornen berättar han om 
uppväxten i det kommunis-
tiska Polen, om hur hans liv 
kastades om abrupt hösten 
1968. Hur han fick reda på att 
hans mor var judinna och att 
de måste fly landet och hur 
de kom till Sverige.

Författarkvällarna är ett 
samarbete mellan Bokdagar 
i Dalsland, Författarcentrum 
Väst, Åmåls kommun och 
Åmåls stadshotell, med stöd 
från Studieförbundet Vuxen-
skolan.

Han började som sångare och 
gitarrist i Stig-Inges orkester 
mellan 1973 och 1982. Där-
efter följde 20 år i orkestern 
Accent och nu kan vi höra 
honom tillsammans med 
Ingemar Bengtsson i Hob-
bygänget – eller som här på 
egen hand. 

Vad vi kanske inte visste är 
att han är en flitig låtskrivare, 
det har blivit ett femtiotal 
låtar genom åren, flera till-
sammans med Anders Lars-
son i dansbandet Streaplers. 

Vi kan se fram emot en 
caféunderhållning där Stig-
Arne låter oss lyssna och 
njuta av ett varierat sång- och 
musikprogram som innehål-
ler både egna och andras lå-
tar. 

För den som önskar finns 
det möjlighet att köpa en fika 
i caféet i pausen, kanske köpa 
lite lotter och träffa många 
andra trevliga cafégäster för 
en pratstund.

Förbereder årets filmfest
Filmfestival på Dal när-
mar sig. 15–24 mars är det 
dags. Centrumsalongen i 
Mellerud är mer rustad än 
någonsin och i år är även 
Åsens bio med i festivalen.
Centrumsalongen har anpas-
sats för rullstolsburna. I 
foajén finns en hiss som lyf-
ter rullstolar uppför trappan 
och i framskjuten position i 
översta raden finns plats för 
två rullstolar. Gunnar Lande-
gren, Sören Flöisbon och 
Kjell-Ove Ström förevisar 
hissen med stolthet. De be-
rättar att den varit klar i 
några veckor nu.

När det gäller filmfestiva-
len är man i full gång med 
förberedelserna.

– Vi har väntat på att få 
komma med i festivalen, sä-
ger Kjell-Ove Ström från 
Åsens bio. Han berättar att 
bion i Åsen fortfarande kan 
visa 35 millimeters film och 
att det vankas ännu hemliga 
överraskningar på förfilms-
fronten relaterade till detta. 

Att det kommer att visas 
skolfilmer på Centrumsa-
longen liksom tidigare år står 
klart.

– Vi satsar extra mycket på 
barn och unga 2019, berättar 
Gunnar.

Centrumsalongen kan 
glädjas åt goda besökssiffror 
den senaste tiden.

– Att vi införde publikens 
val på vår facebooksida var 

Det förbereds för Filmfestival på Dal som går av stapeln 15-24 mars. Gun-
nar Landegren, Sören Flöisbon och Kjell-Ove Ström hör till de ansvariga. 
Här står de vid de nybyggda rullstolsplatserna i salongen.

En hiss för rullstolsburna har installerats i Centrumsalongens foajé.

en hit. Detta kommer vi att 
göra igen, säger Sören Flöis-
bon.

Inom kort kommer pro-
grammet för festivalen att 
presenteras.

– Vi hoppas på publikre-
kord i år, säger Gunnar Lan-
degren.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

VILL DU 
SYNAS 

HÄR

Christina  
Svensson Callh 

0530-125 40

Kontakta
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CX-3 

 
Uppdaterade Mazda CX-3 tar för sig på vägarna med en elegant ny front 
och en design som signalerar självförtroende. Inte så konstigt. Stig in och 
upplev den nya superba ljudisoleringen och en interiör med markant ökad 
komfort och smakfull design. Men se det inte som en nyhet. Mer som en 
logisk utveckling.  
 

Från: 176 900:- 

Bränsledekl. bl. körn. 5,2-6,7 l/100 km, CO2 137-152g/km. Tioårsgarantin innefattar: 3 års 
fabriksgaranti samt 7 års förlängd garanti. Se fullständiga villkor på mazda.se. 
Kampanjerbjudandet gäller t.o.m 2018-10-31.  

Mazda 
ännu mer förfinad

ÖPPET HELG! LÖ 10-14 
SÖ 11-14  

Manne Hermansson
0521 - 77 70 11
Daniel Andgren 
0521 - 77 70 13
Peter Jonasson
0521 - 77 70 15

T r e s t a d  C e n t e r

Ungdomshuset Stinsen officiellt återinvigt

Duon MaxiPack framförde elektronisk musik.

Under fredagskvällen 
invigdes Ungdomshuset 
Stinsen efter förra årets 
omfattande renovering. 
Utöver att man kunde 
prova på de olika aktivi-
teter Stinsen vanligtvis 
erbjuder, bjöds det på 
livemusik och alkoholfria 
drinkar.
Trots stormigt väder var det 
ett flertal människor som 
hjälpte till att återinviga ung-
domshuset. På grund av 
vädret uteblev bland annat 
kommunchefen Sophia Vik-
ström från festligheterna. 
Glenn Nordling höll tal och 
berättade om hur han var med 
och drev frågan om att kom-
munen skulle köpa huset som 
idag är Stinsen. 

– Då hade vi aldrig kunnat 
förvänta oss att det skulle bli 
så här bra, berättade han. 

Agnes Gustavsson, ordförande 
i Melleruds Ungdomsråd, knöt 

band under invigningen. 

Headstag spelade modern punkrock.Stammisar på Stinsen, fr. v. Sagvan Mohamad, George Esho och Zharo Haji. 

Körning med snöskoter 
fördärvar höstsådden

Snöskotern gör det möj-
ligt att ta sig ut till platser 
som du inte når så lätt an-
nars, men den kan också 
vara ett störningsmoment 
för andra.
 Att köra på höstsådda 
åkrar är till exempel ett 
fördärv.
Eva Olsson, som driver 
Bergs Säteri tillsammans 
med Ingemar Torstensson, 
vill uppmärksamma proble-
met med snöskoterförare 
som använder deras höst-
sådda åkrar vid Holms kyrka 
som lekplatser.

– Det är ett såpass tunt la-
ger med snö, så snöskotern 
river upp höstvetet. Vi kan 
låta dem köra på åkrarna ut 
mot E45, där det är plöjt. 
Men när det gäller våra andra 
åkrar vill vi inte ha några som 
kör där, poängterar Eva.

Var får du köra snöskoter?
Snöskoterkörning ingår inte 
i den svenska allemansrät-
ten, så rätten att köra på an-
nans mark är inte självklar. 
Det anses tillåtet att köra på 
väl snötäckt mark om man 
inte stör, förstör eller på an-
nat sätt bryter mot lagen. Det 
är dock förbjudet att passera 
annans mark om det uppstår 
skada och det är till exempel 
förbjudet att köra på skogs- 
och jordbruksmark, om det 
inte är uppenbart att det kan 
ske utan risk för skada på 
skog eller mark.

Generellt förbud gäller för 
körning på skogsplantering-
ar eller i ungskog som är 
lägre än två meter över snö-
täcket. Det är inte heller till-
låtet att köra alltför nära bo-
städer/bebyggelse.

Ta i förväg reda på om det 

finns några områden med 
begränsningar för snöskoter-
trafik där du har tänkt att köra 
snöskoter. Mer information 
finns hos Naturvårdsverket, 
kommunen, Länsstyrelsen, 
diplomerade snöskoteruthy-
rare samt lokala snöskoter-
klubbar.

Det är inte tillåtet att köra 
snöskoter på allmän väg, 
utom när du ska korsa vägen, 
eller köra kortast möjliga 
sträcka om terrängen är 
oframkomlig. Där du måste 
köra snöskoter på väg är 
högsta tillåtna hastighet 20 
km/tim.

När du passerar en väg ska 
alla passagerare (i pulka eller 
på skotern) gå över vägen.

Källa: Nationella  
Snöskoterrådet

Även representanter från 
det kommunala ungdomsrå-

det höll tal. Ordförande Ag-
nes Gustavsson citerade i sitt 
tal Fridtjof Nansen genom att 
säga att ”det är de unga som 
ska skapa framtiden och göra 
världen till en bättre plats att 
leva i”

– Då är det kanske inte så 
dumt att man har ett ung-
domshus som Stinsen, som 
värnar om kreativitet och allt 
som är viktigt för oss, förkla-
rade hon på scenen strax 
innan banden knöts för att 
avsluta invigningsceremo-
nin. 

Knyta kontakter
– Jag tyckte det var fint att 
man knöt band istället för att 
klippa, säger Hyra Qukiqaj 
om invigningsceremonin, 
där ungdomsrådsrepresen-
tanter fick knyta band på 
scenen. Det var av många 
olika symboliska skäl man 
knöt band, bland annat för att 
visa på att Stinsen är till för 
att knyta kontakter. 

Efter ceremonin framträd-
de först bandet Headstag från 

Trollhättan, som spelar mo-
dern punkrock. Efter dem 
antog duon MaxiPack från 
Säffle scenen för att spela 
modern elektronisk musik.

Även mellerudsbördige 
Christopher ”DJ Krickel” 
Lindqvist bidrog till det mu-
sikaliska när han skötte mu-
siken senare på kvällen. 

Kvällen drog en väldigt 
blandad publik, många ung-
domar tog sig dit trots snön 
för att ta del av invigningen.

Många uppskattar att man 
har anpassat verksamheten 
efter besökarnas varierade 
intressen. Det planeras bland 
annat att lägga större fokus 

på musikskapande, genom 
musiktema på måndagar – 
något som kommer att bli 
aktuellt inom ett par veckor.

Dessutom har man sedan 
renoveringen mycket fina 
lokaler för bland annat E-
sport och konst. 

– Det känns bra att det finns 
så mycket att göra här, säger 
George Esho som går i sjuan 
på Rådaskolan. 

 Karolina H. Wessman
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Berättelsen om 
bygget av 
Stora Strand
Olle Tisell har fått sin 
berättelse om bygget av 
lägergården Stora Strand  
på pränt med hjälp av dot-
tern Elin. Där var han före-
ståndare i decennier och 
berättelsen låter läsaren 
förstå att tro och vilja kan 
försätta berg. 
Berättelsen om Stora Strand 
tar sin början när platsen var 
en koppargruva med tillhö-
rande arbetarbostäder. Det är 
1800-tal och Grufaktiebola-
get Lake Copper hade en tid 
hundratals anställda. 1938 
upphörde gruvdriften och 
Stora Strand blev lägerplats 
för Svenska Missionskyr-
kans juniorer som fick låna 
en av barackerna där gruvar-
betare bott. 

Många läger följde på 
detta första och berättelsen 
tar sin början på sextiotalet 
då SMU i Åmål fick köpa 
området vid sjön Ärr med 
tillhörande baracker, med 
Olle Tisell som drivande 
kraft.

Detta gick inte hur enkelt 
som helst förstår man, utan 
var ett resultat av envist för-
handlande med den dåva-

rande ägaren. Resten är en 
imponerande historia om 
med- och motgångar, om 
glädje som förbytts i förtviv-
lan och om en aldrig svi-
kande tro på att det ska bli bra 
till slut. 

En stark gemenskap, där 
alla drog åt ett håll och en 
drivkraft som verkar ganska 
unik fick Stora Strand att 
formligen resa sig ur askan 
efter en förödande brand.  
Olle Tisell lyckades enga-
gera hela bygden, lokala fö-
retag, storföretag, ministrar, 
statliga tjänstemän, grannar 
och många, många andra. 

Mängder av brev till ”hög 
och låg” finns att läsa i boken. 
Det är intressant läsning som 
vittnar om tidsandan som 
rådde på 70-talet. Därtill 
finns foton på lägergården 
efter den stora branden och 
det därpå följande uppbygg-
nadsarbetet. 

Talande för historien om 
Stora Strand är detta konsta-
terande av Olle Tisells mor: 
”En knuten hand kommer det 
ingenting ur och ingenting i”.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

Boken om Stora Strand är Olle Tisells fascinerande berättelse om bygget 
av lägergården vid sjön Ärr i Ånimskog. Anläggningen förestås idag av 
hans brorsdotter Maria Tisell.
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Vår käre

Lennart
Sundgren

* 27 augusti 1928

har idag lämnat oss
i stor sorg och saknad

Filipstad 
26 januari 2019

Jan-Eric och Inger
Andreas och Shinae

Mikael och Lisa
Nelly och Daniel

Syskonbarn

Ditt goda hjärta
Ditt ljusa sinne

hos oss skall leva
i tacksamt minne

Begravningen äger rum i
Trons kapell torsdagen

den 21/2 kl. 14.00.
Samlingen upplöses efter 

akten. Kondoleanser
ombesörjes av

Bergslagens begr.byrå
tel. 0590-10120.
Tänk gärna på 
Cancerfonden.

