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Fri hemleverans inom 

Melleruds kommun vid 
köp av 4 pallar eller mer

PELLETS

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

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

Dalslands Folkhögskola finns sedan hösten 2017 i Mellerud. Fr.v: Amal Mohamed, lärarassistent, Tomas Rydsmo, rektor, Mia Palm, lärare, Shaza Khalifa, lärarassistent, Minna Gustavsson, lärare, Nada Jumaa, lärarassistent, Zuka 
Khoury, lärarassistent och Marah Taraben, lärarassistent. Flera kurser med inriktningen integration pågår och projektet All-in startar i mars. Av skolans 320 kursdeltagare är hälften utrikesfödda. Foto: Susanne Emanuelsson.
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Full fart på folkhögskolan

– Sidan 5 –

Om tiden som 
präst i Kanada

– Sidan 8 –

Stråkkvartett
i världsklass

– Sidan 15 –

SM-guld till
Malena Norrman

Kvarnkullen
Öppet alla dagar 8 - 22

Prisbomb!

/st

Räkor
Inkommer torsdag förmiddag

Strömmingsfilé

Priserna gäller mån 11/2 – sön 17/2 2019 med reservation för ev slutförsäljning och tryckfel.

Crème bonjour
Flera sorter, 100 g, jfr-pris 50,00/kg
Max 5 köp/hushåll/vecka 7

Kycklingbröstfilé Apelsiner
Spanien, klass 1.Garant, fryst, 1 kg

Max 2 köp/hushåll/vecka 7

25:-
för Bonuskunder

/st

5:-
10:-

för Bonuskunder
/kg

Falkenberg, Clupea harengus, färsk, i tråg, sillfilé, 
Östersjön, 400 g, jfr-pris 62,50/kg.

49:-  

/st
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Årsmöte 
Torsdag 28/2 kl. 19.00 
i Källhults bygdegård

Håkan Hultman berättar  
och visar bilder.  

Vi bjuder på kaffe.  
Välkommen!  

Dalskogs bygdegårdsförening

Föreningsarkivet i Mellerud (FaM)

Årsmöte
Onsdag 6 mars kl. 19.00 

OBS! Ny lokal OK-Stugan, Kroppefjäll 
Föredrag av Simone Geerts och Erik Schoster som 

berättar om OK Kroppefjälls verksamhet

ÅRSMÖTE
Onsdag 27/2 kl. 19.00
MIF:s Klubbstuga

Välkomna!

Kroppefjälls Rödakorskrets kallar till

ÅRSSTÄMMA
OBS! På stämman ska beslut tas om styrelsens för-
slag att gå samman med Melleruds Rödakorskrets

söndag 24 februari kl. 15.00
Dagcentralen, Servicehuset, Karolinen, Dals Rostock

Vi bjuder på kaffe och semla
Underhållning: Calle Eriksson, nyckelharpa

Välkomna!                    Styrelsen
Måndag 4 mars kl 10.00, Storgatan 12

Melleruds rödakorskrets
Hjärtligt välkomna!                              Styrelsen

Årsmöte

Idrottshuset, Mellerud

VSH - JACK 8.000:- – 40 rop 

- Välkommen - 
till en bra Bingo

Torsdag 14/2 kl 19.00

MELLERUDS IF

  

Mini Jack 1.600:- - 47 rop

RÖVARE 18.000:-   -  56 rop

BINGO

Buss från Bengtsfors över
Åsensbruk 0706-22 06 00

Lörd 16/2 kl. 20-02

The Go 
Getters

0530-126 64 • GRUZZOLO.SE

MELLERUDS IF
Vi finns på 

Kvällens film

centrum-
salongen

Mellerud

Kommande film

Lego® Filmen 2
Lördag 16/2  kl. 16.00

Söndag 17/2  kl.16.00

Barntillåten. Pris 80 kr
1 tim. 46 min

Mary Queen of Scots
Onsdag 13/2  kl. 19.00

Från 15 år. Pris 100 kr
2 tim. 4 min

   

Eld och lågor
Söndag 17/2  kl.19.00

Onsdag 20/2  kl. 19.00

Från 15 år. Pris 100 kr
1 tim. 44 min

Alita: Battle Angel
Söndag 24/2  kl. 19.00

Instant family
Onsdag 27/2  kl. 19.00

 

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

Melleruds kommun
  

Kungörelse om inkomna 
bygglovsansökningar

Till byggnadsnämnden i Melleruds kommun har 
det kommit in ansökan om bygglov för nybyggnad 
av transformatorstation på fastigheten Krökersrud 
1:176 (cirka 60 meter öster om korsningen Brud-
fjällsvägen-Myrvägen).
Till byggnadsnämnden i Melleruds kommun har det 
kommit in ansökan om bygglov för gång- och cykel-
bro inklusive hiss-/trapphus samt plank på fastighe-
terna Montören 7, Västerråda 2:25, Mellerud samf:1, 
Mellerud 1:154 och Mellerud 1:16.
Enligt Plan- och bygglagen (2010:900) ska berörda 
grannar ges möjlighet att yttra sig och Du ges här-
med möjlighet att lämna dina synpunkter på  
föreslagen åtgärd.
Bygglovshandlingar finns tillgängliga hos Plan- och 
byggenhetens kontor, Kommunhuset, Storgatan 13, 
Mellerud.
Upplysningar om bygglovsansökningarna lämnas av 
Filip Björndahl via telefon: 0530-181 67 eller via  
e-post: filip.bjorndahl@mellerud.se
Eventuella synpunkter ska skriftligen eller via e-post 
till byggnadsnamnd@mellerud.se ha inkommit se-
nast 25 februari 2019.
Synpunkter skickas till: 
Melleruds kommun 
Byggnadsnämnden 
464 80 Mellerud

VÄLKOMNA!
Tel.0530-36200

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

Adress: Kapellgatan 6
Postadress: Box 94, 46422 Mellerud

13 februari- 20 februari 2019
Septuagesima
”Nåd och tjänst ”
Reservation för ändringar se vår hemsida: 
www.svenskakyrkan.se/mellerud

BOLSTADS FÖRSAMLING
Ons 13/2 14.30-16 Eftermiddags Kafé i Grinstads 
  församlingshem, Erica Staaf.         
Sön 17/2 09.30 Mässa i Bolstads kyrka, Pär-Åke Henriksson. 
  Kyrkkaffe.

HOLMS FÖRSAMLING  
Ons 13/2 12.00 Andakt med lunch i Kyrkans Hus, Pär-Åke 
  Henriksson. Anmälan till lunchen har gått ut. 
Tor 14/2 10.00 Morgonmässa i Kyrkans Hus och kafé Kom in, 
  Pär-Åke Henriksson.
Sön 17/2 14.00 Gudstjänst i Kyrkans Hus, Kerstin Öqvist. 
  Kyrkkaffe.
Tis 19/2 11.30 Andakt på Fagerlid, Daniel Westin.
Tis 19/2 14.15 Andakt på Berg, Daniel Westin.
Ons 20/2 12.00 Andakt med lunch i Kyrkans Hus, Pär-Åke 
  Henriksson. Anmälan till lunchen senast  
  tisdag kl. 11.00. Exp tel: 0530-362 00

SKÅLLERUDS FÖRSAMLING
Tor 14/2 16.00 Sång och Musik på Skållerudshemmet, Kerstin 
  Öqvist och Lennart Magnusson.
Sön 17/2 16.00 Fika före gudstjänsten i Kyrkstugan.
Sön 17/2 17.00 Gudstjänst med musik i Skålleruds kyrka, 
  Kerstin Öqvist. Skålleruds församlingskör.

ÖRS FÖRSAMLING
Sön 17/2 11.00 Högmässa i Örs kyrka, Pär-Åke Henriksson. 
  (OBS! Mässan flyttad från Gunnarsnäs till  
  Örs kyrka)
Ons 20/2 12.15 Andakt på Karolinen, Daniel Westin.

MELLERUD  

ÅRSMÖTE 
onsdag 13/2 kl. 17.00 i Templargården

Sedvanliga årsmötesförhandlingar 
Underhållning av Lars Stam, Ove och  

Set Benjaminsson.  
Förtäring         Lotterier

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

Besök på Molino  

– Ute & Inne 

Petra berättar om  

näthandeln

Rotary
Mellerud

Måndag 18/2 

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

Besök gärna vår hemsida:
bralandavantjanst.dinstudio.se

Fredag 15/2 10.00 
Känn ditt Dalsland 
Lasse Karlsson
Onsdag 13/2 14.00 
Modevisning  
med Seniorshopen

www.mellerudsnyheter.se

VILL DU 
SYNAS 
HÄR?

Christina Svensson Callh
eller

Marie Robertsson 
0530-125 40

Kontakta

1/2 kg 99:-

FISKBILEN

Torget Mellerud 
Fredagar kl.  10-18

Färska räkor

Stor torskrygg
av skrei               1/2 kg 149:-
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16-24 FEBRUARI
INNOVATUM SCIENCE CENTER TROLLHÄTTAN

SPORTLOV16-24 FEBRUARI • INNOVATUM SCIENCE CENTER • 16-24 FEBRUARI

INNOVATUM SCIENCE CENTER • 16-24 FEBRUARI • INNOVATUM SCIENCE CENTER

16-24 FEBRUARI • INNOVATUM SCIENCE CENTER • 16-24 FEBRUARI
INNOVATUM SCIENCE CENTER • 16-24 FEBRUARI • INNOVATUM SCIENCE CENTER
16-24 FEBRUARI • INNOVATUM SCIENCE CENTER • 16-24 FEBRUARI

INNOVATUM SCIENCE CENTER • 16-24 FEBRUARI • INNOVATUM SCIENCE CENTER

Kom och hjälp oss att
lösa det stora mysteriet!

Pssst! Vi smygstartar 12-15 februari

innovatum.se

DALSLANDS FOLKHÖGSKOLA

Vi ses på Öppet hus 15 mars. Save the date! 
Då arrangerar vi ett möte om integration mot segregation,  
läs mer om det och ansök till utbildningen på www.dals.fhsk.se 

Utbilda dig till Integrations-
pedagog och gör skillnad.

Samhället står inför en utmaning som ingen  

kan lösa ensam. Vi måste samverka. 

• Redan efter första året har du en stabil 

 grund och kan få jobb.

•   Har du studerat på YH eller läst till fritidsledare?

  Jobbar du med  integration? Har du andra relevanta 

 erfarenheter? Hoppa direkt till vårt påbyggnadsår. 

 

25615_FH_Dalsland_annons_HittaDittYrke_191x240_Expo.indd   1 2018-11-27   15:51

En hyllning till färgen rosa

Anna Cundy älskar färgen rosa. Här med några av utställningens prylar.

Idag onsdag, på eftermid-
dagen, är det vernissage i 
konsthallen på biblioteket 
för utställningen ”Rosa”.
Det är biblioteket själva som 
står som arrangör. Anne-
Marie Larsson är utstäl-
ningsansvarig och med hjälp 
av Anna Cundy, vikarierande 
barnbibliotekarie, har de 
samlat in allt som ställs ut, 
både egna saker och loppis-
fynd.

– Vi hade en utställning 
med färgen gult för några år 
sedan och vi har hört att man 
efterfrågat en liknande ut-
ställning. Så vi valde rosa 
denna gången. Vi har gått all 
in, man ska mötas av en ro-
sachock, understryker Anne-
Marie.