Vår älskade Maka, 
Mamma och Farmor

Lilian Johansson
* 25 juni 1940

har idag lämnat oss 
i stor sorg och saknad.

Brålanda
21 januari 2019

KARL
Gullmar

Emil, Maria
Solveig

Övrig släkt och vänner

Tack, Maka och Mor, 
för allt Du varit

Tack för den glädje 
i hemmet Du var

Tack för de lyckliga 
åren som farit

Tack för de minnen, 
Du lämnat kvar

Begravningsgudstjänsten
äger rum i Brålanda kyrka

fredagen den 15/2 kl 12.00. 
Akten avslutas i kyrkan.

Lika välkommet som
blommor är en gåva till

Cancerfonden 
tel. 020 - 59 59 59.

Blixt Begravningsbyrå 
tel. 0521 - 71 11 63.

Varmt TACK
till Er alla för visad 
omtanke och varmt  
deltagande vid bort- 

gången av vår älskade

Maj-Britt Olsson
Tack för alla blommor 
och minnesgåvor. Ett 

särskilt tack till hemvår-
den och hemtjänsten.

Anhöriga

V  kcat tmra
t ttäs akilo åp mos re alla lli  

h  va tennim tarde
v  edakslä rå

B orbra  
E  nosgnilr

v  .gnågtrob senneh di

J  aneL ,samohT ,ekÅ-na

Varmt tack
för allt deltagande vid 
vår käre make och far

Carl-Johan  
Flöisbons
bortgång och  
begravning.

RUTH
Anita  

Ann-Christine och Ronny 
Sören och Inga 
med familjer

All uppvaktning
på min födelsedag undanbe-
des vänligen.

Barbro Erving

UPPVAKTNING

All ev. uppvaktning
undanbedes.

Margareta & Torsten
Andersson, Brålanda

All ev. uppvaktning
undanbedes.

Ella Stefansson

DÖDSFALL

SORGTACK

Hipp Hipp 

HURRA!

JORDFÄSTNINGAR

PREDIKOTURER

SORGTACK

DÖDSFALL

DÖDSFALL
Jag vill gratta mitt barnbarn 
Seth Svensson i Varberg som 
fyller 14 år 6/2.

Grattis från farmor Birgit  
i Mellerud

MELLERUD
Equmeniakyrkan: Sönd 
11 Gudstj. Thomas Seger-
gren. 12 Lunch. Tisd 10-12 
Tisdagskaffe & Rastplats. 
18 Scout. 

BOLSTAD se annons
HOLM se annons

SKÅLLERUD se annons
ÖR se annons 
BRÅLANDA

Smyrna: Fred 18.30 Fredax 
- för dig i åk 3-7. 19.30 Li-
feLine Ungdomskväll på 

Sörgården. Sönd 11 Gudstj. 
Bertil Gustavsson. Ssk. 
Kyrkkaffe. Församlingsmö-
te. Tisd 11 Bön.
Equmeniakyrkan: Torsd. 
15 Kongogruppen. 18 Mö-

tesplats, serv., andakt. Sönd 
11 Gudstj., Teofil Carlsson, 
sång Helén Eriksson, kyrk-
kaffe.
Brålanda: Onsd 18 Vecko-
mässa i fsh, Thomas Holm-

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Skålleruds kyrka för 
Maggie Pettersson. Som 
inledning på akten spelade 
Anders Fredriksson ”Barna-
tro” av E. Westling. Akten 
förrättades av Martin Ed-
ström och tillsammans sjöng 
man psalmerna 248 samt 
249. ”Jag har hört om en stad” 
av L. Lithell sjöngs av Anders 
Fredriksson och som avslut-
ningsmusik spelades ”Oänd-
lig nåd”. Vid kistan togs av-
skedet av släkt och vänner. 
Till minnet av Maggie var 
koret vackert dekorerat med 
blommor. Efter ceremonin 
bjöds gästerna med till för-
samlingshemmet för en min-
nesstund. Gravsättning ägde 
rum på Skålleruds kyrkogård.

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Holms kyrka för 

ström. Fred 15 Gudstj. 
med nattv. på Servicehuset. 
Thomas Holmström. Sönd 
11 Gudstj. i fsh, Thomas 
Holmström. Ssk och kyrk-
fika. 18-20 Bönekväll i fsh. 
Månd 12 Middagsbön i fsh. 
12.15-13.30 Lunch. 17-19 
Kulturcafé Brålanda fsh.
Sundals-Ryr: Tisd 10-
11.30 Förmiddagskaffe i 
fsh. Samtal kring borden.
Gestad: Fred 12-14 Fre-
dagslunch i Gestads bygde-

gård. 11.30 ”Tid för efter-
tanke”. Sönd  15 Cafégudstj. 
i fsh. Thomas Holmström. 
Kyrkbil 321 18. 

FRÄNDEFORS
Equmeniakyrkan: Sönd 
11 Gem. gudstj. i Brålanda, 
Teofil Carlsson, sång Helén 
Eriksson, kyrkkaffe. 
Frändefors: Sönd 11 Fa-
miljegudstj., Jubilatekören, 
barn- och ungdomsgrupper. 
Kyrkfika. Ralph Liljegren.

Anna Eklöf. Som inledning 
på akten framförde kyrkomu-
siker Anders Fredriksson 
”Tröstevisa” av B. Anders-
son. Akten förrättades av 
Martin Edström och tillsam-
mans sjöng man psalmerna 
249 och 297. Vid urnan togs 
avskedet av familj, släkt och 
vänner. Som avslutningsmu-
sik spelades ” Aldrig ska jag 
sluta älska dig” av 
J.W.Leisner. Till minnet av 
Anna var koret vackert deko-
rerat med blommor.

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Holms kyrka för 
Erik Andersson, Åsens-
bruk. Som inledning på akten 
spelade kyrkomusiker An-
ders Fredriksson ”I kyrkan” 
av Erik Wikbladh. Akten 
förrättades av kyrkoherde 
Pär-Åke Henriksson och man 
sjöng psalmerna 249, 190 
samt 297. Som avslutnings-
musik spelades ”Amazing 
grace”. Vid kistan togs av-
skedet av de närmaste. Till 
minnet av Erik var kistan 
vackert dekorerat med blom-
mor. Efter akten ägde grav-
sättning rum på Holms kyr-
kogård.

Avskedsceremoni har ägt 
rum i Stallet i Mellerud för 
Thomas Mjörnestål. Akten 
inleddes med att man lyss-
nade på ”Som en bro över 
mörka vatten” med Tommy 
Körberg varefter Anders 
Grimheden, borgerlig be-

gravningsofficiant hälsade 
välkommen. Inför minnesta-
let, där en del av Thomas 
livsgärningar framkom, lyss-
nade man på ”Bred dina vida 
vingar” med Sissel Kyrkjebö. 
Man spelade upp ”Håll mitt 
hjärta” med Björn Skifs och 
under avskedstagandet lyss-
nade man till tonerna av 
Benny Anderssons ”Tröste-
visa.” Som avslutning spela-
des ”Time to say goodbye” 
med Sarah Brightman och 
Andrea Bochelli. Gravsätt-
ning kommer att äga rum på 
Katrinedals kyrkogård på 
Blåsut.
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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
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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. 

Camilla Eriksson. 
1. Man förstår ju att det kan-
ske inte går, men skulle ju 
vara synd om man lade ner. 
2. Det kan jag inte svara på 
faktiskt. Jag tycker Melle-
ruds Nyheter är bra.  Trevligt 
folk som jobbar där också. 
3. Nej, men det har jag varit. 
4. Kanske. 
5. Jag läser helst i tidningen 
eftersom jag gillar att blädd-

ra. Blir en annan känsla lik-
som. Man kan luta sig till-
baka. 
6. Ordning och reda. Läser 
från början till slut igenom 
tidningen. 
8. Den betyder mycket. 
Skulle det bli en miss exem-
pelvis om man inte skulle få 
den så saknar man den ju. 

Vikten av att ha lokal läsning
1. Det försvinner alltmer gratistidningar från mark-
naden, hur ser du på det?
2. Hur skulle vi kunna bli bättre?
3. Är du stödprenumerant?
4. Om inte, kommer du att 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?

Lamis Alijunde.
1. Det är ju dåligt om de  
skulle försvinna. Vi behöver 
nyheterna.
2. Jag tycker Melleruds Ny-
heter är jättebra som den är. 
Det står om allt som händer 
här. Står om nya affärer och 
sånt. 
3. Nej det är jag inte just nu, 
men jag skulle kunna tänka 
mig att bli det.
4. Varför inte. Den är viktig. 
Man kan ju bidra med det 
man kan. I och med att det är 

frivilligt kan man ju försöka 
bidra med det man har möj-
lighet till. 
5. Jag brukar läsa i pappers-
tidningen. 
6. Jag brukar kolla fastig-
hetsannonserna i tidningen. 
Det brukar jag kolla efter 
först och främst. Kollar även 
efter andra annonser för att 
hitta bra erbjudanden. 
8. Tidningen är jätteviktig 
för mig. Varje onsdag läser 
jag den.

Marie Hörnlund, närings-
livsutvecklare i Mellerud.
1. Det är väldigt uppskattat 
att det finns en gratistidning 
som kan förmedla lokala 
nyheter och vad som är på 
gång i kommunen för alla 
kommuninvånarna. Jag har 
själv jobbat på en gratistid-
ning som delades ut i brevlå-
dorna i Göteborg och har bott 
i kommuner som har en lokal 
gratistidning och vet hur 
uppskattat det är att få tid-
ningen varje vecka.
2. Jag tycker att tidningen har 
ett väldigt bra upplägg och 
tar upp mycket som är läs-
värt så jag har inget att in-
vända på tidningen.

3. Inte i dagsläget
4. Det kommer jag att bli
5. Jag håller mig uppdaterad 
vad som händer både på Mel-
leruds Nyheters hemsida 
men även på Facebook. P4 
Väst lyssnar jag på under 
bilfärden då jag är en pend-
lare till kommunen. Sedan 
bevakar jag sociala media 
kanaler överlag.
6. Reportage och kommande 
arrangemang
7. För min del betyder lokala 
tidningen väldigt mycket då 
informationen förmedlas till 
alla kommuninvånare och 
jag kan ta del av vad som 
händer och vad som är på 
gång lokalt.

Ingen läsare av gratistid-
ningar blir särskilt förvånad 
över att tidningen innehåller 
en viss andel annonser eller 
kommersiellt material. Det 
är snarare en tyst överens-
kommelse mellan läsaren 
och gratistidningen att gra-

tistidningen baseras på och 
subventioneras av annons-
försäljning.

Receptet är enkelt: Lokala 
annonser är oftast relevanta 
och således intressanta.

Källa: Gratistidningarna

Relevant med 
lokala annonser
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En trygghet att få möjlighet till heltid
Rätten till heltid blir verk-
lighet i Melleruds kom-
mun. ”Heltidsresan” har 
startat och enheten Stöd- 
och service är först ut med 
att praktisera det nya.
När det som nu är stora re-
kryteringsbehov hos alla 
kommuner i Sverige är det 
viktigt att vara en attraktiv 
arbetsgivare. Sett till hela 
landet behöver hundratusen-
tals medarbetare till skolan, 
vården och omsorgen rekry-
teras de närmaste åren. En 
majoritet av personalen inom 
denna kvinnodominerade 
sektor arbetar idag deltid.

2016 tecknades kollektiv-
avtal mellan Sveriges kom-
muner och landsting (SKL), 
arbetsgivarorganisationen 
Pacta och fackförbundet 
Kommunal om rätten till 
heltid.

Stora rekryteringsbehov
Kommunfullmäktige i Mel-
lerud fastställde 2017 en plan 
för heltider i Melleruds kom-
mun. Under 2018 har ”Hel-
tidsresan” i Mellerud startat.

– Hela landet står inför 

Rätten till heltid blir verklighet i Melleruds kommun. HR-chefen Jeanette 
Johansson och projektledaren Birgit Lindqvist är mitt i arbetet.

Annika Aronsson arbetar heltid på 
fyra olika boenden och trivs bra.

Frida Andersson fick en heltids-
tjänst i november 2018 på sin ar-
betsplats.

Engagerade handledare gick utbildning
Ett antal undersköter-
skor i olika kommunala 
verksamheter har under 
hösten 2018 och fram till 

nu fått gå en handledarut-
bildning på 100 gymnasie-
poäng. 

I Dalslandsrummet på Stor-

Åtta undersköterskor från hemvård, äldreboenden och gruppboenden har gått handledarutbildningen. Sektorchefen för stöd- och service, Anette 
Karlsson, stämde av med dem hur kursen varit.

Valda ledamöter
Flera personer från tidning-
ens utgivningsområde finns 
med som ordinarie ledamö-
ter i Norra hälso- och sjuk-
vårdsnämnden mandatperi-
od 1 januari 2019 till 31 
december 2022.

Mats Johansson (M) från 
Ödskölt är ledamot, liksom 
Ove Kaye (SD) från Ånim-
skog. Andra dalslänningar 

som sitter med i nämnden är 
Ewa Arvidsson (S), Åmål 
och Kenneth Gustavsson 
(C), Ed.

Ordförande är Linda Jans-
son (M), Färgelanda, första 
vice ordförande Margareta 
Fredriksson (L), Strömstad 
och andre vice ordförande är 
Annica Erlandsson (S) från 
Kungshamn.

1,1 miljoner  för 
att motverka 
psykisk ohälsa

Hälso- och sjukvårdsnämn-
den har beviljat 1,1 miljoner 
kronor till Medpro Clinic 
Brålanda – Torpa för insatser 
hos barn och unga asylsö-
kande och nyanlända. Man 

vill motverka psykisk ohälsa 
bland dessa samt förstärka 
traumavården. Finansiering 
sker inom ramen för de stat-
liga medel som nämnden 
erhållit för ändamålet.

rekryteringsbekymmer och 
det är viktigt att kunna er-
bjuda jobb där man kan leva 
på sin lön. Det är också ett 
sätt att höja statusen på yrket, 
säger Jeanette Johansson, 
HR-chef i Melleruds kom-
mun.

En stor omställning
 I april anställdes Birgit Lind-
qvist som projektledare. Hon 
har tidigare arbetat med lik-
nande uppdrag på andra stäl-
len, bland annat som beman-
ningscontroller.

Birgit kommer även att 
ansvara för den bemannings-
enhet som ska skapas för att 
ta hand om den överkapacitet 
som uppstår när deltider blir 
till heltider. Den kapaciteten 
ska användas övergripande 
och de anställda får meddela 
var de kan tänka sig att jobba, 
förutom på sin ordinarie ar-
betsplats. 

– Inom vård och omsorg 
motsvarar den totala ök-
ningen så här långt 24 årsar-
betare, säger Jeanette Jo-
hansson och tillägger att 

frånvaron (alla typer av 
frånvaro som ersätts, inte 
bara sjukskrivningar) mot-
svarar 66 årsabetare.

Har informerat
Birgit Lindqvist har varit ute 
på arbetsplatsträffar och in-
formerat om ”Heltidsresan”, 
hon har stött på både positiva 
reaktioner och en del oro 
bland de anställda. 

– Nu får man önska sig 
sysselsättningsgrad, ingen är 
tvingad att arbeta heltid, men 
den som vill får en 100-pro-
centig tjänst. Jobbar man natt 
är det 80 procent högst. Det 
kan vara svårt att föreställa 
sig hur det ska bli, men det 
kommer att sätta sig, menar 
Birgit. 

Först ut positiva
Enheten för stöd- och service 
är den enhet som praktiskt 
redan gått in i det nya syste-
met. Annika Aronsson arbe-
tar idag heltid som stödas-
sistent på fyra olika ställen; 
korttidsboendet Stjärnan, 
servicebostaden på Vallmo-
gatan och gruppbostäderna 

på Magasinsgatan och Ro-
stocksgatan. 

– Jag trivs jättebra, det är 
kul att träffa olika människor, 
både ungdomarna på Stjär-
nan och de äldre på boende-
na. På det här sättet får man 
också fler arbetskamrater 
vilket är väldigt positivt, sä-
ger hon.

Frida Andersson är stödas-
sistent och arbetar på Maga-
sinsgatans gruppbostad och 
startade sitt jobb med ett vi-
kariat på 75 procent.

– För två år sedan fick jag 
en fast tjänst på 90 procent. I 
november 2018 fick jag en 
fast tjänst på 100 procent. 
Det är en trygghet och som 
det ser ut nu kan jag arbeta 
heltid på den arbetsplats jag 
är nu, berättar hon.

– På min arbetsplats har 
alla varit positiva till att hel-
tid ska vara norm. Det är ju 
inget tvång, utan fint att få 
möjligheten, säger Frida 
Andersson.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

gatan mitt emot kommunhu-
sets medborgarkontor, pågår 
den sjunde och sista sam-
mankomsten i kursen.

Åtta undersköterskor, från 
hemvård, äldreboenden och 
gruppboenden sitter vi bor-
den.  

Vård- och omsorgsläraren 
Rosemary Solvarm, förkla-
rar att målet är att få ut fler 
och fler elever i verksamhe-
terna, från vuxenutbildning-
en, från gymnasiets vård-och 
omsorgsprogram eller barn- 
och fritidsprogrammet, och 
då behövs handledare.

Efterlängtad utbildning 
Thilda Palm, undersköterska 
på Fagerlids äldreboende 
berättar att hon velat gå 
denna utbildning länge.

– Som utbildad får man 
redskap att handleda. Jag gil-
lar att kombinera pedagogik 
med mitt jobb, säger hon.

Kollegan Carina Sjöösten, 
på Fagerlids gruppboende, 
som varit handledare utan 
utbildning tills nu, tycker att 
det var trevligt att bli tillfrå-
gad och få en utbildning som 
denna. Även Stanislavska 
Zivkovic som jobbar på 

Bergs har bara positivt att 
säga om kursen.

Maria Larsson, underskö-
terska i hemvården är lika 
nöjd.

– Vi har fått tips på hur vi 
ska lära och ta hand om 
elever. Hur vi ska lära dem 
att tycka om yrket. Vi vill 
visa det positiva med att 
jobba med människor, säger 
hon.

Lärorikt hos varandra
– Boken vi haft, ” Vårdpeda-
gogik och handledning” har 
varit bra och det har varit 

lärorikt att vi har fått byta 
arbetsplaster med varandra. 
Vi har fått vara elever hos 
varandra, det har varit myck-
et lärorikt, säger kollegan 
Ulrika Osvaldsson.

Sektorchefen för stöd- och 
service, Anette Karlsson, är 
vid detta sista tillfälle med 
och stämmer av hur kursen 
har varit.

– Det finns ett stort enga-
gemang hos handledarna. De 
är vår marknadsföring, 
konstarerar hon.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

Ledamöter i social-
nämndens utskott

Under årets första möte med 
socialnämnden genomfördes 
val av ledamöter och ersät-
tare i socialnämndens utskott 
2019 – 2022. Ordinarie leda-
möter blev: Daniel Jensen 
(KD), ordförande, Karin 

Nodin (C), först vice ordfö-
rande, Kerstin Nordstrom 
(S), andre vice ordförande. 
Ersättare: Ann-Sofie Fors 
(M), Anita Augustsson 
(KIM), Eva Larsson (S).
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I Mellerud liksom i de flesta 
andra svenska kommuner 
har det länge funnits en 
praxis att minoriteten i full-
mäktige har majoritet i revi-
sionen. Dessutom har praxis 
varit att varje parti självstän-
digt utser sina representanter 
nämnder, styrelser och revi-
sionen. Nu har den nya ma-
joriteten i Mellerud brutit 
mot båda dessa oskrivna 
regler. Det gjordes vid valet 
av revisorer i Kommunfull-
mäktige 30 januari.

På mycket lösa grunder 
hävdade majoriteten att en av 
de revisorer vi inom Social-
demokraterna har föreslagit, 
Tommy W Johansson, var ett 
olämpligt val och krävde att 
han skulle bytas ut. De moti-
verade detta med att han var 
kommunalråd under den 
förra mandatperioden och att 
han därför kunde komma att 
få revidera beslut han själv 
varit med om att fatta.

Detta är inte med san-
ningen överensstämmande. 
Enligt § 7 i kommunens re-
visionsreglemente ska alla 
verksamheter under åren 
2015–2018 granskas av de 
revisorer som valdes hösten 
2014. Johansson skulle bara 
få granska sådant som beslu-
tats från och med januari 

2019, det vill säga efter att 
han avgått. Dessutom anser 
vi att en före detta kommun-
styrelseordförande är mycket 
lämplig som revisor, efter-
som denne är väl insatt i 
kommunens verksamhet.

Eftersom vi stod fast vid 
vår nominering valde majo-
riteten istället en av sina egna 
till den post vi vill ha Johans-
son på. Det innebär att den 
politiska majoriteten också 
får majoritet i den revisors-
grupp som ska granska hur 
de själva sköter sig, något 
som får anses mycket uppse-
endeväckande.

Vi ser klara risker för att 
förfarandet leder till ökat 
politikerförakt, att misstan-
kar om att man har något att 
dölja kan frodas. Dessutom 
skapar det en ny praxis, att 
partierna på allvar börjar 
lägga sig i varandras nomi-
neringar till olika poster. Det 
är också ett steg i fel riktning 
när det gäller ett förtroende-
fullt samarbete mellan poli-
tiska ledningen och opposi-
tionen.

För Socialdemokraterna i  
Melleruds kommun 

Michael Melby, gruppledare, 
och Marianne Sand Wallin, 

ordförande

Petter Askengren– så blev han artist

Petter samtalar med Johan Hjertö och Ronja Gardtman efter onsdagens föreläsning på Kulturbruket. Båda 
gillade föreläsningen skarpt.

Förra året firade han sitt 
20-årsjubileum med suc-
césingeln ”Toppen av ett 
berg”. Han känner Ca-
rolina Wallin Pérez, men 
har aldrig varit i Mellerud 
tidigare. Det hela handlar 
om Petter, Petter Asken-
gren. Förra onsdagen 
gästade han Kulturbruket 
på Dal och berättade om 
sin uppväxt och hur han 
blev artist.
Han har varit hiphopmusiker 
sedan 1998 och är en av Sve-
riges största. Han skriver 
sina egna texter, som ofta 
handlar om honom själv, 
hans uppväxt och hans liv. 
Han är också författare, res-
taurangägare, sommelier och 
uppskattas även som berät-
tare, något som han gav prov 
på under onsdagkvällen på 
Kulturbruket. 
I föreläsningen berättar Pet-
ter öppet om sina problem 
under sin skolgång. Han 
hade läs- och skrivsvårighe-
ter, hans dyslexi konstatera-
des först under gymnasieti-
den. Han hade även 
koncentrationssvårigheter 

Husqvarna X-Cut
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Max 5 liter per hushåll

och det var mer envishet än 
kunskap som tog honom ge-
nom skolåren. Plus, som han 
själv säger, en mamma som 
aldrig gav upp. 

Alla var bra, men inte jag

Han berättar snabbt och in-
tensivt, lite åt rapphållet och 
bjuder på många dråpliga 
inslag. Uppväxten, på sjut-

tiotalet, beskriver han som 
”alla var bra på något – men 
inte jag”. Han berättar om 
hur han som tioåring kom i 
kontakt med hiphopen, hur 
han tillsammans med en 

kompis drog ner på sta´n för 
att rappa, med en insamlings-
bössa framför sig och hop-
pades tjäna pengar. Dock, 
trots alla problem, tog han så 
småningom studenten. 

Var engelska som gällde
Petter var i 16-årsåldern när 
han började rappa så smått. 
Det var då engelska som 
gällde, men där hade han 
också klara begränsningar. 
Han uppträdde ofta på min-
dre fritidsgårdar, utan några 
avancerade högtalarsystem 
och kom på att om han lade 
händerna över micken var 
det ingen som hörde vad han 
egentligen sjöng. Detta blev 
naturligtvis så småningom 
till ett problem. Han fick rå-
det att åka till England ett tag 
för att lära sig språket bättre 
och kom tillbaka hem med en 
hel hög texter – på svenska.

 Han hade knäckt koden, 
men hade ingen tanke på att 
bli artist. Ville bara bli be-
kräftad av kompisarna. Tex-
terna som han skrivit, har sitt 
ursprung i kända litterära 
verk. Han hyllar den svens-
kabok som följt honom, som 

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

Majoriteten vill 
granska sig själv

Yttrande om översiktsplanen
Socialnämnden har yttrat 
sig om bostadsförsörj-
ningen och tillgänglig-
heten i kommunens nya 
översiktsplan. 
Socialnämnden ser det som 
viktigt att den kommande 
översiktsplanen banar väg 
för en fortsatt utveckling mot 
ett varierat bostadsbestånd i 
kommunen – en önskvärd 
utveckling som gagnar alla 
grupper i kommunen, både 

yngre och äldre som ofta 
söker centrala och trygga 
miljöer.

Man uttrycker även att ut-
vecklingen av bostadsbe-
ståndet både direkt och indi-
rekt påverkar nämndens 
möjlighet att tillhandahålla 
service och välfärdslösning-
ar. Sedan en tid tillbaka har 
nämnden sett stora rekryte-
ringsbehov inom stora perso-
nalgrupper. Finns det ett va-

rierat och attraktivt 
bostadsbestånd underlättar 
det nämndens möjlighet att 
rekrytera personal.

Tillgänglighet
Nämnden ser det som ytterst 
viktigt att tillgänglighetsfrå-
gor lyfts fram i översiktspla-
nen för att i senare skeenden 
kunna förtydligas i kommu-
nens detaljplanering. 

Det är nämndens uppfatt-

ning att dokumenterat god 
tillgänglighet leder till eko-
nomisk effektivitet och 
större självständighet för in-
divider.