Prylarna presenteras ge-
nom olika teman, såsom kök, 
kläder och leksaker. Vad sägs 

Anne-Marie Larsson med några av de saker som  visas på utställningen.

Dags att nominera till 
årets dalslandsmedalj

Nu är dags att starta no-
mineringsarbetet inför ut-
delande av 2019 års dals-
landsmedalj. Dalslands 
Turist AB (DTAB) har det 
administrativa ansvaret 
för medaljen. 
Dalslandsmedaljen har de-
lats ut sedan 1960 och hittills 
har 102 medaljer delats ut, 
senast 2018 till Benny Ruus, 
Dalslands Kanal.

Medaljkommittén består 
av tre representanter från 
dalslandskommunerna in-
klusive Vänersborg, en re-
presentant från Dalslands 
Fornminnes- och Hem-
bygdsförbund samt en repre-
sentant från Dalslands konst-
förening. 

Medaljen kan utdelas till 
personer/föreningar/organi-
sationer som genom framstå-
ende förtjänster gagnat land-
skapet Dalsland.

Nomineringarna med en 
motivering skall vara DTAB 
tillhanda senast 30 april.

2000: Einar Hansander, folkmusiker, Vänersborg. 
Bengt Håkansson, direktör, Åmål. 
2001: Carin och Christer Falkholt, Norebyn, Steneby. 
Mathias Fredriksson, skidåkare, Dals Rostock. 
2002: Mats Strömblad, VD Fehrer Sweden AB, Färgelanda. 
Björn Carlén, konstnär, Åmål.
2003: Monika Åhlund, hembygdsforskare, Steneby. 
Christer Nilsson och Nils Lönnsjö, Åmåls bluesfestival. 
2004: Eivor och Jim Blom, Bloms varuhus, Mellerud. 
Per Hultqvist, docent i historia, Göteborg och Köpmannebro. 
2005: Lena Lundberg, VD Dalslands Center, Upperud. 
2006: Märta Kashammar, f d halmslöjdslärare, Dals Långed. 
2007: Christian Aarsrud, f d 1:e museiantikvarie och konstnär, Sundals Ryr. 
2008: Anita K. Alexandersson, grundare av Bokdagar i Dalsland, Åmål. 
2009: Pia Hagmar, författare, Brålanda. 
2010: Not Quite, konstnärskollektiv, Fengersfors. 
2011: Stig Johansson, f d kommunchef, Bengtsfors. 
Elvi Karlsson, VD, Köpmannebro. 
2012: Alban Faust, folkmusiker, Ör. 
2013: Daniel Poohl, författare och chefredaktör för tidskriften Expo, Stockholm 
och Åsensbruk. Gudrun Rydberg, hembygdsforskare, Bolstad och Lilla Edet. 
2014: Dal-Västra Värmlands Järnväg (DVVJ), Bengtsfors. 
2015: Torsten Fransson, hembygdsforskare, Edsleskog. 
Sten Jacobsson, glasmästare och försäljare av konstnärsmaterial, Bäckefors. 
Erik Berger, rallyförare, Bengtsfors (för andra gången). 
2016: Brålanda företagarförening.
2017: Annie Rosenblad, ägare till Fengerfors Bruk. 
Kjell Johansson, Dalslands Aktiviteter
2018: Benny Ruus, VD Dalslands Kanal

DALSLANDSMEDALJÖRER FRÅN ÅR 2000

2004 fick Eivor och Jim Blom, 
Bloms Varuhus, medaljen.

2013 tilldelades Daniel Poohl och 
Gudrun Rydberg dalslandsmedal-
jen.

Rostockssonen Mathias Fredriks-
son fick medaljen 2001.

om en rosa julgran, rosa 
böcker och en finurlig lax-
rosa lampa. I montrar kom-
mer prylar man är lite mer 
rädd om att ställas ut.

– Det finns så många olika 
nyanser av rosa, från laxrosa 
till neonrosa, säger Anne-
Marie.

Under vernissagen finns 
det planer på att bjuda på 
rosafärgad sockervadd. Ut-
ställningen pågår till och 
med 1 mars.

Lite fakta: Rosa eller skär 
är en ljus variant av röd. Fram 
till 1700-talet fanns i svensk-
an inget speciellt ord för 
ljusröda färger. År 1808 
presenterades ordet skär i 
Svenska Akademiens ord-
bok, då med stavningen chair 
(franska för rött). Ordet rosa 
introducerades i samma ord-
bok 1868.
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se
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Veckans lunch

Dagens 

Lunch

Månd-fred 

kl. 11-14

Pizza  

Á la carte

Räksemletårta

Smörgåstårta

Ring för beställning

Tel. 0530-101 32

NYHET!

MATSEDEL
Skolan

Vecka 8 
Senior

Sp
o
rt

lo
v

Måndag 18/2: Järpar med brunsås, kokt potatis, 
broccoli och lingonsylt. 
Dessert: Exotisk fruktsoppa. 

Tisdag 19/2: Biff Stroganoff med kokt potatis och 
blomkål. 
Dessert: Aprikoskräm.

Onsdag 20/2: Stekt fläsk med löksås, kokt potatis 
och skivade morötter. 
Dessert: Blåbärssoppa.

Torsdag 21/2: Fisksoppa. 
Dessert: Jordgubbskaka med vaniljsås.

Fredag 22/2: Lasagne med vitkålssallad.  
Dessert: Frukt.

Lördag 23/2: Stekt panerad rödspätta, remoulad-
sås, kokt potatis, gröna ärtor och citronklyfta.  
Dessert: Jordgubbskräm.

Söndag 24/2: Skivad plommonspäckad fläskkarré, 
gräddsås med svartvinbärssmak, kokt potatis och 
värdshusgrönsaker. 
Dessert: Brylépudding med karamellsås och vispad 
grädde.
Hemtjänstens alternativ v. 8
Mån: Potatisbullar med bacon, lingonsylt och  
grönsaker Tis-sön: Köttbullar med potatismos och 
grönsaker.

Soppteater 
På söndag 17 februari bju-
der Erikstads bygdegårds-
förening in till sopplunch 
kombinerat med en berät-
tarteater.
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. 

Eld och Lågor
SWOON är berättelsen om 
kampen mellan två konkur-
rerande nöjesparker på var 
sin sida om Allmänna gränd 
på Djurgården i Stockholm. 
Rivaliteten mellan ägarfa-
miljerna av det lite tjusigare 
Gröna Lund och det betydligt 
simplare Nöjesfältet, utgör 
navet till en magisk och virv-
lande berättelse om krig, 
svek och förbjuden kärlek. 
Familjerna härskar över var 
sitt nöjesrike - attraktionerna, 

chokladhjulen och socker-
vadden. Här växer de unga 
arvingarna Ninni och John 
upp som oundvikligt dras till 
varandra trots att deras kär-
lek är förbjuden. I skuggan 
av andra världskriget som 
rasar ute i världen trappas 
konflikten upp, och hotar att 
snart bli båda familjernas 
undergång.

Visas på Centrumsalongen 
i Mellerud söndag 17 och 
onsdag 20 februari. Ikväll 
visas Mary Queen of Scots.

Aktuellt på bio

Laddar inför äldredagen
Arbetet med planeringen 
av äldredagen på Kultur-
bruket på Dal den 16 mars 
pågår för fullt. Temat är 
”Vi vill leva hela livet”. 
Dagarna innan anordnas 
andra aktiviteter för be-
sökare i alla åldrar som 
en del av Svenska kyrkans 
temavecka ”Livet värt att 
leva”.
Initiativet till äldredagen 
kom från representanter i 
Kommunala Pensionärsrå-
det, som består av PRO, SPF 
och Melleruds Demensför-
ening. Evenemanget sker i 
samarbete med  Miljö och 
Hälsorådet.

– Vi satte ihop en arbets-
grupp med ett tiotal personer 

och kom fram till att vi ville 
ha ett främjande perspektiv, 
därav temat ”Vi vill leva hela 
livet”, säger Glenn Nordling, 
folkhälsostrateg i Melleruds 
kommun.

Ambitionen är att äldreda-
gen ska inspirera och visa att 
man inte behöver begränsas 
av att man blivit äldre. 

På plats finns ett flertal 
utställare, förutom arrang-
örsorganisationerna, även 
föreningar, butiker, Svenska 
kyrkan, kommunala verk-
samheter och tandläkare som 
informerar om munhälsa.

Fler utställare är på gång.
Lilla Bandet (Ulrika Claes-

son och Johan Pettersen) 
kommer att spela vid två 
tillfällen under dagen.

Arbetsgruppen som ansvarar för programmet under äldredagen. Från vänster: Betty Åström, Demensföreningen, Maj-britt Björkstål, Demensför-
eningen, Evert Magnusson, PRO, Lars Andersson, PRO, Glenn Nordling, Miljö och Hälsorådet, Stig Larsson, SPF, Elin Martinson, SPF, Marja Jansson, 
SPF, Inger Rådberg, PRO och Lennart Israelsson, PRO. Saknas på bilden: Vera Jansson, Demensföreningen.

Intressanta föreläsare
Det kommer att hållas före-
drag inne i Sparbanksalong-
en. Först ut är Bertil Mark-
lund från Vänersborg. Han är 
läkare och professor i all-
mänmedicin och folkhälsa 
vid Göteborgs universitet. I 
över fyra decennier har han 
jobbat med att sprida lättill-
gänglig kunskap om hälsa 
och rådgivning. När Bertil 
fick reda på att vårt åldrande 
endast bestäms till tio pro-
cent av våra gener, vilket 
betyder att vi själva kan på-
verka resterande 90 procent 
skrev han boken ”10 tips – 
Må bättre och lev tio år 
längre”.

Pär Rahmström är nästa 
föreläsare. Han är ordföran-
de i Demensförbundet sedan 
2015 och advokat till yrket. 
Engagemanget i Demensför-
bundet kom när hans mamma 
drabbades av Alzheimer.

Dessutom kommer repre-
sentanter från förbunden att 
presentera sig och Friskis & 
Svettis visar upp sig.

Äldredagen avslutas med 
en modevisning där lokala 
butiker visar upp vårens 
mode. 

– Vi hoppas det blir myck-
et prat och mingel, säger 
Glenn.

– Vi blev jätteglada när 
kommunen gick in som med-
arrangör, konstaterar Elin 
Martinson, SPF.

Fler aktiviteter
Det sker fler spännande akti-
viteter under temaveckan. På 
onsdagen anordnas work-

shop om skam med ADA:s 
musikaliska teater på Ung-
domshuset Stinsen. Utanför 
Rådaskolan och gymnasiet 
står en SRHR-buss parkerad. 
Den drivs av Närhälsan 
Sexualmedicinskt centrum. 
Här kan du få hjälp med 
provtagning för könssjukdo-
mar, cellprovtagning och 
rådgivning om preventivme-
del. Senare samma kväll ger 
ADA:s teater föreställningen 
”Camilla försvann”, som 
handlar om prostitution.

På torsdagen och fredagen 
kan äldre får hjälp av elever 
i högstadiet och gymnasiet 
under temat ”Mer digital”. 
Syftet är att förhindra det 
digitala utanförskapet. Man 
kan få hjälp med e-tjänster, 
bank-id och Skype med 
mera. Här finns även repre-
sentanter från Telia och Dals-
lands Sparbank.