Tillgängligheten är särskilt 
viktig i planeringen av kol-
lektivtrafik, busshållplatser, 
frekventa besöksmål, gång 
och bilvägar samt andra plat-
ser dit allmänheten har till-
träde.

han själv uttrycker det, som 
en obetald räkning genom 
hela gymnasiet och därefter 
Kom Vux. Han håller upp 
den och säger; 

– Hade den här boken inte 
varit så förbaskat dålig, så 
hade detta aldrig hänt, då 
hade jag aldrig blivit artist. 

Krafter, vilja och framgång
I den rappade dikten ”Kraf-
ter” beskriver Petter sitt liv 
med ADHD. Den diagnosen 
fick han inte förrän långt se-
nare i livet. 

När han till slut upptäckte 
hiphopen fick han ett eget 
sätt att uttrycka sig och an-
vända det egna språket på. På 
så vis kunde han också bygga 
upp sitt eget självförtroende. 

Föreläsningen gav insikt 
om hur motgång kan bli 
nyckeln till framgång om 
bara viljan finns. Föreläs-
ningen var också en del i 
Ungdomshuset Stinsens ny-
invigning under veckan som 
gick.  

Ing-Marie Norrman
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Ukuleledagen – en lång tradition
För trettonde året i rad ar-
rangerades i lördags Uku-
leledagen på Kulturbruket 
på Dal. Trots att Kung Bore 
ställde till det för en del 
tänkta besökare, så gick 
det inte att ta miste på 
spelglädjen hos alla som 
medverkade. Här spela-
des ukulele för varandra 
och med varandra. 
Ukuleledagen på Kulturbru-
ket på Dal hör till ett av de 
äldsta ukulelearrangemang-
en i landet. En del har varit 
med från början, några kom-
mer hit på ”återbesök” – här 
träffas ukulelefantasterna. 
Programmet för dagen fick 

komprimerades något, på 
grund av att flera blivit 
tvungna att lämna återbud 
med snöförhinder. Men da-
gen både inleddes och avslu-
tades med allspel precis som 
planerat. 

Fruktansvärt roligt  
instrument
Ett av inslagen under dagen 
var workshops. Här kunde 
man delta i tre olika grupper 
utifrån erfarenhet. Nybörjar-
gruppen vände sig till de som 
tidigare aldrig spelat eller 
enbart prövat på någon gång. 
Den andra gruppen benämn-
des refreshment och var för 

Skåne anfaller kallade de sig, trion med från vänster Jonny de Capretz, 
Lars Nilsson och Mikke Nilsson Teveborg.

I foajén på Kulturbruket samlades man gärna kring musikaffärens bord. Här syns Axelia Bonde, Gun Bonde, 
Lars Nilsson och Ulrika Holmström Uggla.

”Bröderna Williams” spelade naturligtvis Jerry Williams-låtar, fr.v. Mats Pettersson, Anders Jernberg, Glenn 
Nordling och Mikael Gunnarsson.

Ida Holmström Uggla trivdes bland alla ukuleles och andra tillbehör som 
fanns med från pappas musikaffär.

Årets första fullmäktige – ett möte med turbulens
Den 30 januari hölls årets 
första KF-möte i Tingshu-
set i Mellerud. Bland annat 
stod investeringsbud-
geten på dagordningen 
igen efter att ha återre-
mitterats under decem-
bermötet 2018. I valet av 
revisorer rådde åter igen 
stor oenighet.
Det rådde i december delade 
meningar om förslagen till 
investeringsbudget 2019 och 
planen för 2020-2021. Nu 
togs beslut i ärendet efter att 
man röstat mellan tre förslag.
Morgan E Andersson (C) 
manade till återhållsamhet 
och kostnadsmedvetenhet, 
nämnde den demografiska 
utvecklingen och menade att 

kommunstyrelsens förslag 
till investeringsbudget visar 
på god hushållning.

– Det är bra att vi hushållar 
med knappa resurser, vi ska 
vara kritiska och prioritera, 
sade Andersson och yrkade 
på bifall till förslaget.

Michael Melby (S) mena-
de dock att Mellerud ska vara 
en offensiv kommun och 
yrkade bifall till den föregå-
ende mandatperiodens majo-
ritets lagda investeringsbud-
get som bland annat innehöll 
större satsningar på förskole-
platser.

Ulf Rexefjord (SD), som 
yrkat på återremiss under 
mötet i december för att sa-
ker behövde klargöras, yr-

kade nu bifall till föreslagen 
budget.

– Men vi vill att anslaget 
till asfaltering behålls, sade 
Rexefjord.

Daniel Jensen (KD) yrkade 
på bifall till föreslagen inves-
teringsbudget och menade 
att det passar bra för 2019 att 
investera 500 000 kronor i 
förskoleplatser i Dals Ro-
stock som kostar en tiondel 
av vad det skulle ha kostat att 
bygga för fler platser i Mel-
lerud.

Efter röstning beslutade 
kommunfullmäktige att fast-
ställa investeringsbudget för 
2019 och investeringsplan 
för 2020 och 2021 enligt 
kommunstyrelsens förslag.

Arvoden till förtroende-
valda fastställdes. Det beslu-
tades om anläggningsavgif-
ter för kommunalt VA i 
utbyggnadsområden. En ny 
rehabiliteringspolicy klub-
bades, liksom en policy av-
seende kränkande särbe-
handling.

Oenigt om revisorer
Ett ärende gällde komplet-
teringsval av revisorer för 
kommunens räkenskaper 
2019-2022. En hel del dis-
kussioner och oklarheter 
under mötet i december 2018 
hade sedan dess klarats upp? 

Nu beslutade ett oenigt 
kommunfullmäktige att välja 
Claes-Börje Olsson (C), Joa-

cim Magnussen (KD) till 
revisorer, Evert Magnusson 
till ordförande i revisionen 
och Conny Eriksson (SD) till 
vice ordförande. 

Då de flesta av kommun-
fullmäktigeledamöterna var 
jäviga i frågan eftersom de 
sitter med i nämnder som ska 
granskas, återstod sju röstbe-
rättigade och Stig Larsson 
(L) fick hoppa in som KF:s 
ordförande när ärendet 
skulle klubbas. 

Pål Magnussen (V) och 
Lars Nilsson (S) ville se 
Tommy W Johansson som 
revisor istället för Joacim 
Magnussen och riktade kritik 
mot den nya majoritetens 
agerande i ärendet.

– Att majoriteten under-
känner ett partis nominering 
är inte rätt. Ska det vara så? 
Det finns en anledning att 
oppositionen har som upp-
gift att granska majoriteten, 
menade Lars Nilsson.

– Majoriteten ska inte 
lägga sig i minoritetens val 
av revisorer. En kamratlig 
ton har kännetecknat politi-
ken i Mellerud, här vill alla 
göra det bästa för kommu-
nen. Det ni har gjort är omel-
lerudskt, menade Pål Mag-
nussen.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

dem som har spelat lite, kan 
några ackord men ville lära 
sig mer. Den tredje gruppen 
var för de lite mer erfarna 
ukulelespelarna och hade då 
benämningen avancerat.

Mikke Nilsson Teveborg 
instruerade nybörjarna, 
Glenn Nordling tog sig an 
refreshmentgruppen medan 
Lars Nilsson svarade för den 
mer avancerade gruppen. 

– Ukulele är ett fruktans-
värt roligt instrument att 
spela, det ställer inte så stora 
krav som att spela gitarr, om 
man inte vill vara riktigt av-
ancerad, då blir det svårare, 
säger Lars Nilsson. 

Han berättar också lite om 
hur det hela började för 13 år 
sedan, som en rolig idé. De 
flesta köpte då sin ukulele 
och man hade nybörjarkurs. 
Man försökte också något år 
att få till det som en spel-
mansstämma för ukulele, 
men det fungerade inte rik-
tigt, då många inte verkade 
kunna avsätta en hel dag med 
fortsatta festligheter på kväl-
len, utan det blev uppdelat 
antingen eller istället. 

– Ambitionen är numera 
att ha en trevlig dag, samti-
digt som man lär sig något 

nytt, menar mannen bakom 
det hela, Lars Nilsson.

Trivdes på ukuleledagen
En trevlig dag hade Axelia 
Bonde från Varberg. Hon 
besökte ukuleledagen för 
fjärde gången och kom med 
sin farmor Gun Bonde som 
bor i Mellerud. Axelia är 
mycket musikintresserad 
och förutom ukulele spelar 
hon både gitarr och piano 
samt även lite cello. 

– Jag tycker det är intres-
sant och så är det kul att vara 
här med farmor. Vi har också 
varit med på workshops, sä-
ger Axelia glatt och farmor 
Gun inflikar lika glatt;

 – Det här är vårt gemen-
samma intresse, det är jätte-
roligt.

Lokalt på scenen
De scenframträdanden som 
sedan följde bjöd på lokala 
förmågor. Några Jerry Willi-
ams-låtar på ukulele bjöd 
Mikael Gunnarsson, Glenn 
Nordling, Anders Jernberg 
och Mats Pettersson på. Stel-
lan Johansson spelade Joe 
Hill-låten ”Svarta Prästen”, 
Snoddas ”Flottarkärlek” 

samt en egenskriven låt 
”Årstidscalypso”. 

Avslutningsvis anfölls 
scenen av Skåne med Jonny 
de Capretz, Lars Nilsson 
samt och Mikke Nilsson Te-

veborg. Trion härstammar 
till två tredjedelar från Skåne 
och spelade enbart låtar med 
anknytning till landskapet. 

Ing-Marie Norrman
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Storgatan 17, Mellerud 
0530-135 20

Handarbets
Boden

Lilla Gränd

20% på allt rosa
från

 erbjudandet gäller till 28/2 -19

torsdag – söndag

1/2 priset på nästan allt!
OBS! Gäller ej frö, jord, växter o snitt,

 WoodWick, Bergs och presentkort 

Vi gör plats för  
vårens nyheter!

Sammet – en känsla av lyx
Att inreda med sammet 
är det absolut trendigaste 
och hetaste just nu. 
 Det tjocka materialet 
utstrålar lyx och finns i 
många fina kulörer som 
kan hjälpa till att lyfta vil-
ket rum som helst.
– Vi var på Formexmässan i 
Stockholm i januari. Sammet 
håller i sig, mest populärt är 
dova och mjuka färger i allt 
från prydnadskuddar och 
necessärer till gardiner, sitt-
puffar och förvaringslådor, 
säger Anette Josefsson, bu-
tiksansvarig på Bloms Varu-
hus.

Butiken börjar nu fyllas av 
vårens kollektioner. Det 
kommer nya varor varje dag, 
både vad gäller heminred-
ning och kläder.

Senapsgult
Anette Josefsson berättar att 
hela Formexmässan kändes 
höstig vad gäller färger, se-
napsgult är till exempel helt 

Anette Josefsson och Linn Lahn med några av vårens mönster och färger 
som går igen i både gardiner, kuddar, underlägg och plädar.

Sammet, sammet, sammet. Kuddar och gardiner i vårens mjuka dova färger som är helt rätt i vår.

Tavlor med motiv av vilda djur i komination med indiska trädekorationer.De populära indiska väggdekorerna finns i många olika former. Här syns även hyllor i grönt.

Järnvägsgatan 3, Brålanda 
Webshop: www.westlundhouse.se

Välkomna till ”lilla varuhuset” 
i Brålanda!

Hemelektronik, kontorsvaror, leksaker, 
böcker & presenter m.m.

125 kr
Ord. pris 
299 kr 

Mössa m. hörlurar + 
vantar. Olika färger!

Öppettider:
Mån-fre 10-18 
Lör  10-14

20% 
på alla 

vasar 
februari ut

&Hem Inspiration

rätt som färgklick i hemmet.
– Det blir också allt mer 

mönstrat i textilier som gar-
diner och dukar, förklarar 

Linn Lahn, Bloms Varuhus.
Indiska väggdekorer i vitt, 

ljusbrunt/beige, grönt och 
träfärg är helt rätt. Gärna i 

www.mellerudsnyheter.se

kombination med tavlor med 
motiv av vilda djur.
 Susanne Emanuelsson  

susanne@mellerudsnyheter.se
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Komplett solskydd  
både inom- och utomhus

#aag_industrikonsult MELLERUD 0768-91 95 96

Njut av solen – när du vill!

Norra Kungsgatan 14

Vårens blomstertrender

Senapsgult är en färg som är het i vår, funkar perfekt som ”blickfångsfärg”, menar Fredrika Edvardsson på 
Lindströms Blommor & Trädgård.

Våren är på väg in hos 
Lindströms Blommor & 
Trädgård. Stora gröna väx-
ter, spretiga buketter och 
färgklickar av senapsgult 
är några av vårens trender.
Färgklickar i rummet i form 
av till exempel ytterkrukor 
senapsgult är hett i vår, berät-
tar Fredrika Edvardsson på 
Lindströms Blommor & 
Trädgård. 