På torsdagen ger Fredrik 
Brosché, präst, författare och 
lärare i själavård och religi-
onspsykologi, en föreläsning 
på Stinsen i ämnet ”Frälst 
från skammen att inte vara 
perfekt”. Han vänder sig inte 
enbart till ungdomar, besö-
kare i alla åldrar är välkomna.

På fredagskvällen håller 
systrarna Sofia och Eva Pet-
rén föredrag på Stinsen un-
der temat ”Ett liv utan skam” 
där de tar upp normer, 
kroppsskam och hur man 
lyckas må bra i ett samhälle 
som ofta säger att du inte 
duger.
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se

VILL DU SYNAS HÄR?
Kontakta

Christina Svensson Callh 
0530-125 40

Rockabillykväll

På lördag 16 februari står rockabillybandet The Go Getters på Gruzzolos  
scen. Västeråstrion The Go Getters har en lång karriär bakom sig. De 
har varit aktiva sedan 1988 med många albumsläpp och världsturnéer. 
Trion kännetecknas av sin energi, medryckande sång och sköna rytm.
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Har du ont i nacken?

Vi finns på          och

Pris från 1.199:-
Du kan köpa din Spineband 
på www.spineband.se

Spineband är en patenterad produkt som hjälper dig som har ont i nacken
Nackont kan bero på exempelvis så kallad paddnacke, textneck eller  
gamnacke. Spineband kan hjälpa dig att komma tillrätta med problemet.

Smidiga resårlinor sträcker huvudet bakåt och då håller man emot med de 
främre halsmusklerna och då vilar de bakre. När nackmusklerna får vila 
så har dom möjlighet att återhämta sig och läka. 

Läs mer på vår hemsida www.spineband.se

Höll uppskattat föredrag
om tiden som präst i Kanada

Förra veckan höll prästen 
Daniel Westin ett föredrag 
i Kyrkans hus i Mellerud. 
Från Kanada till Dalsland 
hette det och beskrev 
hans egen resa.
2015, året innan han kom till 
Mellerud, tillbringade Da-
niel Westin tillsammans med 
familjen en tid som präst i 
Kanada. Daniels fru, som är 
doktor i husdjursvälfärd, fick 
en forskartjänst i närheten av 
Vancouver i British Colum-
bia och familjen beslutade att 
gemensamt uppleva det 
äventyr det innebär att leva 
en tid på en helt ny kontinent.

Ett 2 000 meter högt berg 
utanför fönstret, vinyltäckta 
hus, lönnsirap på pannkakan 
och kanadensiska vanor med 
öl och hockey i garaget var 
något av det familjen fick 
dela vardagen med tillsam-
mans med grannarna i bo-
stadsområdet.

Daniel Westin testades 
som präst och fick hålla 

Daniel Westin höll ett uppskattat föredrag om sin tid som präst i Kanada.

Föreslår hundstrand
Det råder idag hundförbud på 
stranden i Vita Sannar. Detta 
ignoreras i stor utsträckning 
och det finns inga möjlighe-
ter för Vita Sandars Camping 
att kontrollera att förbudet 
efterföljs. Campingens ar-
rendator Jonas Westman fö-
reslår i en skrivelse till kom-

munstyrelsen att förbudet 
ska omprövas och att en yt-
terkant av stranden ska göras 
tillgänglig för hundar. 

Ärendet kommer att tas 
upp på kommunstyrelsens 
arbetsutskotts möte den 26 
februari.

Utegym och 
shuffleboard

Vita Sandars Camping har 
för avsikt att bygga ett ute-
gym med sex till åtta statio-
ner på grönytan bakom sce-
nen. På samma ställe planeras 

även en shuffleboardbana.  
Ärendet har skickats till 
kommunstyrelsen i Melle-
rud.

Mat-tema och 
pubkvällar på G

Niklas Johansson visar upp en smörgåstårta och nyheten ”Räksem-
letårta” som kan beställas på restaurangen.

Börsens Restaurang och 
Pizzeria drar igång med 
mat-tema första helgen 
varje månad. Dessutom 
väntas pubkvällar längre 
fram. Kocken Niklas 
Johansson har även tagit 
fram en nyhet – räksem-
letårtan.
Under temahelgerna körs ett 
mat-tema i dagar tre. Detta 
börjar fredagen den  
1 mars med texmex-tema plus 
schlagertema då det anordnas 
after work med underhållning 
av välkända Erik Torstensson 
och Josefin Dahlqvist.

– Mat-temat kör vi första 
helgen varje månad. Till ex-
empel grekiskt tema, medel-
havstema och italienskt tema. 
Det är perfekt om man ha after 
work till exempel. Första pub-
kvällen blir den 16 mars med 
Göran ”Blues”, berättar Nik-
las Johansson, kock sedan 
cirka 20 år.

Smarrig nyhet
Han har tagit fram en smarrig 
nyhet – räksemletårta. Brödet 
bakar han själv och fyllningen 

består av skagenröra, räkor 
och olika grönsaker.

– Den säljer jag in allt jag 
kan, säger Niklas.

Han har också märkt av en 
ökad efterfrågan på smörgås-
tårtor. Därför tar restaurangen 
numera även emot beställ-
ningar av smörgåstårtor.

Catering är en stor del av 
verksamheten.

– Vi är stora på varmmats-
catering vid till exempel bröl-
lop och företagsevenemang. 
Vi har allt från tre-rätters till 
enklare bufféer med rätter 
utanför restaurangens nor-
mala á la carte-meny. Vi 
klarar upp till drygt 500 gäs-
ter, säger Niklas. 

De senaste tio åren har 
Niklas jobbat på Börsens 
Restaurang och Pizzeria. Han 
berättar att han lagt in en del 
nyttigheter i luncherna; till 
exempel broccoligratäng, sal-
lad med blomkålsmos, pick-
lad rödlök och marinerade 
smörbönor. På á la carte-me-
nyn finns sedan länge nyttiga 
alternativ, såsom GI-rätter.

gudstjänst inför kontrakts-
prost och församling i den 
lilla anglikanska kyrkan i 
orten med namnet Hope, den 
äldsta kyrkan i Bristish Co-
lumbia, byggd 1861.

Han fick godkänt och blev 
kyrkoherde i församlingen 
som under hans tid trefaldi-
gade sitt besökarantal.

Frivilliga krafter
Mycket var annorlunda jäm-
fört med kyrkan i Sverige.

– Jag hade två personer till 
hjälp några timmar i veckan. 
Resten av arbetet gjordes av 
frivilliga krafter, berättade 
Daniel.

Gräsklippning, och annat 
som behövde göras planera-
des under lunchen som för-
samlingen gemensamt intog 
efter gudstjänsten på sönda-
garna.

Daniel berättade också att 
församlingen består av de 
som kommer till kyrkan och 
prästens uppgift är att hålla 

kontakten med dem. Det 
blev många hembesök.

Till sitt föredrag visade 
Daniel bilder av allt från 
underskön natur, ölburkar i 
grannens garage och försam-
lingsliv i Hope till skräm-
mande historiska dokument.

Mörk historia
I denna del av Kanada fanns 
bofasta indianer som levde 
på fiske. När landet ockupe-
rades av västerlänningar, 
som sin vana trogna kände 
sig överlägsna ursprungsbe-
folkningen, skedde svåra 
övergrepp. 

Indianernas barn togs ifrån 
sina föräldrar och sattes i 
internatskolor för att anpas-
sas till västerländsk religion 
och kultur.

– Dessa internat fanns från 
1893 till 1996 och det var 
större chans att dö på inter-
naten än som soldat i andra 
världskriget. Över 30 miljar-
der dollar i skadestånd har 

betalats ut bara för de sexu-
ella övergreppen, berättade 
Daniel.

Det finns en försonings- 
och sanningskommision 
som arbetar med dessa frågor 
och under sin tid i försam-
lingen i Hope höll Daniel i  
helandegudstjänster tillsam-
mans med ättlingar till urfol-
ken.

– I Kanada är man medve-
ten om vilket land man ocku-
perar, sade Daniel Westin.

Hemkommen till Sverige 
igen sökte han jobb och fick 
en tjänst Melleruds pastorat, 
i Örs församling. I mars bär 
det vidare till Frändefors, 
vilket beklagas av många 
församlingsbor här i Melle-
rud.

Daniel Westins föredrag 
var mycket uppskattat av en 
sånär som fullsatt försam-
lingssal. 
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

Detta är en annons
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All ev. uppvaktning
på min födelsedag undanbe-
des.

Åke Svanbäck

UPPVAKTNING

DÖDSFALL

SORGTACK

DÖDSFALL

Ett varmt och innerligt tack
till er alla för minnesgåvor

och vackra blommor 
vid vår älskade

Märta Carlsson

i Hallstorps begravning. 
Ett stort tack

till alla som gjorde
begravningsgudstjänsten

till ett ljust och fint minne. 
Tack för all den omsorg
som ni har visat oss och

Märta under hennes
sjukdomstid och vid 

hennes bortgång. 

BOSSE

Barn och barnbarn

May och Bengt

Model: 2804 MARINA

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

Öppet: Vard 9-18 
Lunch 13-14

Lördagar 10-13

Välkommen in till oss!

28/2 EM - 2/3 – Stängt

Vid köp av kompletta märkesglasögon
Erbjudandet gäller 10 februari - 30 april 2019

och kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

20% på alla vårens nyheter

     

Följ oss på

Hipp Hipp 

HURRA!

Grattis vår goa, glada tjej 
Ella som fyller 3 år i dag.

Kram från mamma, pappa 
och Valle

Ebba Iveström fyller 9 år 
12/2.

Grattiskramar från mormor 
och Peter

JORDFÄSTNING

PREDIKOTURER

Wilhelm Andersson fyller 8 
år den 14 februari.

Grattiskramar från mormor 
och Bengt-Åke

MELLERUD
Smyrna: Onsd 19 Bi-
belklass i Smyrnakyrkan. 
Torsd 17 Språkcafé. Fred 
18 Tonår. Sönd 11 Gudstj. 
m. nattv., Tommy Pettersson 
m.fl. Månd 17 U-landsgrup-
pen. Tisd 19 Bönemöte.

Equmeniakyrkan: Torsd 
18.30 Städ & Trivs. Fred 18 
Tonår. Sönd 18 Bön. Tisd 
10-12 Tisdagskaffe & Rast-
plats. 17-20 Sportlovsöppet. 

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

Smyrna: Torsd 19 Fjäll-
bilder, Göran Forsell, ser-
vering. Fred 18.30 Fredax 
för dig i åk 3-7. Lörd 18 
Bön och lovsång. Thomas 
Granath. Sönd 11 Utflykts-
gudstj. Vi åker till Granan, 
uteaktiviteter, fika medta-
ges, korv och grill finns. 
Tisd 11 Bön.
Equmeniakyrkan: Torsd 
19 Samtal om trons grund. 

Fred 15 Gemenskapsträff. 
Servicehuset. Sångprogram 
Håkan Tengberg. Andakt. 
Servering. Lörd 18 Fest-
kväll, servering, andakt Sig-
ward K. Sönd 11 Gudstj i 
Frändefors.
Brålanda: Sönd 11 Gudstj. 
Anette J Carlson. Ssk och 
kyrkkaffe. Kyrkbil 308 70. 
Månd 12 Middagsbön i fsh. 
12.15-13.30 Lunch. 17-19 
Kulturcafé Brålanda fsh.
Sundals-Ryr: Sönd 17 
Gudstj. m. nattvard i fsh. 
Anette J Carlson. Kyrkkaf-
fe. Kyrkbil 308 70.
Gestad: Ons (20/2) 10-
11.30 Förmiddagskaffe i fsh 
med önskepsalmer. Kyrkbil 
321 18. 

FRÄNDEFORS
Equmeniakyrkan: Fred 10 
Bibelsamtal, tre texter. Lörd 
18 Se Brålanda. Sönd 11 
Gudstj. m nattv. Bo Arwel-
dahl, Sigward K. Kyrkkaffe. 
Frändefors: Torsd 19 För-
samlingsafton i fsh. Marga-
reta Olsson berättar om kyr-
kans arbete i Afrika. Kaffe 
och andakt. Sönd 10 Gudstj. 
Ralph Liljegren. Tisd 13.30 
Gudstj. på Ringhem. Nils 
Lundbäck.

IOGT-NTO Mellerud. För-
eningen ordnade med gröt-
fest söndagen 6 januari 2019. 

FÖRENINGSREFERAT

Det bjöds bland annat på alkoholfria drycker under grötfesten.

Ninas trio frånTrollhättan underhöll.

Detta har blivit en tradition 
sedan många år tillbaka. 
Ordförande Ingvar Asp häl-
sar medlemmar och inbjudna 
välkomna. Ett särskilt väl-
kommen till kvällens under-
hållare, Ninas Trio från 
Trollhättan. Trion består av 
Nina Andersson sång och 
gitarrspel, vidare Gunnar 
Persson på dragspel samt 
Lasse Svanström på bas. De 
började med ett knippe kända 
melodier. Så var det samling 
vid grötfatet i köket. 

Inger, Ing-Britt, Ingrid och 
Marja var de som ordnat med 
dukningen, grötkoket och 
den inlagda sillen med mera. 
Allt var mycket välsmakan-

de. Alla backade om och njöt 
av godsakerna. Sedan fort-
satte trion ännu en stund med 
många fler goa låtar. 

Det blev kafferservering 
med goda kakor. Föreningen 
Fruktdrycker bjöd på smak-
prov av alkoholfria drycker.  
Skickliga servitörer Evert N. 
och Evert M. Ett arrange-
mang i samarbete med NBV 
och Våra Gårdar. 

Kjell Sanding skötte som 
vanligt lottförsäljningen. 
Ordförane avslutade med att 
tacka alla för en trivsam kväll 
samt ett extra tack till köks-
gänget.

Evert Magnusson
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Begravningsgudstjänst 
har ägt rum i Skålleruds 
kyrka för Barbro Erlingson. 
Som inledning på akten spe-
lade kyrkomusiker Maria 
Andersson ”Dagen är nära” 
av G. F. Händel. Akten för-
rättades av Lars-Åke Peter-
son och tillsammans sjöng 
man psalmerna 304, 244 och 
249. Som avslutningsmusik 
spelades ”Ave verum cor-
pus” av W. A. Mozart. Vid 
kistan togs avskedet av bar-
nen med familjer, släkt och 
vänner. Till minnet av Barbro 
var koret vackert dekorerat 
med blommor. Gravsättning 
kommer att äga rum på Skål-
leruds kyrkogård.
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Söndag 24 februari
Kulturbruket på Dal 
Tid: 14.00-15.00. Aktivitet: Klösiga 
Katters Klubb-Barnteater. Plats: Kul-
turbruket på Dal. Arrangör: Kulturbruket 
på Dal/Barnkulturgruppen. Tel: 0530-
182 78. Ålder: 3-6 år.

Centrumbiografen 
Tid: 19.00. Film: Alita Battle Angel
Plats: Centrumbiografen, Mellerud
Ålder: 11 år. Arrangör: Melleruds IF

Sportlovsprogram 2019
i Melleruds kommun

Melleruds Bowlinghall öppettider: 
Måndag  kl. 16.00–20.00
Tisdag  kl. 16.00–20.00 
Onsdag kl. 16.00–20.00
Torsdag kl. 13.00–20.00
Fredag  kl. 16.00–20.00 
Ledare: Jan Edeblad. Tel: 0530-417 76
Kaffe, dricka och kaka finns att köpa. 
Övriga aktiviteter är biljard och dart.

Bibliotekets 
öppettider:
Tidningsrummet 
vardagar från kl. 8.15

Måndag:  10.00–13.00
Tisdag:  10.00–18.30
Onsdag: 10.00–18.30
Torsdag: 10.00–18.30
Fredag: 10.00–17.00
Lördag: 10.00–13.00

Dessutom kan du gå tipsprome-
nad under hela sportlovsveckan 
på barn- och ungdomsavdel-
ningen, med chansen att vinna 
fina bokpriser. Du kan också 
lämna in din bästa sportlovs-
teckning under veckan för chan-
sen att vinna bokpriser.

Melleruds kommun genom Medborgarkontoret i Mellerud 
vill i samband med framtagandet av detta sportlovsprogram fram föra sitt 
stora TACK till alla föreningar med flera som ställer upp och gör sportlovet 
möjligt för alla våra barn och ungdomar i kommunen.

PS: Titta på hemsidorna eller kontakta arrangörer enligt ovan då vi 
reserverar oss för ev. ändringar eller fel i programmet. 

Rådahallens 
Sport & Friskvårdscenter
Fredag 15 februari:
Mellokväll i simhallen, årets glammigaste 
familjekväll! 16.00-20.00

Tisdag 19 februari: 
Laserdome, gratis i A-hallen 11.00-15.00
Här behöver du inte vara stor och stark, 
men smidig och pricksäker - kom och prova 
dina ”skills”!

Fredag 22 februari:
Sportlovskul i E-hallen med Nöjesankaret! 
11.00-15.00 Hoppborgar, maskottar, hock-
eytime & ansiktsmålning! Entré 100:- / barn

Familjebada hela veckan med hinderbanan i 
bassängen såklart.
Måndag: Familjebad 15.00–19.45
Tisdag: Familjebad  10.00–18.15
Onsdag: Familjebad  10.00–19.45
Torsdag: Familjebad  10.00-18.15
Fredag: Familjebad  10.00-20.00
Lördag: Familjebad  10.00-16.00
Söndag: Familjebad  10.00–16.00

Friskis och Svettis
Måndag Tid: 18.00. Aktivitet: Jympa medel  
 Plats: Rådahallens B-hall.  
 Ålder: 13-20 år

 Tid: 19.45. Aktivitet: Step Explode 
 Plats: Rådahallens B-hall.
 Ålder: 13-20 år.

Tisdag Tid: 12.00. Aktivitet: Jympa soft  
 Plats: Rådahallens B-hall.  
 Ålder: 13-20 år

 Tid: 18.00. Aktivitet: Skivstång 
 Plats: Rådahallens B-hall.
 Ålder: 13-20 år.

 Tid: 19.00. Aktivitet: Jympa medel 
 Plats: Rådahallens B-hall.
 Ålder: 13-20 år.

Onsdag Tid: 17.00. Aktivitet: Jympa Celebrate  
 Plats: Rådahallens B-hall.  
 Ålder: 13-20 år.

 Tid: 19.00. Aktivitet: Yoga 
 Plats: Rådahallens B-hall 
 Ålder: 13-20 år.

Torsdag Tid: 10.00. Aktivitet: Walking  
 Tid: 18.00. Aktivitet: Jympa puls bas 
 Tid: 19.00. Aktivitet: HIT Flex
 Plats: Rådahallens B-hall.
 Ålder 13-20 år.

Fredag Tid: 17.15. Aktivitet: Core 
 Plats: Rådahallens B-hall. Ålder: 13-20 år

Lördag Tid: 10.00 Aktivitet: Familjejympa 30 min.  
 Plats: Rådahallens B-hall. Ålder: 13-20 år. 

Plats: Rådahallens B-hall. Anmälan: Behövs inte till något av 
passen, kom bara i tid till B-hallen. Tel: 0530-331 01. Övrigt: 
Vanliga kläder och skor för inomhusträning. 
www.friskissvettis.se/mellerud Gratis för ungdomar.

Söndag 17 februari 
Centrumbiografen 
Tid: 19.00. Film: Eld och lågor (Sv. text)
Plats: Centrumbiografen, Mellerud
Ålder: Ej angivet. Arrangör: Melleruds IF

Måndag 18 februari
Skattjakt på biblioteket
Tid: 15.30  
Plats: Biblioteket, Mellerud
Anmälan: anna.cundy@mellerud.se 
senast den 15 februari 
Tel: 0530-417 76
Ålder: 8-12 år

Tisdag 19 februari
Öppet hus Equmenia Mellerud 
Tid: 17.00 – 20.00. Aktivitet: Spel, film 
och fika. Plats: Equmeniakyrkan  
Mellerud.  
Arrangör: Equmenia Mellerud.
Ledare: Sören Johansson.
Anmälan: Ingen. Tel: 070-380 73 71.
Avgift: Gratis. Ålder: 8-14 år.

Onsdag 20 februari
Biblioteket 
Tid: 15.30 Aktivitet: Pysseldag. 
Plats: Biblioteket Mellerud 
Anmälan: Behövs ej. 
Tel:0530-417 76.

Bio Centrumbiografen 
Tid: 19.00. Film: Eld och lågor (Sv. text)
Plats: Centrumbiografen, Mellerud.
Ålder: Ej angivet. Arrangör: Melleruds IF.

Torsdag 21 februari
Melleruds Kristna Center, Mejeriet 
Tid: 16.30. Aktivitet: Minikids. 
Anmälan: Behövs ej. Ålder: Barn 3 – 7 
år. Dans, bibelberättelser, aktiviteter, 
fika och uppträdande av barnen själva.

Tid: 18:00 Aktivitet: Maxikids. 
Anmälan: Behövs ej. Ålder: Barn 8 - 12 år

Det anordnas dans, bibelberättelser 
aktiviteter och fika.

Fredag 22 februari
Håfreströms bio 
Tid: 17.00. Film: Draktränaren 3   
(Sv. tal) 2D Plats: Åsensbruk. 
Arrangör: Skålleruds byalag
Det blir gratis filmföreställning och så 
bjuder byalaget på korv och bröd 

Melleruds Kristna Center
Tid: 20:00-23.00. Aktivitet:  Ungdoms-
kväll/fritidsgård. Anmälan: Behövs ej.
Ålder:  Barn 13-19 år.

Det anordnas café, tv-spel, fotboll, soff-
häng och gemensam samling.

Håfreströms IF:
Med reservation för temperatur 
och väderförhållanden kom-
mer rinken och skidspår finnas 
tillgängliga i Åsensbruk under 
sportlovsveckan. Se vidare 
information på Håfreströms IF:s 
hemsida:
https://www.hafrestromsif.se/
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Stråkkonsert på Kulturbruket i världsklass

Kuss Quartet består av från vänster Jana Kuss, förstaviolin, Oliver Wille, andraviolin, Mikayel Hakhnazaryan, cello, och William Coleman, viola.

Sparbanksalongen i Kul-
turbruket på Dal har en 
akustik i världsklass. Även 
de svagaste nyanser kan 
uppfattas av alla åhörare. 
Ibland är akustiken till och 
med för bra och något som 
volymstark musik, som 
storband och tuff rock kan 
få problem med. 
Men akustiken är perfekt för 
stråkkvartetter. Så det var 
bara logiskt att Mellerud 
förra veckan hade besök av 
en sådan i världsklass, Kuss 
Quartet från Berlin. Kvartet-
ten var på en kort västsvensk 
turné, som förutom Mellerud 
också inbegrep Lidköping 
och Borås.