Färgglada och personliga 
buketter som är spretiga med 

ett ofriserat intryck är också 
inne 2019.

– Metall håller än och vi 
ser mycket rostfritt, till ex-
empel ljusstakar i zink. Udda 
saker som utmärker sig är 
helt rätt och det är här som 
blommorna kommer in, för-
klarar hon.

Växter som var populära 
på 70-talet är tillbaka. Stora 
gröna växter, till exempel 
monstrea, ormbunkar och 
fikussorter med stora blad, är 
helt rätt.

Detaljer i pastellfärger och 
jordfärger kan med fördel 
kombineras, till exempel 
beige och blått.

– Blanda gammalt och 
nytt. Buketter i spretig stil 
med solitärer som mixas med 
bomullstussar, eucalyptus 
eller pampasgräs är helt rätt. 
Jag tror också att eterneller 
är på väg tillbaka, poängterar 
Fredrika.

Varför inte göra ett eget 
miniväxthus, till exempel i 
en glasburk eller glaskula? 

Stora gröna växter ska det vara. Här kikar Fredrika Edvardsson fram 
mellan bladen på en calathea.

Bomullstussar, eucalyptus och 
pampasgräs är helt rätt att blanda 
in i snittblommorna.

Ytterkrukor i jordfärger .

Ljusstakar i zink, en udda detalj.

Ampel i makramé har blivit pop-
pis igen.

Julen har kastats ut och vi välkomnar vårens 
trender. Dessa hittar du hos Ute & Inne – både i 
butiken och online. Här har vi listat de tre hetaste 
trenderna som enkelt flyttar in hos dig.

Vårens tre hetaste inredningstrender
Detta är en annons från Ute & Inne

2 . UNDER YTAN
Koraller fr. 99:-

1. KONSTVÄXTER

3. VASER

1. Konstgjorda växter
Trenden för dig utan gröna 

fingrar är här. Konstväxterna 

– mer verklighetstrogna än 

någonsin, är en av de absolut 

största trenderna i år och 

framförallt är det buketter 

som gäller. Eucalyptus är den 

perfekta basen som sedan 

matchas med snittblommor i en 

färgskala som passar ditt hem 

och säsongen.

2. Undervattensfynd
Livet under ytan flyttar in! 

I år är koraller och andra 

undervattensfynd på alla 

3. Vaser med stort V
En vas är inte längre bara en 

plats för blommorna att bo, 

utan en inredningsdetalj som 

kan stå i centrum. Satsa på vaser 

i färger, mönster och former 

med en stark karaktär – vi ser 

bland annat kvinnliga former, 

djurmotiv och spegelblanka 

ytor.

inredares läppar – en detalj som 

skapar ett trendsäkert intryck i 

hemmet. Konstgjorda koraller, 

kuddar och krukor med 

inspiration från havet matchas 

snyggt med jordnära och varma 

toner.

Detta är en annons från Ute & Inne

&Hem Inspiration

Det är också en populär in-
redningsdetalj.

– Grått har blivit den nya 
basfärgen istället för vitt, 
säger Katharina Andersson.

Fredrika står och fixar till 
amplar i makramé, en stil 
som kommer tillbaka i år. 
Makramé är teknik där man 
med snören gör knopar och 
flätningar i olika mönster och 
kombinationer.
 Susanne Emanuelsson 

susanne@mellerudsnyheter.se
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EKENS ENTRÉ
KONTINENTALSÄNG

12 315:-
Kontinentalsäng 180x200 inkl. bäddmadrass Fastex. 
Ord. pris 16 420:-

Avsändare Butik

80 ÅR

 AV  SVENSK KVALIT

ET

EKENS ENTRÉ
KONTINENTALSÄNG

12 315:-
Kontinentalsäng 180x200 inkl. bäddmadrass Fastex. 
Ord. pris 16 420:-

Avsändare Butik

80 ÅR

 AV  SVENSK KVALIT

ET

Välkomna till oss!
Öppet: Vardagar kl. 9-18 

Lördag 9-13

Inspiration sätter fart på kreativiteten
I Kerstin Ljungqvists ateljé 
i Dals Rostock pågår ett 
omfattande förskönings-
arbete. Inspirerad av 
kyrkor hon besökt skapar 
Kerstin takmålningar med 
skapelsen som tema, men 
utan religiösa figurer.
– Målningarna ska visa fis-
karna i havet, fåglarna, alla 
djuren, växterna, årstiderna 
och solen, beskriver Kerstin.

Istället för bibelord, och 

för att Kerstin älskar bokstä-
ver, innehåller målningarna 
också citat av Carl von Linné, 
Harry Martinsson och en in-
dianhövding.

– Det finns fina målningar 
att inspireras av i kyrkor, till 
exempel i Sundals Ryr och 
Dalskog. Jag har även tagit 
intryck av bilder från medel-
tida handskrifter. Jag kollar 
på internet och använder 
pinterest. Man behöver in-
spiration för att komma 

igång, något som får igång 
fantasin, säger Kerstin.

Det hon målar på är långa 
masonitplattor. En snickare i 
trakten har mätt upp och så-
gat till plattorna och kommer 
att sätta upp dem när allt är 
klart. 

– Många tak består ju av 
någon form av plattor, så 
egentligen är det enkelt att 
förändra ett tak, säger Ker-
stin. 

Färgen Kerstin använder 

Kerstin Ljungqvist i Dals Rostock är i full gång med takmålningar till ateljétaket. Väggfärg, pigment och akryl-
färger används.

Kloka ord av både diktare, botaniker och indianhövdingen Seattle pryder 
målningarna.

Inspirerande bilder samlas från internet, pinterest och vykort. Med tavelkrita skissas det som ska målas på 
de i varmt rosa målade masonitskivorna.

&Hem Inspiration

är vanlig väggfärg som hon 
blandar pigment i, plus 
akrylfärger. 

Hon målar varje dag och 
nu handlar det bara om 
veckor innan det är dags för 
acantusslingor, aklejor, 
maskrosor, kurbitstinspire-
rade tulpaner och träden i 
olika årstiders skrud att ta 
plats i ateljétaket.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

MELLERUD Långgatan 76 / 0530-75 52 00 
/ Mån-Fre 7-17 Lör 10-13
www.optimera.se

RUM MED UTSIKT
OPTIMERA DINA FÖNSTER

SP- & Trarydfönster 
och Elitfönster
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Stopp i kvartsfinal 
för Åsebro/Brålanda

Maja-Stina Svensson i duell med Mariedal IK-spelare. Foto: Johan Lind 
Wahlén.

FOTBOLL 
Åsebro/Brålanda spelade 
i söndags sjumanna-tur-
neringen Sporttorget Cup 
på Varas inomhuskonst-
gräsplan. Damernas från 
Dalsland ställdes mot tufft 
motstånd, men tog sig till 
kvartsfinal.
– Det var kul att vara igång 
med riktig fotboll, även om 
det bara var sjumanna, något 
annat än att spela futsal. Se-
dan tog det någon match 
innan vi kom in i att det var 
konstgräs, en riktig fotboll 
och större ytor, berättar Åse-
b r o / B r å l a n d a - t r ä n a r e n 
Christian Berglund.

I gruppspelet inledde man 
med en förlust med 0-1 mot 
Råda BK, följt av oavgjort 
mot Mariedals IK innan det 

blev seger mot Vartofta SK 
med 2-1.

– Vi började svagt men 
byggde på spelet allt efter-
som, tjejerna fick själva vara 
med och komma med syn-
punkter på spelet, berättar 
Berglund, vars lag tog sig till 
kvartsfinal.

Väl där mötte man division 
1-laget IK Friscopojkarna, 
som blev för svåra.

– Vi höll jämna steg med 
Friscopojkarna och hade 
några riktigt fina lägen som 
var värda ett bättre öde. Men 
de fick ett enkelt 0-1 mål och 
innan vi hämtat oss stod det 
0-3. Vi var inte på tå och trots 
den fina starten var vi inte i 
samma slag som i gruppspe-
let, säger Berglund.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Det är vi som 
gör din tidning

Med snart 32 års erfaren-
het inom yrket är Helen 
Gillqvist en veteran i tid-
ningsbranschen. Hon kom 
till Melleruds Nyheter i 
mars 2010 från Dalslän-
ningen, där hon arbetat 
som grafiker sedan 1987.
Helen hade då redan varit 
utlånad till Melleruds Nyhe-
ter en period.

– Jag tycker Melleruds 
Nyheter är trevlig eftersom 
vi enbart har lokalt innehål. 
Jag har hand om prenumera-
tionerna och hör då ofta hur 
viktig tidningen är för byg-
den, säger Helen.

När hon började jobba på 
Dalslänningen i Bengtsfors 
var arbetsuppgifterna helt 
annorlunda än idag. Grafi-
kerna skrev in journalister-
nas texter (som i sin tur skrev 
på skrivmaskin).

– Att göra annonser var att 
klippa och klistra, idag görs 
ju allt direkt i datorn. Vi var 
mellan tolv och femton gra-
fiker som mest på Dalslän-
ningen. Idag är grafiker ett 
utdöende yrke, förklarar 
Helen.

På Melleruds Nyheter ut-
formar Helen annonser och 
gör sidor inför tryck.

Hon bor på en gård 1,7 mil 
nordväst om Bengtsfors med 
sambon Anders Nilsson och 
sonen Pontus, 25. De har yt-
terligare fyra barn; Sofia, 42, 
Anki, 39, Markus, 37 och 
Sara, 29. Plus åtta barnbarn.

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; Helen och Karin.

Helen Gillqvist, grafiker. Karin Åström, journalist.

Karin Åström började 
frilansa som journalist på 
Melleruds Nyheter 2009.  
Hon arbetade tidigare 
som manusförfattare hos 
olika tyska filmproduk-
tionsbolag, framförallt i 
Berlin.
– Att ha fått möta sin hem-
bygd igen och skriva om det 
som händer här är roligt. Här 
finns så mycket engagemang, 
så många som vill något, gör 
något och vågar satsa all sin 
kraft på att göra det bra. För 
mig känns det viktigt att 
skriva om och väcka intresse 
för vad som händer här i 
bygden. Vi rapporterar ju om 
allt möjligt, stort och smått, 
ömsom glädjande nyheter 
ömsom sorgliga och upprö-
rande. Responsen på det vi 
gör är mest positiv. Folk gil-
lar att läsa vår tidning, gillar 
att få reda på vad som är på 
gång. Jag har hört att Melle-
rud står stilla onsdag förmid-
dag då alla läser tidningen. 
Jag hoppas det stämmer. Här 
på redaktionen är vi då redan 
igång med att ladda för nästa 
veckas nummer. Tidningen 
ni läsare har i händerna varje 
onsdag kan vi nästan utantill, 
efter att ha skrivit, korrektur-
läst och granskat de färdiga 
sidorna flera gånger om, sä-
ger hon.

Karin bor i Frestersbyn i 
Ör med sambon Mats Lars-
son. På fritiden ägnar hon sig 
åt familjen och sina hästar.

SPORT

Viltolyckor
30/1 på morgonen kolliderade tåg och älg utanför Mellerud. 
Samma morgon kolliderade en personbil med ett rådjur i 
Åsensbruk.

Stölder
31/1-1/2 på natten var det inbrott i ett förråd i Dals Rostock. 
Dörren hade brutits upp, verktyg var stulna.

Bråk och misshanel
2/2, på natten, bråk i lägenhet i Åsensbruk. Den misstänkta 
kvinnan har slagit målsäganden, en man, i ansiktet. Båda är 
i 50-årsåldern. 3/2 på kvällen i Dals Rostock greps en man 
för misshandel och sitter nu anhållen.

Förlorade mobiltelefoner
1/2 förlorades en svart Samsung Galaxy 8+ i Mellerud. 4/2 
förlorades en Samsung Galaxy S7 med brunt skal i plast ut-
anför ambulansintaget hos Närhälsan i Mellerud.

Förföljde pojke
2/2 på förmiddagen blev en elvaårig pojke förföljd av en man 
i en svart äldre Volvo med tonade bakrutor. Mannen som bar 
en neddragen keps erbjöd pojken skjuts och lockade med  att 
det fanns godis i baksätet. Polisen är tacksam för iakttagelser 
och tips.

Grov olovlig körning
4/2 stoppades en man med återkallat körkort som körde last-
bil på E45 i Mellerud.

Fynd vid husrannsakan
I torsdags under en husrannsakan i annat ärende påträffades 
stöldgods. Ägare till fem godspunkter har hittas och ska lä-
mans ut.

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

Så spelar ditt lag på försäsongen
FOTBOLL 
Frusna konstgräsplaner, 
kalla fötter och uthålliga 
åskådare. Försäsongen är 
äntligen här igen med allt 
vad det innebär. 
Som vanligt är det stor skill-
nad på hur lagen laddar för 
den stundande säsongen. 
Några lag har nästan tvåsiff-
rigt antal på sina tränings-
matcher, andra har knappt 
några försäsongsmatcher in-
bokade alls.