Kuss Quartet inledde med 
en stråkkvartett av Ludwig 
van Beethoven. Det var en 
klassisk stråkkvartett, upp-
byggd på samma sätt som en 
symfoni. En temperaments-
full första sats där lyriska 
partier växlade med kraft-
fulla delar. Så en långsam-
mare, mer melodiös andra 
sats, stundtals närmast 
skämtsam i tonspråket. 
Tredje satsen är ofta en me-
nuett, så också här. En virv-
lande sådan med ett mer 
lättfångat mittparti. Avslut-
ningssatsen återigen kraft-
full, i form av ett rondo, med 
ett snabbt huvudtema blandat 

Skriver om att vara ung i stallet 
Malin Eriksson, 40, är 
författaren som bor i Gö-
teborg och har rötterna 
i Tösse. Maria släppte 
två böcker i januari, den 
tredje kommer i mars. 
Det gemensamma temat 
är kärleken till hästar.
– Min första bok kom års-
skiftet 2008-2009, så jag har 
ju tioårsjubiléum i år. Jag 
skriver böcker från nybörjar-
läsare till yngre tonår, ofta 
om hur det är att vara ung 
människa i stallet. För tid-
ningen Min Häst skriver jag 
serier och artiklar, berättar 
hon.

Malin växte upp i Tösse. 
Hennes farmor och farfar 
bedrev lantbruk på släktgår-
den i Tydje. Gården finns 
kvar i familjens ägo och 
Malin tillbringar  både helger 
och lov här.

– Farmor var en viktig 
person för mig. Hon läste 
mycket för mig och jag hade 
nog inte blivit den jag är idag 
utan henne, konstaterar Ma-
lin.

Hennes föräldrar bor kvar 
i Tydje, bara en kilometer 
från släktgården, där de be-
driver kennelverksamhet 
och föder upp golden retrie-
ver.

– Jag sysslade mycket med 
hästar när jag växte upp och 
bygger mitt författarskap på 
det. Jag tar ofta upp relatio-
nen mellan människa och 
häst, säger Malin.

18 böcker totalt
18 böcker har det blivit totalt. 
I januari släpptes första delen 
av den lättlästa serien Pims 
stall, med titeln ”Modig med 
dig”. Den handlar om Neda 

1. Vad är roligast med att 
skriva?

– Att allt blir möjligt! Jag 
kan bli en helt annan person 
och göra saker jag aldrig 
kan göra i verkligheten.
2. Har du ridit på rid-
skola?

– Ja, jag började på rid-
skola när jag var sju år. Men 
jag var rädd. Jag vågade 
inte ens trava. Jag gjorde 
som Neda och stod still 
med hästen i stället.
3. Har du haft en egen 
häst?

– Ja, men först fick jag 
låna en. Jag bodde på en 

gård precis som Pim, och vi 
byggde om hönshuset till 
stall. När jag hade visat att 
jag kunde ta hand om en 
häst fick jag en egen.
4. När är du som modi-
gast?

– Jag blir modig när jag 
får bestämma själv. På rid-
skolan bestämde ridläraren 
vad jag skulle göra. Jag 
blev modigare när jag fick 
rida fritt på min häst. Det är 
så nu också. Jag gillar att 
bestämma själv.

Fyra frågor till Malin

Författaren Malin Eriksson.

I mars kommer Varsågod och rid.Hästspökboken Hästen på Vinga. Modig med dig kom i januari.

med långsammare partier. 
Här sken kvartettens blän-
dande teknik och fina sam-
spelthet igenom till fullo. 
Några av Jana Kuss blixt-
snabba löpningar i melodi-
stämman skulle gjort vilken 
hårdrocksartist som helst 
grön av avund.

Smärtsamt vackert
”And now for something 
completely different” skulle 
Monty Python uttryckt det. 
György Kurtág, född 1926, 
är en ungersk pianist och 
kompositör som fortfarande 
är verksam. Kuss Quartet 
spelade en svit av honom 

med 15 korta stycken avver-
kade på drygt elva minuter.

Man skulle kunna kalla 
sviten för minimalistisk. 
Ofta bara ett par-tre toner i 
varje del, där stråkinstru-
menten ibland användes mer 
för ljudeffekter än för melo-
dier. Ibland smärtsamt vack-

ert, ibland närmast atonalt. 
Efter pausen var det åter 

dags för en stråkkvartett av 
Beethoven. Denna gång en 
som i sina fyra satser bröt lite 
mot det förväntade. Ibland 
påminde den om föregånga-
ren Haydn, ibland använde 
den ett tonspråk som pekade 

fram mot det som kom se-
nare. För mig var den långa 
vackra andra satsen höjd-
punkten. Den frestade lyss-
naren att luta sig bakåt i 
Kulturbrukets bekväma få-
töljer och bara låta musiken 
skölja över sig. 

Imponerande samspel
Det gavs stående ovationer 
och kvartetten kom tillbaka 
för ytterligare ett kort kraft-
fullt stycke av Beethoven. 
Även här kunde man impo-
neras av samspelet. 

En stråkkvartett har ju 
ingen dirigent så den upp-
märksamme lyssnaren kan se 
hur medlemmarna under 
spelet kommunicerar med 
blickar och miner, speciellt 
vid tempobyten och kort-
korta pauser i styckena.

Bara att ge en eloge till 
Kulturbrukets programan-
svariga för att de lyckats få 
hit en sådan grupp till ”lilla” 
Mellerud. 

Dessutom en eloge till 
Kulturskolan som tagit med 
många av sina fiolspelande 
elever för att visa dem något 
att sikta mot. 

Lars Nilsson

som drömmer om att galop-
pera, snabbt, så att vinden 
drar i håret. Men hon vågar 
inte. Alla i hennes ridgrupp 
vågar utom hon. Och om hon 
inte galopperar nästa lektion 
måste hon byta grupp. Hur 
ska hon övervinna sin rädsla? 

I januari kom också ”Häs-
ten på Vinga”, en hästspök-
bok. Malin berättar:

– Under en tid bodde jag 
ensam på släktgården i Tydje, 
där inga möbler eller tavlor 
flyttats sedan sjuttio år till-
baka. På samma släktgård 
drömde jag som tonåring om 
att starta upp ett tävlingsstall 
på den här gården. Att då 
placeras tillbaka på platsen 
för mina tonårs drömmar, att 
gå där ensam i de tysta so-
vande rummen, medan vin-
tervinden ven utanför fönst-
ret med mina gamla 

släktingar kikande ner på 
mig från sina porträtt, gav 
Hästen på Vinga.

I mars släpps ”Varsågod 
och rid”, en fortsättning på 
boken ”Ett eget lag” som 
kom sommaren 2017.

Malin, utbildad gymnasie-
lärare och skrivarpedagog, 
gör också författarbesök och 
håller i skrivarverkstäder. 
Hon har en magisterexamen 
i litteraturvetenskap, med 
genusinriktning.

Sedan 2016 sitter Malin i 
styrelsen för Författarför-
bundets barn- och ungdoms-
litterära sektion (BULT). 
2018 invaldes hon i styrelsen 
för Författarcentrum Väst.
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se
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Melleruds Nyheter utkommer varje vecka med lokal läsning 
och är det bästa sättet att hålla sig uppdaterad kring vad som 
händer i bygden. Våra reportrar bevakar det mesta som händer, 
både stort och smått. 

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

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

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

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

Din stödprenumeration
betyder mycket

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

N
ELLERUDSM

– LOKALTIDNINGEN FÖR MELLERUD

ONSDAG 23 MAJ 2018

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

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

BECKERS
Träolja 2,7 liter

159:-

 

Kvarnkullen
Öppet alla dagar 8-22

Med reservation för ev. 
slutförsäljning och  

tryckfel. Priserna gäller 
endast vecka 21.

Prisbomb!

5:-
/st

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

Räkor
Inkommer torsdag förmiddag

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

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

5995
 

/kg

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

2995
 

/st

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

599
 

/hg

89:-
för Bonuskunder

/st

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

25:-
för Bonuskunder

/st

Från  
frigående 

höns 
inomhus

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

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

Första spadtaget på Västerråda

Varje vecka
trycker vi 

10.900 exemplar av 
Melleruds Nyheter

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

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

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

Det är vi som gör din tidning
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; Ing-Marie och Tobias.

Ing-Marie Norrman bör-
jade frilansa som reporter 
på Melleruds Nyheter hös-
ten 2017. Hon hade då en 
mångårig yrkesbana inom 
bankvärlden bakom sig.
– Med mina 42 år inom ban-
ken kände jag att jag hade 
gjort mitt. Jag ville dra ner 
lite, kanske göra något annat. 
Att jag bara några månader 
efter jag slutat, fick se en an-
nons i Melleruds Nyheter där 
de sökte en frilansare var 
rena lyckoträffen. Det är ro-

Tobias Coster började 
frilansa som sportrepor-
ter på Melleruds Nyheter 
2012. Han jobbade då som 
snickare, inflyttad från 
Göteborg 2009.
– Jag började skriva för Mel-
leruds Nyheter av en slump, 
egentligen gick jag in på re-
daktionen för att klaga på att 
det var för lite sport. Det 
slutade med att jag själv bör-
jade skriva, berättar Tobias.

Från Göteborg flyttade han 
2009 för att jobba som snick-

ligt att kunna förmedla vad 
som händer i bygden och jag 
trivs med att träffa folk. Man 
möter så många duktiga 
människor, speciellt företa-
gare och entreprenörer som 
lägger ner enormt med ar-
bete i sina företag och ofta 
har mycket intressant att be-
rätta. Sedan får vi inte 
glömma alla föreningar, där 
många timmar läggs ner helt 
ideellt och som betyder otro-
ligt mycket för landsbygden, 
säger Ing-Marie som själv 
brinner för föreningslivet.  

Tidningar över lag, som 
sakligt och nyanserat skriver 
om vad som händer i samhäl-
let, tycker hon är viktigt, och 
speciellt då en tidning som 
Melleruds Nyheter som 
speglar det lokala, det nära.

Ing-Maries familj består 
av tre döttrar, deras respek-
tive och två barnbarn. Hon 
bor i Ör, på en liten gård där 
hon främst tillsammans med 
äldsta dottern, bedriver häst-
avel i mindre skala. Hästar 
och ridsport ligger varmt om 
hjärtat. 

arlärling. Då var han matros, 
men gick iland efter två år till 
sjöss.

– När jag var ledare på ett 
konfirmationsläger på Stora 
Strand lärde jag känna David 
Svensson som jag sedan bör-
jade jobba åt på hösten. Jag 
blev kvar i Mellerud och 
jobbade som snickare fram 
till hösten 2017. Nu jobbar 
jag som projektledare och 
innesäljare på CELA Gra-
fiska i Vänersborg, berättar 
Tobias, som älskar sitt extra-
jobb på tidningen.

– Det bästa med att skriva 
för Melleruds Nyheter är att 
det är lokalt och att man får 
lära känna mycket människ-
or, både inom sport, men 
även utanför den sfären. Hela 
Dalsland kryllar av engage-
rade människor som brinner 
för sin bygd och gör allt för 
att hålla den levande, det är 
helt fantastiskt, berättar To-
bias, som är gift med Hanna 
och har två små pojkar, Wil-
liam och Algot.

På fritiden är han aktiv i 
Melleruds Kristna Center på 
Mejeriet, bland annat som 
barnledare.

Föreslår nya 
patientavgifter 

Hälso- och sjukvårds-
styrelsen har föreslagit 
nya patientavgifter för 
sjukresor från och med 1 
juni 2019.
Målet är att göra det enklare 
och mera fördelaktigt för 
patienterna att åka med kol-
lektivtrafik och sjukresebus-
sen Ronden och att minska 
antalet resor med egen bil 
och sjukresetaxi. 95 procent 
av alla sjukresor i VGR görs 
idag med sjukresetaxi eller 
egen bil. Syftet är att fler re-
sor ska kunna göras på ett 
mer miljövänligt, trafiksä-
kert och kostnadseffektivt 
sätt. Följande förändringar 
föreslås:

• Avgiften för sjukresa med 
kollektivtrafik med buss, tåg, 
spårvagn och båt sänks från 
60 till 20 kronor.

• Avgiften för resa med 
sjukresebussen Ronden tas 
bort helt. Avgiften är idag 60 
kronor.

• Avgiften för resa med 
egen bil höjs från 60 till 100 
kronor.

• Avgiften för sjukresa med 
flyg höjs från 60 till 200 kro-
nor.

• Avgiften för resa med 
sjukresetaxi, specialfordon 
eller liggande transporter 
sänks från 150 till 80 kronor. 

• Avgiften för barn och 
ungdomar till och med 19 år 
tas bort helt (varierar idag 
mellan 60 och 150 kronor).

• Högkostnadskyddet för 
sjukresor höjs från 1500 till 
1650 kronor.

Förslaget går vidare till 
regionfullmäktige. Grönblå 
samverkan reserverade sig 
mot beslutet.

Positivt resultat
Norra hälso- och sjukvårds-
nämnden uppvisar ett posi-
tivt resultat för 2018 på 15,7 
miljoner kronor. Nämnden 
har under året haft fokus på 
tidiga insatser för barn och 
unga, två nya familjecentra-
ler har etablerats under året. 

Nya samverkansavtal har 
träffats med samtliga kom-

muner avseende ungdoms-
mottagningsverksamhet.

Under 2019 kommer 
nämnden att prioritera arbe-
tet mot psykisk ohälsa och 
genomförandet av de regio-
nala handlingsplanerna för 
psykiatri (för barn och vux-
na). 
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Kommunchefen skriver

Upperud

Individ- och familjeomsor-
gen i Melleruds kommun 
har två öppenvårdsgrupper 
som arbetar förebyggan-
de, och dit alla som känner 
behov kan söka sig. Dels är 
det en familjebehandlar-
grupp på fyra personer, dels 
en grupp som arbetar runt 
missbruk och beroende.

Missbruk/beroende är den nyaste. 
Den består av två personer, Carina 
Harling som anställdes i april för-
ra året och Johan Wennerberg som 
kom i december. Gruppen arbetar 
med alla former av beroende, som 
alkohol, droger och spel. De ger 
stöd till både missbrukare och till 
deras familjer.
– Vi arbetar med beroendebeteen-
det, säger Johan. Grunden är den-
samma för alla former av missbruk 
och beroende.

Det finns också många exempel på 
blandmissbruk.
I första hand arbetar Johan och Ca-
rina med individuella samtal. Johan 
säger att det kan vara svårt att arbeta 
med gruppsamtal i mindre kommu-
ner. Det kan finnas kopplingar som 
gör att samtalen kan spåra ur. Men 
det finns planer på en anhöriggrupp 
senare i vår.

Det är viktigt för anhöriga till 
missbrukare att få träffa andra i 
samma situation.

Fem samtal
Tanken med öppenvårdsgrupperna 
är att vem som helst ska kunna söka 
sig dit, utan att gå omvägen via so-
cialsekreterarna. Det gäller både de 
som själva vill komma ur ett bero-
ende och deras anhöriga.

Den som söker sig till en av grup-
perna kan få fem individuella stöd-
samtal utan att en socialsekreterare 

har fattat något så kallat bistånds-
beslut. Om det krävs mer insatser, 
som fler samtal eller någon form av 
behandlingshem, lotsas man vidare 
till socialsekreterarna för beslut.

– Målet är att vi ska fånga upp 
folk tidigare, innan problemen har 
vuxit sig för stora, säger Johan. Han 
påpekar att vi måste tänka om kring 
begrepp som alkoholist och nar-
koman. De flesta som är alkohol-, 
drog- eller spelberoende har vanliga 
jobb. Många gånger syns missbru-
ket inte utåt. Det drabbar i första 
hand de anhöriga. Därför de ofta i 
minst lika stort behov av stöd som 
den beroende.

Hjälp till de anhöriga kan leda till 
att den beroende ändrar beteende.

Kontakt
Den som vill kontakta Johan eller 
Carina för stöd eller hjälp kan göra 
det via telefon eller e-post.

Vårdmöjlighet för alla

Johan Wennerberg är nyanställd i Melleruds kommun men har tidigare arbe-
tat med samma frågor i Alingsås.

Glenn Nordling går igenom programmet med planeringsgruppen. Lilla Bandet står för det musikaliska på äldredagen. 

Lite förnimmelse av våren och sommaren kan jag känna då fåglar sjunger, 
solen tittar fram och värmer samt att dagarna definitivt har blivit längre.

Det är härligt att det inte längre är mörkt vid 16 tiden. Nu planerar vi redan 
för fullt inför sommaren. Många av våra olika verksamheter anställer vika-
rier som ska täcka upp när ordinarie personal har semester.

Vi påbörjar rekryteringarna till sommarjobben i kommunen. Vill du ha 
ett av Sveriges viktigaste sommarjobb där du kan göra skillnad och få 
människor att må bra? Sommarjobba i Melleruds kommun! Ett sommarjobb 
för dig som vill arbeta med människor och som vill ha ett roligt och omväx-
lande sommarjobb.

Förra sommaren hade Mellerud besöksrekord. Besöksnäringen är en vik-
tig näringsnerv för Mellerud kommun. Vi vill att mer människor kommer hit 
och upptäcker denna fantastiska bygd. Vi söker därför turistvärdar/värdin-
nor som i första hand ska Informera besökare och invånare om sevärdheter, 
evenemang, boende och service i Mellerud och Dalsland.

De ska inspirera och ge god service till våra besökare och invånare vid 
våra turistbyråer. Vill du med stolthet och glädje visa upp vårt vackra Dals-
land. Sommar jobba i Melleruds kommun!

Nu i mars gör vi en satsning på att öka intresset för den digitala världen 
hos våra invånare som är 65 år eller äldre.

Tillsammans med ungdomar från högstadiet kommer det att finnas möjlig-
het att under en eftermiddag får lära sig mer om och inspireras av det digitala 
samhället. Utbildningen utgår helt från de frågor som man själv har: tex hur 
laddar jag ned en app, skaffar email adress, hur fungerar sociala medier, hur 
fungerar swish etcetera. Du kommer väl du som är 65 år eller äldre ? Det blir 
en eftermiddag med många goa skratt, nya kunskaper och nya bekantskaper.  
Tillsammans gör vi varandra bättre!

Sophia Wikström, kommunchef

Ny på jobbet och en mängd intryck. 
Milda makter – det händer väldigt 
mycket i vår kommun! Vi ser alla 
hur det nya köpcentret växer fram. 
Byggnationen av det nya särskilda 
boendet på Ängenäs fortskrider en-
ligt plan. Tänk, det blir ett av Sveri-
ges modernaste boenden! Ungdoms-
huset Stinsen har nyss återinvigts 
efter en välbehövlig renovering och 
visst är det vackert! 

Listan över ”positivt på gång” kan 
göras lång. Ett axplock av iakttagel-
ser: företagsetableringar och företag 
som expanderar i praktiskt taget alla 
delar av kommunen, vitala industri- 
och lantbruksföretag som modigt 
investerar för framtiden, en ökande 
efterfrågan på industritomter. Färsk 
besöksstatistik  - bland annat gällan-
de gästnätter i regionen – visar att 
vår attraktion för besökare stadigt 
ökar. 

Kort och gott - mycket går Mel-
leruds väg nu. Här finns framtidstro 
och optimism! 

Inom kommunala kärnverksam-
heter kan vi bland annat notera goda 
resultat på skolans område. Andelen 
elever som klarar kraven till gym-
nasiet ökar och under de senaste två 
åren har hela fyra nya avdelningar 
inom förskolan kommit på plats på 
Lunden - plus utökning i Rostock 
och Åsebro - och fler är på gång. 

Ett Mellerud för alla

Kulturbruket lockar som vanligt 
med ett proffsigt och spännande 
vårprogram och vackra Dalslands 
Konstmuseum slog  besöksrekord 
under den gångna säsongen. Över-
siktsplanen – den plan som visar hur 
vi vill att Mellerud ska bli i fram-
tiden – är på väg att färdigställas. 
Den berör oss alla och alla har också 
getts möjlighet att tycka till.

Visst finns det utmaningar. I lik-
het med landets övriga kommuner 
går även vi mot kärvare kommu-
nalekonomiska tider. Orsakerna till 

detta är flera, men kanske den vikti-
gaste är att vi nu går in i en svagare 
konjunktur vilket beräknas medföra 
minskade intäkter. 

När vi nu är inne i en kraftig in-
vesteringsfas, kan vi se att satsning-
arna görs för såväl äldre som för 
yngre – bland annat Ängenäs och 
Stinsen. Det ska vi vara stolta över, 
tycker jag. För kommunen är det en 
angenäm uppgift att investera för 
framtiden – för ett Mellerud för alla. 

Morgan E Andersson,  
kommunalråd

Som del av Svenska Kyrkans 
temavecka ”Livet värt att 
leva” ordnar Melleruds kom-
mun flera aktiviteter som 
riktar sig till äldre.

Mer digital
I samarbete med Dalslands Spar-
bank och Telia hålls vid två tillfällen 
grundläggande utbildning för dig 
som är 65+ och inte är van att an-
vända digitala verktyg och tjänster.

Syftet är att motivera till digital 
glädje och nyfikenhet och sänka 
tröskeln för att testa nya digitala 
lösningar.

Aktiviteterna äger rum i Rådahal-
len torsdag 14 och fredag 15 mars 
kl 15.00-18.00 båda dagarna. Varje 
gång finns plats för 100 deltagare. 
Skolungdomar och handledare finns 
på plats för stöd och hjälp.

Du anmäler dig genom att ringa 
till kommunens växel på 0530-180 
00 och uppge Mer Digital.

Äldredag i Kulturbruket
Lördag 16 mars kl 10.00-16.00 blir 
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det äldredag i Kulturbruket på Dal. 
Arrangörer är Miljö- och Hälsorå-
det, Kommunala Pensionärsrådet i 
samarbete med PRO, SPF och De-
mensföreningen.

Dagen består av tre delar, semi-
narier, utställningar samt underhåll-
ning och presentationer. Café Måns 
håller öppet hela dagen, och givet-
vis är det fri entré.

Seminarier
Det blir två seminarier. Det första 

håller Bertil Marklund. Han är pro-
fessor i allmänmedicin och folkhäl-
sa vid Göteborgs universitet.