Här gör vi en sammanställ-
ning på när just ditt lag spelar 
sina matcher på försäsongen.

Förklaring: Datum, Mot-
ståndare, Hemmamatch (H) 
Bortamatch (B)
Brålanda IF:
16/2 Halvorstorps IS (H)
23/2 Frändefors IF (H)
26/2 Bäckefors IF (H)
10/3 IF Viken (B)
16/3 Eds FF (H)
23/3 Henåns IF (H)
6/4 Färgelanda IF (B)
Bäckefors IF:
26/2 Brålanda IF (B)
22/4 Ärtemark/Billingsfors 
(B)
Fengersfors IK:
10/3 SK Sifhälla (H)
6/4 Svanskogs IF (H)
13/4 Tösse IF (H)
Frändefors IF dam:
3/4 Åsaka SK (H)
14/3 Saleby/Järpås (H)
Frändefors IF herr:

Åsebro/Brålandas Sandra Petersson Jacobsson i duell med Orust-spelare. Det lär bli många hårda dueller för 
anfallaren under försäsongen. Foto: Tobias Coster/Arkivbild.

17/2 Åsaka SK (H)
23/2 Brålanda IF (B)
2/3 Trollhättans FF (B)
9/3 Vallens IF (B)
6/4 Fiskeviks IF (H)
Håfreströms IF:
23/2 Rosseröds IK (H)
9/3 Eds FF (H)
23/3 Göta BK (B)
24/3 Svarteborgs FK (H)
31/3 Svanskogs IF (H)
6/4 IFK Trollhättan (H)
7/4 SK Sifhälla lag 2 (B)
14/4 Eds FF lag 2 (H)
Kroppefjälls IF:
Ellenö SK (H)
Melleruds IF:
16/2 Vänersborgs IF (B)
23/2 Vänersborgs FK (B)
6/3 Högsäters GF (B)
16/3 SK Sifhälla (H)
20/3 IFK Uddevalla (B)

23/3 IFK Sunne (H)
6/4 Säffle FF (H)
Tösse IF dam:
Ingen information
Tösse IF herr:
5/3 Grums IK FK (B)
17/3 Värmlandsbro SK (H)
24/3 SK Sifhälla lag 2
29/3 Säffle FF lag 2
6/4 Värmskogs SK
7/4 Grums IF FK lag 2
13/4 Fengersfors IK (B)
Åsebro IF:
30/3 Halvorstorps IS (B)
7/4 Wargöns IK (B)

13/4 Grums IK FK (H)
22/4 Motstånd ej klart
Åsebro/Brålanda:
23/2 Eds FF (H)
24/2 Vara SK (B)
2/3 Wargöns IK (H)
7/3 IK Gauthiod (B)
9/3 IF Viken (H)
23/3 Dalslands FF F04 (H)
24/3 Skoftebyns IF (B)
??/4 Säffle FF

Vi reserverar oss för änd-
ringar eller eventuella fel-
skrivningar.

VILL DU SYNAS HÄR
Kontakta

Christina 
Svensson Callh 

0530-125 40



MELLERUDS NYHETER 15ONSDAG 6 FEBRUARI 2019

Suzuki 4x4 på biogas 
 MILJÖBILAR SOM 
TAR SIG FRAM

NYA VITARA 4x4 
BIOGAS FRÅN 

274.900:-S-CROSS 4x4 
BIOGAS FRÅN 

279.600:-

Bränsleförbr. bl. körning NEDC-korr: 3,7-4,2 kg/100 km. CO2 101-114 g/km. WLTP: 4,4-4,9 kg/100 km. CO2 101-114 g/km. 3 års nybilsgaranti, 
3 års vagnskadegaranti, 3 års assistans och 12 års garanti mot genomrostning. Bilarna på bilden kan vara extrautrustade.

Sapphultsgatan 6 – 8, Mellerud 
0530-72 40 08. Mån – fre 9 –18, 
lör 10 –14. www.roybil.se

Suzukis fyrhjulsdrivna modeller finns alla som miljöbilsalternativ, 
konverterade för gasdrift. Biogasbilar är inte bara bra för miljön, 
de ger dig även en enastående totalekonomi. Kom in så berättar 
vi mer om fördelarna. Den långa räckvidden till exempel. 

Seger åter igen

HANDBOLL 
Flicklaget i handboll följde 
upp förra veckans vinst med 
ännu en seger, den här gång-
en mot Lysekils HK. Tjejerna 
har tränat mycket anfallsspel 

för att få mer fart och mod i 
sina attacker och det har gett 
resultat. I mål debuterade 
Mia Hektor och var en bidra-
gande orsak till att laget 
kunde fira efteråt.

Ledarna

Glada handbollstjejer efter vinst mot Lysekils HK.

Jonasson byter till rödvitt
FOTBOLL 
Mångårige mellerudsspela-
ren Oscar Jonasson, 29 år, 
kommer säsongen 2019 att 
spela för Åsebro IF i division 
5. Detta står klart efter att han 
stått och valt mellan moder-
klubben Håfreström och just 
kommunrivalen Åsebro.

– Jättekul att Oscar valde 
oss, ett fint nyförvärv, säger 
tränaren Per Aronsson.

Försvararen Oscar har spe-
lat många säsonger för Mel-
leruds IF och var säsongen 
2018 den i Melleruds IF som 
spelat flest A-lagsmatcher. 
Men skadebekymmer och 
därför med betydligt mindre 
speltid har gjort att beslutet 
att byta klubb sakta vuxit 
fram.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se
Oscar Jonasson kommer säsongen 2019 att spela för Åsebro IF.  
Foto: Privat.

Emanuel flyger fram på snön

Full vart över gärdena med drake och snowboard, Emanuel flyger fram 
på snön. Foto: Stefan Mårtensson/Mikael Persson

SNOWKITING 
Snowkiting är en stor vin-
tersport utomlands och 
uppe i de nordiska fjällen. 
Men i de södra delarna av 
landet är det sällsynt. I 
veckan som gått har man 
dock kunnat se en stor 
drake flyga över slätterna, 
med 32-årige Emanuel  An-
dersson styrande under.
Emanuel har flyttat till Mel-
lerud tillsammans med sin 
fru och sina två barn. Flytt-
lasset gick från Vara, via en 
segelbåt och ett år på sjön, 
innan man landade på Dal.

– Efter att vi seglat under 
ett års tid i segelbåt blev det 
aktuellt i samband med att 
vårt andra barn skulle födas 
att flytta iland igen. Vi ville 
bo nära vattnet och då var 
Mellerud perfekt, i kombina-
tion med att huspriserna var 
bra här och att jag även 

32-årige mellerudsbon Emanuel med sin snowboard och kite ute på ett 
gärde i kommunen. Foto: Stefan Mårtensson/Mikael Persson.

Ring oss nu 0530-72 50 50
mellerud@veteranpoolen.se

Hantverk
Trädgård
Städ och hemtjänst
Företagslösningar

4

4

4

4

Inga startavgifter eller bindningstider

Vi hjälper dig 
hemma och på 

företaget

kunde få jobb som brand-
man, berättar Emanuel.

Han började köra snow-
board i sena tonåren och 
ungefär samtidigt körde han 
kitesurfing på vatten. Däref-
ter började han med snowki-
ting då han redan hade en 
drake och en snowboard. Nu 
kör han så fort det blir till-
räckligt mycket snö.

– Jag körde i fredags när 
det var snöstorm i Mellerud, 
då gick det att köra väldigt 
fort, det går i princip att köra 
hur fort man vill, berättar 
Emanuel, som kör på ängar-
na och gärderna runt Melle-
rud.

– Jag är dock noggrann 
med att alltid kolla vad som 
finns under snön, så jag inte 
kör sönder något eller förstör 
för markägarna på något sätt, 
berättar han.

Snowkite består av en stor 
drake, ett styrhandtag och 
något som man kan åka med 
på snön, antingen snowboard 
eller skidor.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Dubbla medaljer för 
Malena Norrman i SM

BADMINTON 
I helgen gick senior-SM 
av stapeln i Sundsvall och 
Mellerud var represente-
rat genom 18-åriga bad-
mintontalangen Malena 
Norrman. Resultaten gick 
också bättre än väntat och 
hon fick två bronsmedal-
jer.

– Det gick över förväntan, 
det blev två bronsmedaljer i 
mitt första SM som senior. 
En riktigt rolig upplevelse, 
berättar Malena, som från 
och med i år räknas som se-
nior i tävlingssammanhang.

Malena ställde upp i alla 
tre discipliner under SM-
tävlingarna. Hon spelade 
singel, där hon tävlar indivi-

Malena Norrman förlorade semifinalerna i både mix och i singel, men 
hon är trots det nöjd med att kunna åka hem med två bronsmedaljer från 
SM-tävlingarna i Sundsvall. Foto: Torbjörn Jansson/Badminton Sweden.

duellt, dubbel, där hon spe-
lade med Berfin Aslan och 
mix där hon spelade tillsam-
mans med Filip Suwanp-
hingkha. Det var i mix och i 
singel som det gick allra bäst.

– Jag är nöjd, det finns 
alltid saker att bli bättre på. 
Men överlag är jag väldigt 
nöjd. I de matcher jag förlo-
rade var det små marginaler 
som gjorde att vi förlorade. 
Det hade lika gärna kunnat 
vara vi som gick vidare, be-
rättar 18-åringen som redan 
till helgen skall tävla igen.

– Jag skall spela mitt sista 
Junior-SM i helgen. Interna-
tionellt räknas jag redan som 
senior, men i Sverige får jag 
tävla som junior fram till 
sommaren. Jag tror jag har 
bra chanser, är seedad högt i 
både dubbel och mix. Men 
det är en tuff lottning, så det 
återstår att se om det blir 
någon medalj, säger Malena.

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

DALSLANDS
VVS AB
DALSLANDS
VVS AB

 

Marcus Johansson

Naturligtvis 
hjälper  

vi dig med  
Rot-avdraget 

Stefan   Christoffer

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

0530-421 64

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

olesensbygg@gmail.com

Allt inom golv 

och mattor

Redovisningskonsult
 Är du en driven redovisningskonsult som brinner för 
att ge småföretagare rådgivning? Kom och bli en del av 
vårt kontor. Till vårt kontor i Mellerud söker vi nu en 
redovisningskonsult. Vi erbjuder dig ett spännande jobb 
med möjligheter att påverka din egen utveckling och 
kontorets fortsatta tillväxt.

Arbetsbeskrivning
Om tjänsten
I din roll som redovisningskonsult kommer dina huvud-
sakliga arbetsuppgifter att innebära:

 • Redovisning
 • Löpande bokföring
 • Bokslut
 • Deklarationer

I arbetet ingår att tillsammans med dina arbetskamrater 
ta hand om befintliga kunder men också att arbeta för att 
få in nya kunder.

Vem är du?
Vi söker dig som har flera års erfarenhet från självstän-
digt arbete med bokslut, deklaration och bokföring. Är 
du auktoriserad redovisningskonsult är det en fördel 
men inget krav. Som person uppskattar vi om du har lätt 
för samarbete och kommunikation. 
Vi använder oss av systemen Wolter Kluwers, Fortnox, 
Excel och övriga office-program så det är viktigt att du 
har arbetat med dessa sedan innan. Körkort och tillgång 
till bil är ett krav då du ibland är ute hos kund.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.

Vad erbjuder vi dig?
Vi erbjuder dig en bra arbetsmiljö, utvecklingsmöjlighe-
ter och en positiv företagskultur som präglas av ett stort 
engagemang, affärsmässighet och kundnytta. Som stöd 
har du nya digitala lösningar för både kund och medar-
betare samt goda kompetensutvecklingsmöjligheter.
Vi tror att sunda värderingar i en hållbar arbetsmiljö, 
med kollegor som stöttar varandra är helt avgörande för 
att du ska kunna utvecklas till en riktigt bra rådgivare
Reveda i Mellerud AB är en redovisningsbyrå i Melle-
rud som startade 1988. Vi är 4 medarbetare och vill nu 
utöka med ytterligare en.

Ansökan
Varmt välkommen med din ansökan och CV. Urval och 
intervjuer sker löpande så skicka in din ansökan via 
brev eller mail snarast möjligt, dock senast 28 februari. 
Vid frågor kring tjänsten kontakta Linda Rzepa, tel. 
0530-13021 eller Bertil Göransson, tel 0530-13022 alt. 
linda@reveda.se.
Välkommen med din ansökan!

Reveda i Mellerud AB
Box 72
464 22 Mellerud

REDOVISNING
RÅDGIVNING  •  DEKLARATIONER

Vi utför även kvalificerade konsultationer inom 
redovisning, skatt, bolagsbildning m.m.

Kärragatan 17, Mellerud  •  Tel. 0530-130 20  •  info@reveda.se  •  www.reveda.se

God JulGott Nytt År!