Marklund är flitigt anlitad före-
läsare efter att han 2016 kom med 
boken ”10 Tips – Må bättre och lev 
tio år längre”. Den finns översatt till 
ett antal språk, bland annat engel-
ska, tyska och spanska.

I det andra får besökarna lyss-
na till Pär Rahmström, ordförande 
i Demensförbundet sedan hösten 
2015. Han är advokat och gick med 

i förbundet när hans mor drabbades 
av Alzheimers.

Utställning
Redan nu finns närmare 20 utställa-
re anmälda. Förutom arrangörsorga-
nisationerna är det föreningar, kom-
munala verksamheter, företag och 
Svenska kyrkan. Utställarna står för 
produktvisningar, prova-på-aktivi-
teter och information.

Det finns plats för fler utställare 
av alla slag. Arrangörsgruppen på-

pekar att det är gratis att ställa ut. 
Man får även låna bord om så öns-
kas.

Underhållning och 
uppvisning

I Sparbanksalongen blir det un-
derhållning. För musiken svarar 
Lilla Bandet från Färgelanda. Ban-
det består av Ulrika Claesson, sång, 
och Johan Pettersson, keyboards. 
I Sparbanksalongen kommer ock-
så Friskis&Svettis att göra en kort 

uppvisning. Dagen avslutas med en 
modeuppvisning där lokala företag 
visar upp vad de har att erbjuda.

Kontakt
Vill du ställa ut på äldredagen, el-
ler vill du medverka på annat sätt? 
Kontakta folkhälsostrateg Glenn 
Nordling. Tel: 0530-181 03, e-post: 
glenn.nordling@mellerud.se

Johan Wennerberg 0530-181 70 
johan.wennerberg@mellerud.se

Carina Harling 0530-180 57 
carina.harling@mellerud.se

Turistsäsongen 2019
Som en uppstart på turistsäsongen 2019 bjuds du in till en 
träff där vi informerar om året som gick och samtalar om hur 
det ser ut framåt. 
När: Måndag 25 februari kl. 18.00 - cirka 20.00
Var: Tingshuset, Mellerud
Vad planeras från kommunens sida?  
Hur ser det ut i din verksamhet? 
Har du några frågor, synpunkter, idéer du vill lyfta?

Årets Företagare
Nu är det dags att nominera Årets Företagare 2019 i Mellerud! 
Nominera honom eller henne senast den 30 april! Nominerar 
gör du genom länken 
https://www.foretagarna.se/innehallsbank/vastra-gota-
land/2019/februari/nominera-arets-foretagare-i-melle-
rud-2019/
 
Kanalyran
Melleruds Kommun kommer att kalla företagare och 
restaurangägare till möte om Kanalyran som kommer att 
gå av stapeln 5-7 juli.
 
Hunnebyn  
Från och med 2019-01-01 kommer du endast att kunna 
betala med kontokort eller SWISH på Hunnebyn när du läm-
nar dina grovsopor. 

Isgrus
Behöver du som privatperson isgrus kan du hämta vid 
Melleruds Kommunförråd i hinkar mellan 07:00 till 15:45 
vardagar.

Fixar-Malte
Du som är över 70 år eller har funktionsnedsättning har möj-
lighet att få hjälp av Fixar-Malte. Du kan få hjälp med bland 
annat: byte av glödlampor, proppar och batteri i brandvarnare, 
hänga upp tavlor, hämta eller sätta upp tillhörigheter på vind, 
källare eller skåp, fästa sladdar och halksäkra mattor, sätta upp 
gardiner och brandsäkerhets info. Anmäl behov till medbor-
garkontoret.
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Kommunchefen skriver

Upperud

Individ- och familjeomsor-
gen i Melleruds kommun 
har två öppenvårdsgrupper 
som arbetar förebyggan-
de, och dit alla som känner 
behov kan söka sig. Dels är 
det en familjebehandlar-
grupp på fyra personer, dels 
en grupp som arbetar runt 
missbruk och beroende.

Missbruk/beroende är den nyaste. 
Den består av två personer, Carina 
Harling som anställdes i april för-
ra året och Johan Wennerberg som 
kom i december. Gruppen arbetar 
med alla former av beroende, som 
alkohol, droger och spel. De ger 
stöd till både missbrukare och till 
deras familjer.
– Vi arbetar med beroendebeteen-
det, säger Johan. Grunden är den-
samma för alla former av missbruk 
och beroende.

Det finns också många exempel på 
blandmissbruk.
I första hand arbetar Johan och Ca-
rina med individuella samtal. Johan 
säger att det kan vara svårt att arbeta 
med gruppsamtal i mindre kommu-
ner. Det kan finnas kopplingar som 
gör att samtalen kan spåra ur. Men 
det finns planer på en anhöriggrupp 
senare i vår.

Det är viktigt för anhöriga till 
missbrukare att få träffa andra i 
samma situation.

Fem samtal
Tanken med öppenvårdsgrupperna 
är att vem som helst ska kunna söka 
sig dit, utan att gå omvägen via so-
cialsekreterarna. Det gäller både de 
som själva vill komma ur ett bero-
ende och deras anhöriga.

Den som söker sig till en av grup-
perna kan få fem individuella stöd-
samtal utan att en socialsekreterare 

har fattat något så kallat bistånds-
beslut. Om det krävs mer insatser, 
som fler samtal eller någon form av 
behandlingshem, lotsas man vidare 
till socialsekreterarna för beslut.

– Målet är att vi ska fånga upp 
folk tidigare, innan problemen har 
vuxit sig för stora, säger Johan. Han 
påpekar att vi måste tänka om kring 
begrepp som alkoholist och nar-
koman. De flesta som är alkohol-, 
drog- eller spelberoende har vanliga 
jobb. Många gånger syns missbru-
ket inte utåt. Det drabbar i första 
hand de anhöriga. Därför de ofta i 
minst lika stort behov av stöd som 
den beroende.

Hjälp till de anhöriga kan leda till 
att den beroende ändrar beteende.

Kontakt
Den som vill kontakta Johan eller 
Carina för stöd eller hjälp kan göra 
det via telefon eller e-post.

Vårdmöjlighet för alla

Johan Wennerberg är nyanställd i Melleruds kommun men har tidigare arbe-
tat med samma frågor i Alingsås.

Glenn Nordling går igenom programmet med planeringsgruppen. Lilla Bandet står för det musikaliska på äldredagen. 

Lite förnimmelse av våren och sommaren kan jag känna då fåglar sjunger, 
solen tittar fram och värmer samt att dagarna definitivt har blivit längre.

Det är härligt att det inte längre är mörkt vid 16 tiden. Nu planerar vi redan 
för fullt inför sommaren. Många av våra olika verksamheter anställer vika-
rier som ska täcka upp när ordinarie personal har semester.

Vi påbörjar rekryteringarna till sommarjobben i kommunen. Vill du ha 
ett av Sveriges viktigaste sommarjobb där du kan göra skillnad och få 
människor att må bra? Sommarjobba i Melleruds kommun! Ett sommarjobb 
för dig som vill arbeta med människor och som vill ha ett roligt och omväx-
lande sommarjobb.

Förra sommaren hade Mellerud besöksrekord. Besöksnäringen är en vik-
tig näringsnerv för Mellerud kommun. Vi vill att mer människor kommer hit 
och upptäcker denna fantastiska bygd. Vi söker därför turistvärdar/värdin-
nor som i första hand ska Informera besökare och invånare om sevärdheter, 
evenemang, boende och service i Mellerud och Dalsland.

De ska inspirera och ge god service till våra besökare och invånare vid 
våra turistbyråer. Vill du med stolthet och glädje visa upp vårt vackra Dals-
land. Sommar jobba i Melleruds kommun!

Nu i mars gör vi en satsning på att öka intresset för den digitala världen 
hos våra invånare som är 65 år eller äldre.

Tillsammans med ungdomar från högstadiet kommer det att finnas möjlig-
het att under en eftermiddag får lära sig mer om och inspireras av det digitala 
samhället. Utbildningen utgår helt från de frågor som man själv har: tex hur 
laddar jag ned en app, skaffar email adress, hur fungerar sociala medier, hur 
fungerar swish etcetera. Du kommer väl du som är 65 år eller äldre ? Det blir 
en eftermiddag med många goa skratt, nya kunskaper och nya bekantskaper.  
Tillsammans gör vi varandra bättre!

Sophia Wikström, kommunchef

Ny på jobbet och en mängd intryck. 
Milda makter – det händer väldigt 
mycket i vår kommun! Vi ser alla 
hur det nya köpcentret växer fram. 
Byggnationen av det nya särskilda 
boendet på Ängenäs fortskrider en-
ligt plan. Tänk, det blir ett av Sveri-
ges modernaste boenden! Ungdoms-
huset Stinsen har nyss återinvigts 
efter en välbehövlig renovering och 
visst är det vackert! 

Listan över ”positivt på gång” kan 
göras lång. Ett axplock av iakttagel-
ser: företagsetableringar och företag 
som expanderar i praktiskt taget alla 
delar av kommunen, vitala industri- 
och lantbruksföretag som modigt 
investerar för framtiden, en ökande 
efterfrågan på industritomter. Färsk 
besöksstatistik  - bland annat gällan-
de gästnätter i regionen – visar att 
vår attraktion för besökare stadigt 
ökar. 

Kort och gott - mycket går Mel-
leruds väg nu. Här finns framtidstro 
och optimism! 

Inom kommunala kärnverksam-
heter kan vi bland annat notera goda 
resultat på skolans område. Andelen 
elever som klarar kraven till gym-
nasiet ökar och under de senaste två 
åren har hela fyra nya avdelningar 
inom förskolan kommit på plats på 
Lunden - plus utökning i Rostock 
och Åsebro - och fler är på gång. 

Ett Mellerud för alla

Kulturbruket lockar som vanligt 
med ett proffsigt och spännande 
vårprogram och vackra Dalslands 
Konstmuseum slog  besöksrekord 
under den gångna säsongen. Över-
siktsplanen – den plan som visar hur 
vi vill att Mellerud ska bli i fram-
tiden – är på väg att färdigställas. 
Den berör oss alla och alla har också 
getts möjlighet att tycka till.

Visst finns det utmaningar. I lik-
het med landets övriga kommuner 
går även vi mot kärvare kommu-
nalekonomiska tider. Orsakerna till 

detta är flera, men kanske den vikti-
gaste är att vi nu går in i en svagare 
konjunktur vilket beräknas medföra 
minskade intäkter. 

När vi nu är inne i en kraftig in-
vesteringsfas, kan vi se att satsning-
arna görs för såväl äldre som för 
yngre – bland annat Ängenäs och 
Stinsen. Det ska vi vara stolta över, 
tycker jag. För kommunen är det en 
angenäm uppgift att investera för 
framtiden – för ett Mellerud för alla. 

Morgan E Andersson,  
kommunalråd

Som del av Svenska Kyrkans 
temavecka ”Livet värt att 
leva” ordnar Melleruds kom-
mun flera aktiviteter som 
riktar sig till äldre.

Mer digital
I samarbete med Dalslands Spar-
bank och Telia hålls vid två tillfällen 
grundläggande utbildning för dig 
som är 65+ och inte är van att an-
vända digitala verktyg och tjänster.

Syftet är att motivera till digital 
glädje och nyfikenhet och sänka 
tröskeln för att testa nya digitala 
lösningar.