Flyttstäd
Veckostäd
Fönsterputs

Rullande sy 
& hemservice

070-649 32 86

073-354 47 84

ALLT INOM 
BYGG

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

070-461 42 78

Målning o renovering. Städ o hemhjälp 
Trädgård o gräsklippning m.m .

Kontakta  Monica Lindstrand
Telefon: 072- 151 18 12

LÅT SENIORBOLAGET LÖSA 
NÅGRA MÅSTEN!

Snöskottning

mån-fre 10-18,
lör 10-15 sön 11-15

0521-103 37 • Vänersborg

TYGLADAN
SAMMET

Längder 2-p 429:-     MV 129:-/m
Lampskärm 79:-     Kuddfodral 79:-

Gardinstänger 99:-
Möbeltyg  60-150:-/m 

Galon  99:-/m 

Linnelook MV  40:-/m 
Öljettlängder 2-p 299:-   Kappa 40:-/m

Enfärgad trikå 85:-/m 

100-tal 
gardinlängder!

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

Välkomna på vårvisning  
i Mellerud 22-23 mars

kl. 900-1600

Många fina  
erbjudanden!

Leverantörer finns på plats, 

vedmaskinsdemo m.m.

Vi bjuder på 
fika & lättare 

tilltugg

LEDIGA PLATSER

Dubbelt MIF på landslagssamling

Sef Nikqi och Ludvig Stefansson är både uttagna till landslagsläger på 
Bosön i februari. Foto: Melleruds IF.

FOTBOLL 
Melleruds IF:s pojkar föd-
da 2002 prenumererade 
på landslagsplatser förra 
året. 
Nu verkar klubbens pojkar 
födda 2003 göra samma sak. 
I veckan fick både Sef Nikqi 
och Ludvig Stefansson be-
skedet att de skall på lands-
lagsläger på Bosön i slutet av 
februari. 

– Det känns bra, det är ett 
kvitto på bra arbete. Det ska 
bli spännande, tycker 15-åri-
ge Sef, som fick beskedet i 
förra veckan.

– Jag blev väldigt glad! Jag 
har väntat på detta länge, 
sedan några av mina vänner 
blev uttagna tidigare.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

INNEBANDY 
Melleruds IBK:s damer vann 
söndagens ”hemmamatch” 
mot Team Elsa i korpens di-
vision 1, vars matcher alltid 
spelas i fyrkanten i Wargön.

Laget reste sig efter udda-
målsförlusten senast mot 
Gött å Blandat och sönda-
gens drabbning slutade 6-4, i 
en match där Mellerud var 
det bättre laget. 

Man tryckte på framgångs-
rikt i offensiven, vilket dock 
fick defensiva konsekvenser 
med fyra insläppta mål. Om 
två veckor väntar ny match, 

Damerna vann 
efter bra insats

SLUTRESULTAT
Melleruds IBK  

– Team Elsa 
6-4

Korpen div.1
Målskyttar MIBK:
Emma Karlsson 2 
Christina Svensson Callh 2 
Gisela Pettersson 1 
Sofia Karlsson 1 

då återigen på hemmaplan, 
där Oldstars kommer på be-
sök.
 Tobias Coster 

tobias@mellerudsnyheter.se

Rejäl medvind 
för pojklaget

HANDBOLL 
Just nu blåser det rejäl med-
vind för pojklaget i Melle-
ruds Handbollsklubb. Den 
här gången var det Kungälvs 
HK som gick på pumpen tack 
vare hårt jobb, bra spelförstå-
else och mycket bra mål-
vaktsspel.

Fokus under lördagens 
match var att få många avslut 
på kanterna och det var 
också direktiven som spe-
larna fick i pauserna. Borta-
lagets ledare berömde kil-
larnas arbetsmoral och fart 
på spelet.

Ledarna
Direktiv i pausen gavs av ledaren 
Johan Eriksson.

Serietvåan Lindås 
blev för svår

INNEBANDY 
Melleruds IBK Giants lycka-
des inte följa upp sin seger 
senast. Istället blev det stor-
förlust mot serietvåan Lindås 
Rasta IBK hemma i Rådahal-
len. Mellerud tappade in en 
boll redan den första match-
minuten och strax ytterligare 
en boll. Ett underläge med 
1-7 inför andra perioden 
gjorde att det var svårt att 
komma ikapp ett bättre 
Lindås.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

SLUTRESULTAT
Melleruds IBK –  
Lindås Rasta IBK  

5-23 (1-7, 2-9, 2-7)
Division 5

Målskyttar MIBK:
Filip Falander, 1
Oskar Flodin, 1
Lucas Salomonsson, 1
Bo Olsson, 1
Carlos Rodén, 1
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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

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

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!

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

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

Nordvästra Skånes Arborister
FAUNUS TRÄD

Kristian 070-743 57 50 
www.faunustrad.se

Trädfällning

Nordvästra Skånes Arborister
FAUNUS TRÄD

Kristian 070-743 57 50 
www.faunustrad.se

Beskärning
(även fruktträd)

Nordvästra Skånes Arborister
FAUNUS TRÄD

Kristian 070-743 57 50 
www.faunustrad.se

Stubbfräsning

Nordvästra Skånes Arborister
FAUNUS TRÄD

Kristian 070-743 57 50 
www.faunustrad.se

Häckklippning

Nordvästra Skånes Arborister
FAUNUS TRÄD

Kristian 070-743 57 50 
www.faunustrad.se

Frukt- 
beskärning

FOTHÄLSAN
I MELLERUD FOTHÄLSAN

I MELLERUD

Vårdade fötter
– ett bättre liv!

Tel. 0530-100 23
www.fothalsanimellerud.se

FOTHÄLSAN
I MELLERUD FOTHÄLSAN

I MELLERUD

Köp presentkort 
hos oss!

Tel. 0530-100 23
www.fothalsanimellerud.seFOTHÄLSAN

I MELLERUD FOTHÄLSAN
I MELLERUD

Vi har
stödstrumpor!

Tel. 0530-100 23
www.fothalsanimellerud.se

FOTHÄLSAN
I MELLERUD FOTHÄLSAN

I MELLERUD

Vaxa dina ben 
hos oss!

Tel. 0530-100 23
www.fothalsanimellerud.se

FOTHÄLSAN
I MELLERUD FOTHÄLSAN

I MELLERUD

Vi utför 
hembesök!

Tel. 0530-100 23
www.fothalsanimellerud.se

FOTHÄLSAN
I MELLERUD FOTHÄLSAN

I MELLERUD

Prova vår  
fotspa-behandling!

Tel. 0530-100 23
www.fothalsanimellerud.se

www.grongestaltning.se

Grön Gestaltning
Trädgårdsanläggning
Fredrik Persson
073-691 31 24

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

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

Maritha Johans on
Leg. psykoterapeut

Samtalsmottagning

073-745 21 50

• Inviduella samtal
• Par- och relationssamtal

lymfdränagebehandling 

hos oss! Ring för bokning!

Nu kan du boka

Tel. 0530-414 10 • www.sunlike.se

TROLLVI BYGG AB

Jonas Olausson

0735-11 68 38
trollvibyggab@hotmail.com

Totalentreprenör

TROLLVI
BYGG AB

0735-11 68 38
trollvibyggab@hotmail.com

Totalentreprenör
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Melodikrysset v.6 - 9 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. 6 – 9 februari

06.00 Morgonstudion
09.10 Rederiet
09.55 Go'kväll
10.40 Snubbar till sjöss
11.00 Auktionssommar
12.00 Alpint: VM Åre
14.00 Dom kallar oss artister: 
 Ögonblicket
14.05 Biljett till kärleken
14.35 Subtotal
14.55 Matiné: Ung man med 
 gitarr
16.40 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 Vinterstudion: Alpina VM 
 i Åre
22.00 Kommissarie Bancroft
22.50 Min judiska historia
23.20 Klartänkt
23.30 Rapport
23.35 Snubbar till sjöss
00.00 Veckans brott
01.00 Hemma igen, Rederiet
02.35 Kommissarie Bancroft
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 När livet vänder
01.05 När livet vänder
01.35 Sändningsuppehåll
01.45 Sportnytt
02.00 Nyhetstecken

14.00 UR Samtiden
17.00 Fågelskådare på Utsira
17.15 Antikmagasinet
17.45 Till fots genom Central-
 amerika
18.35 Omöjliga järnvägar
19.25 00-talets USA
20.10 Kanaler, båtar och kärlek
21.00 Astronaut: Universums 
 tuffaste jobb
21.50 Om vi får bestämma
22.45 Dox: Världens modigaste 
	 flickor
23.4 0Det vilda Mexiko

20.00 Mitt perfekta liv
20.30 Operation Klotty 
 - syntolkad
21.30 Husdrömmar - syntolkat
22.30 Falsk identitet
23.25 The Island
00.10 Ketanes/Tillsammans
00.40 Bandet och jag - 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 Homefront
23.00 Simpsons
00.00 Family guy
01.00 American dad
02.00 Cops
02.25 My name is Earl
02.50 Scrubs
03.35 Family guy
04.20 American dad

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
18.25 Lotto, Joker och Dröm-
 vinsten
18.30 Efter fem
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, Law & order
02.50	 Hawaii	five-0
03.50 Fixer upper
04.50 En plats i solen – borta 
 eller hemma bäst?

05.15 Go'kväll
06.00 Morgonstudion
09.10 Säsongsstart: Rederiet
09.55 Go'kväll
10.40 Husdrömmar
11.40 Skavlan
12.40 Sverige!
13.10 Uppdrag granskning
14.10 På spåret
15.10 Svenska nyheter
15.40 Bandet och jag
16.40 Mord och inga visor
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 Antikrundan
21.00 Vinterstudion: Alpina VM 
 i Åre
22.00 Kommissarie Bancroft
22.45 Opinion live
23.15 Rapport
23.20 Patty Hearst: Miljardären 
 som blev terrorist
00.00 Auktionssommar
01.00 Rederiet
01.45 Kommissarie Bancroft
04.45 Sverige idag

09.00 Forum
12.00 Rapport
12.03 Forum
16.00 Rapport
16.05 Forum
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 Klipp ur Strömsö
18.10 Skidskytte: Världscupen
19.45 Stigcykling med Aksel
20.00 Kulturveckan
21.00 Aktuellt
21.39 Kulturnyheterna
21.46 Lokala nyheter
21.56 Nyhetssammanfattning
22.00 Sportnytt
22.10 Skidskytte: Världscupen
23.40 Ekdal och Ekdal
00.40 Ketanes/Tillsammans
01.10 Min squad XL - meänkieli
01.45 Sportnytt
01.55 Nyhetstecken

14.00 UR Samtiden
17.00 Övergivna rum
17.20 På äventyr i Norden
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
22.25	 Djur	som	filmar	sig	själva
23.15 Om vi får bestämma
00.10 Efter Förintelsen

20.45 Skämmerskans dotter
20.45 Rederiet - syntolkat
21.30 Sändningsuppehåll
22.20 Boychoir
00.00 Auktionssommar 
 - syntolkat
01.00 Husdrömmar - syntolkat
01.40 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 Source code
22.55 Simpsons
23.55 Family guy
00.55 American dad
01.55 Cops
02.20 My name is Earl
02.50 Scrubs
03.35 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 The world's most extra-
 ordinary homes
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
04.50 En plats i solen – borta 
 eller hemma bäst?

05.15 Go'kväll
06.00 Morgonstudion
09.10 Rederiet
09.55 Snubbar till sjöss
10.20 Ett hundliv: Hundgården
10.30 Alpint: VM Åre
12.30 Antikrundan
13.30 Mitt perfekta liv
14.00	 Den	sista	hummerfiskaren
14.30 Columbo
15.45 Alpint: VM Åre
17.30 Sverige idag
18.00 Rapport
18.15 Kulturnyheterna
18.28 Sportnytt
18.33 Lokala nyheter
18.45 Go'kväll
19.30 Rapport, 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 Saknad, aldrig glömd
01.00 Patty Hearst: Miljardären 
 som blev terrorist
01.40 Bandet och jag
02.40 Rederiet
04.40 Sverige idag

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 Teater i kvinnofängelset
20.55 En bild berättar
21.00 Aktuellt
21.18 Kulturnyheterna
21.23 Väder
21.25 Lokala nyheter
21.30 Sportnytt
21.45 Vinterstudion: Alpina VM 
 i Åre
22.45 The Look of Love
00.25 The Interceptor
01.20 Blind donna
01.45 Sportnytt
02.00 Nyhetstecken

14.00 UR Samtiden
17.00 Grisar på vandring
17.05 Antikmagasinet
17.35 Universums tuffaste jobb
18.25 Vita vidder
19.05 På äventyr i Norden
19.30 Hjärnexperten har ordet
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
00.30 Djurens mäktiga vandringar

20.00 På spåret - syntolkat
21.00 Rederiet - syntolkat
21.45 Så ska det låta
22.45 Antikrundan
23.45 Snubbar till sjöss
00.10 Uppdrag granskning
01.10 Hundra procent bonde
02.00 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 The world's most extra-
 ordinary homes
17.00 Efter fem
17.50 V75-Klubben
17.55 Efter fem
18.50 Keno
19.00 Nyheterna
19.15 Sporten
19.20 Väder
19.30 Postkodmiljonären
20.00 Talang
21.30 Dirty grandpa
22.00 Nyheterna
22.05 Väder
22.15 Dirty grandpa
23.50 Grudge match
02.05 Jersey Boys

05.10 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 Simpsons
20.00	 Tattoo	fixers
21.00 Homeland Security USA
22.00 Mumien: Drakkejsarens grav
00.10 Simpsons
01.10 American dad
02.10 Salem
03.05 Cops
03.30 My name is Earl
03.55 Nattsändningar

05.10 Go'kväll
06.40 Landet runt
07.25 Uppdrag granskning
08.25 Mitt perfekta liv
08.55 Biljett till kärleken
09.25 Go'kväll
10.10 The Graham Norton show
11.00 Skavlan
12.00 Vinterstudion
12.30 Alpint: VM Åre
13.30 Längdskidor: Världscupen
15.10 Vinterstudion
16.00 Jakten
16.20 Svenska nyheter
16.50 På spåret
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 2
21.30 Saknad, aldrig glömd
22.15 Operation Klotty
22.30 Rapport
22.35 Lördagsbio: Smala Sussie
00.15 Wild at Heart
02.15 Skavlan

10.05 Förväxlingen
11.35 Ketanes/Tillsammans
12.05 Hundra procent bonde
12.50 Ekdal och Ekdal
13.50 Vetenskapens värld
14.50 När livet vänder
15.50 Sverige idag
16.15 Klipp ur Strömsö
16.25	 Timmerflottning	i	Glomma
16.35 Världens natur: Himalayas 
	 mäktiga	flod
17.30 Ödessymfonin - så kom 
 den till
19.00 Säsongstart: Studio Sápmi
19.30 Vinterstudion: Alpina VM
 i Åre
20.25 Skidskytte: Världscupen
21.45 Falsk identitet
22.40 Skidskytte: Världscupen
00.05 Dox: Putins vittnen
01.45 Sportnytt
02.00 Kulturveckan
03.00 Drömyrke: veterinär

09.00 UR Samtiden
15.00 Bygden som försvann
15.10 På äventyr i Norden
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 Universums tuffaste jobb
20.15 Asiens nationalparker
21.00	 Djur	som	filmar	sig	själva
21.50 Civilisationens historia 
 – den skapande människan
22.45 En robot i familjen
23.45 00-talets USA

20.00 Melodifestivalen - syntolkat
21.30 Svenska nyheter
22.00 The Graham Norton show
22.50 The Interceptor
23.45 Snubbar till sjöss
00.10	 Den	sista	hummerfiskaren
00.40 Ketanes/Tillsammans
01.10 Auktionssommar - syntolkat

05.00 Paul Hollywood bakar 
 jorden runt
06.00 Antiques roadshow
07.00 Bygglov
07.55 Nyhetsmorgon
11.30 Talang
13.00 Renées brygga
14.00 Sveriges mästerkock
15.00 Beijer Hockey Games 
 studio
15.30 Ishockey: Sverige–Ryssland
17.45 Beijer Hockey Games studio
17.55 Keno
18.00 Trav
19.00 Nyheterna, Sporten
19.20 Väder
19.30 En ska bort
19.55 Lotto, Joker och Drömvinsten
20.00 Klassfesten
21.30 QX Gaygalan
22.00 Nyheterna
22.05 Väder
22.15 QX Gaygalan, forts
23.10 Life of crime
01.10 Men, women & children
03.40 En plats i solen – borta 
 eller hemma bäst?

05.05 American dad
05.25 Våra värsta år
06.00 Frasier
06.45 Amazing race
07.35 My name is Earl
08.30 The grinder
09.30 2 1/2 män
11.00 Homeland Security USA
12.00 99 nya saker med Erik & 
 Mackan
13.00 NCIS: Los Angeles
16.00 The history of comedy
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 Not another teen movie
23.30 Source code
01.25 Resident evil: Afterlife
03.15 Advokaten
04.05 Cops
04.30 Cops
04.50 Cops

VILL DU 
SYNAS 

HÄR

Marie 
Robertsson 
0530-125 40

Kontakta
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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
16.00 Rapport
16.05 Sverige idag på meänkieli
16.15 Hundra procent bonde
17.00	 Kortfilmsklubben	-	engelska
17.56 Gordon & Penny
18.00 Ketanes/Tillsammans
18.30 Min squad XL - meänkieli
19.00	 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 - syntolkat
21.00 Bandet och jag - syntolkat
22.00 Veckans brott
23.00 Helt lyriskt
00.00 Ekdal och Ekdal
01.00 Melodifestivalen: Deltävling 1
 - 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
18.33 Lokala nyheter
18.45 Hemma igen
19.30 Rapport, Lokala nyheter
20.00 Husdrömmar
21.00 Vinterstudion: Alpina VM 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	 Kortfilmsklubbena
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
00.35 Hundra 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

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
18.15 Kulturnyheterna
18.28 Sportnytt
18.33 Lokala nyheter
18.45 Go'kväll
19.30 Rapport
19.55 Lokala nyheter
20.00 Auktionssommar
21.00 Vinterstudion: Alpina VM 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 Nattsändningar

08.30 Pia liftar genom Finland
09.00 Forum
12.00 Rapport
12.03 Forum
16.00 Rapport
16.05 Forum
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 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

05.45 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?

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

Melleruds Nyheters tema Jord och Skog 
kommer att handla om det som händer 
inom jord- och skogsbruket 

Passa på att marknadsföra 
er i vårt temanummer  

Annonsbokning: Senast 14 februari 

Utgivningsdag: 20 februari

Boka din annons hos
Christina Svensson Callh  
eller Marie Robertsson

Tel. 0530-125 40
christina@mellerudsnyheter.se 
marie@mellerudsnyheter.se 

JORD & SKOG

Storgatan 20, Mellerud 
www.mellerudsnyheter.se

FÖLJ OSS PÅ
FACEBOOK

Tel. 0530-470 50
0730-48 42 00

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

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:-

Visning: Torsd 7/2 kl. 17-18

Visning: Lörd 23/2 kl. 11

00

-12

00

NYTT!

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

MELLERUD – Dalslandsgatan 10
Nyrenoverad 50-tals villa med centralt läge. 6 rok 
varav 4 sovrum. Boa 105/70 kvm. Tomt 795 kvm. 
Gedigen tegelvilla med smakfull interiör och inglasad  
altan. Braskamin, luft/luft, golvvärme, vedpanna med 
ack.tankar. Trevlig trädgård vid fin lekpark. 

Pris 975 000:-

NYTT!

Visning: Månd 11/2 kl. 17

00

-18

00

MELLERUD – Kyrkebol 9
Släktgård med underbart läge. 28,1 ha.  8 ha skog och 
20 ha åker/bete. Virkesförråd 1283 m3sk. Jakt. Man-
gårdsbyggnad (1923). Boa 150/75 kvm.  6 rum och 
kök, inglasat uterum.  Ladugård/svinstall, verkstad/
maskinhall mfl ekonomibyggnader.  

Pris: 2.900.000:-
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Öppettider
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Tel: 0530-404 80 • www.blomsvaruhus.se • E45, 3km norr om Mellerud avfart Håverud

Följ oss på

    

REA
Massor av reavaror i  butiken 

Jacka/Termobyxa
”Barn”Herrjackor 

Ett parti mattor

50-70%

150:-
/del

250:-
/st

Från

Mellerud • Tel. 0530-133 01

SWE 526 HD SW
Kraftig 3-stegssnöslunga

19.900:-

Hans egen lösning blev 
innovation på marknaden 

När tyngden från svets-
hjälmen bidrog till smärta 
i nacken kom Lars Gre-
nander på en lösning som 
kom att avlasta nackens 
muskler. Idén har inte bara 
gjort honom själv smärtfri 
utan hans innovation har 
sedan utvecklats till före-
taget Spineband AB.  
Lars Grenander har varit 
svetsare i många år. Med 
åren kom så också värk i 
rygg och nacke, som till slut 
blev riktigt ihållande. Kiro-
praktorbehandlingar hjälpte 
inte mer än kortare stunder. 
Det var då han själv kom på 
lösningen. 

Han ville testa att på något 
sätt försöka avlasta nacken 
när han jobbade. Han fäste 
ett elastiskt band i baksidan 
på hjälmen som han sedan i 
sin tur fäste i livremmen.

Detta gjorde att huvudet 
drogs bakåt så att de främre 
halsmusklerna får hålla 

Lars Grenander, med svetshjälmen på, mannen bakom lösningen på 
problemet med alla gamnackar.

Så här såg ursprungslösningen ut som hjälpte Lars Grenander bli fri från 
både spänningshuvudvärken och värken i nacken och axlarna.

Så här ser en av de två produkterna, som nu säljs på marknaden, ut. 
Bild från Spineband.

emot och samtidigt får nack-
musklerna vila.

Enkel lösning var genial
– Jag hade mycket spän-
ningshuvudvärk och kände 
att jag fick mer och mer ont 
när huvudet lutades framåt. 
Så för åtta år sedan, när det 
var nästintill outhärdligt, tog 
jag helt enkelt och fäste ett 
elastiskt band mellan svets-
hjälmen och livremmen. Jag 
kände ju själv att huvudet 
behövde stöd. Det elastiska 
bandet hjälper till att hålla 
huvudets vikt och speciellt 
vid svetsningen är det till stor 
hjälp. Idag är jag helt fri från 
spänningshuvudvärken, be-
rättar Lars Grenander en 
snöig eftermiddag när han 
stämplat ut från sitt jobb på 
Daloc i Mellerud. 

När Lars insåg vad han 
hade uppfunnit ville han 
söka patent på idén. Det blev 
en snårig väg, men 2011 stod 
det hela klart och idag har de 
patent i fem länder. 

Lovordar banken
– Jag sökte patentet själv 
men på vägen har jag fått 
otrolig hjälp av banken. 
Christer Olsson är guld värd, 
han kom med råd och hjälpte 
till med kontakter. Dessutom 
har vi fått bidrag från Spar-
banksstiftelsen för att kunna 
utveckla det hela vidare. Jag 
har lärt mig så otroligt myck-
et på vägen, men insåg också 
att jag inte skulle klara det 
hela själv. Det krävdes både 
fler investerare och folk som 
trodde på den här idén, fort-
sätter Lars. 

Lars kontaktade även Rolf 
Wirhed, som är expert inom 
området biomekanik och le-
gitimerad fysioterapeut. Han 
kom på besök och kunde di-
rekt säga att Lars var på rätt 
väg. Han kunde också för-
klara vad det är som händer 
i kroppen, vilka muskler det 
påverkar, vilka som får ar-
beta och vilka som får vila 
(och därigenom återhämta 
sig och läka). 

Även kiropraktorn på Fö-
retagshälsan, Mattias Roos, 
har peppat och menar att 
spinebandet uppnår den ef-
fekt som en sjukgymnast 
jobbar mot.

Idag finns företaget Spine-
band AB. Lars nämner sin 
gamla idrottskamrat Peter 
Jacobsson, som hjälpt till 
med företagsutvecklingen 
och nu är en av delägarna i 
företaget  samt vd. Peter dri-
ver även ett företag i Ed inom 
tull och skattefrågor.

Produkten på marknaden
Produkten; ett band runt hu-
vudet, ett bredare band runt 
midjan och däremellan två 
tunnare elastiska band/re-
sårer som reglerar draget 
bakåt och som går att justera 
från midjebandet, finns i dag 
i två olika modeller. 

Den ena modellen är tänkt 
för lugnare och mer stillasit-
tande användning och den 
andra vid mer aktiv rörelse. 

I många yrken belastas 
nacken och det finns många 
som har problem, liksom de 
som Lars Grenander själv 
hade. Förhoppningen är att 
hans produkt ska kunna 
hjälpa många till ett liv utan 
smärta, medicinering och 
behandlingar. Att det ska bli 
en vardaglig hjälp som kan 

användas vid en stunds pro-
menad, cykling eller som 
Lars själv gör – en stund på 
jobbet, 40 minuter om dagen 
räcker. 
 – Idag finns det väldigt 
många som har en arbets-
ställning som belastar nack-
en felaktigt, som vi aldrig 
sett tidigare, menar Patrik 
Axelsson, projektchef på 
Spineband AB och syftar 
inte bara på svetsare utan 
även yrken med mycket da-
taskärmsarbete, folk inom 
fiskindustrier med flera. Han 
berättar vidare att produkten 
kommer att säljas av fysiote-
rapeuter, olika hjälpmedels-
butiker- och webbsidor och 
att den ständigt utvecklas.   

Ing-Marie Norrman
   

MELLERUD Långgatan 76 / 0530-75 52 00 / Mån-Fre 7-17 Lör 10-13