Aktiviteterna äger rum i Rådahal-
len torsdag 14 och fredag 15 mars 
kl 15.00-18.00 båda dagarna. Varje 
gång finns plats för 100 deltagare. 
Skolungdomar och handledare finns 
på plats för stöd och hjälp.

Du anmäler dig genom att ringa 
till kommunens växel på 0530-180 
00 och uppge Mer Digital.

Äldredag i Kulturbruket
Lördag 16 mars kl 10.00-16.00 blir 

Äldreaktiviteter vecka 11

det äldredag i Kulturbruket på Dal. 
Arrangörer är Miljö- och Hälsorå-
det, Kommunala Pensionärsrådet i 
samarbete med PRO, SPF och De-
mensföreningen.

Dagen består av tre delar, semi-
narier, utställningar samt underhåll-
ning och presentationer. Café Måns 
håller öppet hela dagen, och givet-
vis är det fri entré.

Seminarier
Det blir två seminarier. Det första 

håller Bertil Marklund. Han är pro-
fessor i allmänmedicin och folkhäl-
sa vid Göteborgs universitet.

Marklund är flitigt anlitad före-
läsare efter att han 2016 kom med 
boken ”10 Tips – Må bättre och lev 
tio år längre”. Den finns översatt till 
ett antal språk, bland annat engel-
ska, tyska och spanska.

I det andra får besökarna lyss-
na till Pär Rahmström, ordförande 
i Demensförbundet sedan hösten 
2015. Han är advokat och gick med 

i förbundet när hans mor drabbades 
av Alzheimers.

Utställning
Redan nu finns närmare 20 utställa-
re anmälda. Förutom arrangörsorga-
nisationerna är det föreningar, kom-
munala verksamheter, företag och 
Svenska kyrkan. Utställarna står för 
produktvisningar, prova-på-aktivi-
teter och information.

Det finns plats för fler utställare 
av alla slag. Arrangörsgruppen på-

pekar att det är gratis att ställa ut. 
Man får även låna bord om så öns-
kas.

Underhållning och 
uppvisning

I Sparbanksalongen blir det un-
derhållning. För musiken svarar 
Lilla Bandet från Färgelanda. Ban-
det består av Ulrika Claesson, sång, 
och Johan Pettersson, keyboards. 
I Sparbanksalongen kommer ock-
så Friskis&Svettis att göra en kort 

uppvisning. Dagen avslutas med en 
modeuppvisning där lokala företag 
visar upp vad de har att erbjuda.

Kontakt
Vill du ställa ut på äldredagen, el-
ler vill du medverka på annat sätt? 
Kontakta folkhälsostrateg Glenn 
Nordling. Tel: 0530-181 03, e-post: 
glenn.nordling@mellerud.se

Johan Wennerberg 0530-181 70 
johan.wennerberg@mellerud.se

Carina Harling 0530-180 57 
carina.harling@mellerud.se

Turistsäsongen 2019
Som en uppstart på turistsäsongen 2019 bjuds du in till en 
träff där vi informerar om året som gick och samtalar om hur 
det ser ut framåt. 
När: Måndag 25 februari kl. 18.00 - cirka 20.00
Var: Tingshuset, Mellerud
Vad planeras från kommunens sida?  
Hur ser det ut i din verksamhet? 
Har du några frågor, synpunkter, idéer du vill lyfta?

Årets Företagare
Nu är det dags att nominera Årets Företagare 2019 i Mellerud! 
Nominera honom eller henne senast den 30 april! Nominerar 
gör du genom länken 
https://www.foretagarna.se/innehallsbank/vastra-gota-
land/2019/februari/nominera-arets-foretagare-i-melle-
rud-2019/
 
Kanalyran
Melleruds Kommun kommer att kalla företagare och 
restaurangägare till möte om Kanalyran som kommer att 
gå av stapeln 5-7 juli.
 
Hunnebyn  
Från och med 2019-01-01 kommer du endast att kunna 
betala med kontokort eller SWISH på Hunnebyn när du läm-
nar dina grovsopor. 

Isgrus
Behöver du som privatperson isgrus kan du hämta vid 
Melleruds Kommunförråd i hinkar mellan 07:00 till 15:45 
vardagar.

Fixar-Malte
Du som är över 70 år eller har funktionsnedsättning har möj-
lighet att få hjälp av Fixar-Malte. Du kan få hjälp med bland 
annat: byte av glödlampor, proppar och batteri i brandvarnare, 
hänga upp tavlor, hämta eller sätta upp tillhörigheter på vind, 
källare eller skåp, fästa sladdar och halksäkra mattor, sätta upp 
gardiner och brandsäkerhets info. Anmäl behov till medbor-
garkontoret.
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Lyckade projekt i Mellerud
Samordningsförbundet 
Mellerud – Vänersborg 
har tillsammans med 
Samordningsförbunden 
för Bengtsfors respek-
tive Trollhättan tilldelats 
över 20 miljoner kronor 
för att under tre år i flera 
kommuner göra en insats 
för utrikesfödda kvinnor. 
Dalslands folkhögskola är 
en av aktörerna i projek-
tet All-in som startar den  
1 mars i år. 
Den 7 februari påbörjades 
rekryteringen av en ny biträ-
dande rektor för Dalslands 
folkhögskola, med uppdrag 
att vara samordnare för sko-
lans del i All-in. Placerings-
ort för den tjänsten blir i 
Mellerud. Mycket pekar nu 
på att Dalslands folkhög-
skola kommer att finnas kvar 
i Mellerud i minst tre år.

När Dalslands folkhög-
skola våren 2018 presente-
rade upplägget för sin med-
verkan i projektet för 
Melleruds samverkansgrupp 
för integration, frågade re-

presentanter för kommunen 
och Arbetsförmedlingen om 
det var möjligt att starta tidi-
gare. De var angelägna om 
att så snart som möjligt göra 
något för gruppen utrikes-
födda kvinnor som behövde 
en snabbare utveckling i 
svenska språket och fler 
framtidsmöjligheter i sina 
liv. Målgruppen fanns redan. 

Kunde tjuvstarta
En väl fungerande samver-
kan och stort engagemang 
från handläggare hos kom-
munen och Arbetsförmed-
lingen, gjorde att Dalslands 
folkhögskola i Mellerud 
kunde tjuvstarta en Du och 
Ditt liv-kurs med 22 kvinnor 
den 4 juni 2018. 

Då flyttade verksamheten 
från Motor gården till Meje-
riet och sedan september 
2018 finns Dalslands folk-
högskola i Mellerud, i 
Equmeniakyrkans lokaler på 
Storgatan.

Du och Ditt liv-kursen i 
Mellerud, som blir en del av 

Studiebesök på Örs Cementgjuteri. Khaled Al Saadi står och bockar järn. 
Emil Jansson på Örs Cementgjuteri och Youzuf Snoubar övervakar ar-
betet. Foto: Privat.

Emil Jansson, Örs Cementgjuteri längst bak. Khaled Al Saadi, Debas 
Tsaba, Yousef  Snoubar och Minna Gustavsson. Shaza Khalifa närmast 
kameran. Foto: Privat.

Tomas Rydsmo är rektor på Dalslands Folkhögskola.

All-in den 1 mars, har varit 
en lyckad tjuvstart. Så lyckad 
att den har fått efterföljare i 
Uddevalla, på Tjörn och i 
Trollhättan. Dalslands folk-
högskola är på väg att starta 
Du och Ditt liv-kurser även 
på andra orter. 

– Bakom det vi skulle 
kunna kalla för en fram-
gångssaga för ett koncept 
med en pilotverksamhet i 
Mellerud finns en verklighet 
av många utrikesfödda kvin-
nor som inte inkluderas i det 
svenska samhället, många 
hamnar utanför den svenska 
arbetsmarknaden. Den bak-
sidan är verkligen inte en 
framgångssaga, det vill All-
in och Dalslands folkhög-
skola vara med och ändra på, 
understryker Tomas Ryds-
mo. 

Integration  
och inkludering
Verksamheten i Mellerud är 
helt inriktad på integration 
och inkludering. Alla delta-
gare är mer eller mindre ny-
anlända. Utöver kursen Du 
och Ditt liv pågår kursen 
”Steg-för-steg” en utbild-
ning i svenska för invandrare. 
Det är en ordinarie Allmän 
kurs på folkhögskola med 
inriktning på svenska som 
andraspråk.

I Mellerud jobbar lärarna 
Mia Palm och Minna Gus-
tavsson. Till sin hjälp har de 
lärarassistenterna Shaza 
Khalifa, Nada Jumaa, Zuka 
Khoury,  Marah Taraben och 
Amal Mohamed. När tid-
ningen är på besök är även 
skolans rektorn Tomas 
Rydsmo på plats.

Shaza kom till Sverige från 
Syrien för tre år sedan, där 
jobbade hon på bank. Nu 
studerar hon ekonomi på 
Hermods. Nada kom från 
Syrien till Sverige för tre år 
sedan. Hon är hemmafru och 

vill utbilda sig till läraras-
sistent. Zuka kom från Syrien 
för 3,5 år sedan. 

– Jag gick på SFI i sex 
månader på Dalslands Folk-
högskola och fick mitt betyg. 
Efter nio månader fick jag 
jobbet som lärarassistent och 
det är tack vare våra duktiga 
lärare. Jag vill studera till 
folkhögskolelärare, förkla-
rar Zuka.

Marah, som studerat ara-
bisk litteratur, vill också läsa 
till lärarassistent. Amal, som 
studerat engelska och mate-
matik privat, hoppas kunna 
läsa till läkare.

Tar stora kliv
– På kursen Steg-för-steg tar 
deltagarna verkligen stora 
kliv i sin integration. De 
kommer igång och pratar och 
lär sig mer genom att an-
vända svenskan och får med 
sig grunderna att bygga vi-
dare på, säger Minna Gus-
tavsson.

– Av våra 320 kursdelta-
gare är hälften utrikesfödda. 
Integration är vårt väsen. Vi 
utbildar integrationspedago-
ger sedan 2016, det är en 
eftergymnasial utbildning. I 
höst börjar vi med ett på-
byggnadsår, utbildningen är 
öppen för alla som jobbat 
med flyktingmottagande, 
säger Tomas.

Du och Ditt liv-kursen har 
i samarbete med Kulturbru-
ket på Dal bildat en kör som 
övar en dag i veckan i Spar-
banksalongen.

– Sång är ett jättebra sätt 
att lära sig svenska på, kon-
staterar Mia Palm.

Mer samarbete
– Vi önskar att föreningsli-
vet, företag och andra instan-
ser i vår nära omgivning hör 
av sig till oss på skolan för 
att komma hit och informera 
om sin verksamhet eller för 

att bjuda in oss till studiebe-
sök. Vi har gjort besök på 
brandförsvaret, Örs Cement-
gjuteri och Nuntorp för att se 
verksamheten på Grönt 
Kluster. Målet med besöken 
är att visa vad det finns för 
företag och möjligheter till 
jobb i trakten. Att deltagarna 
ska bli en del av samhället är 
det viktigaste målet både för 
oss och deltagarna, säger 
Minna.

– Det är nu 60 personer 
som arbetar vid Dalslands 
Folkhögskola, hälften av 
dem är anställda de senaste 
15 månaderna. Det återspeg-
lar mycket väl den tillväxt i 
antal deltagare som skett 
2018, säger Tomas Rydsmo.
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se

Projektmedel till 
Gröna Klustret

Gröna Klustret Nuntorp har  
beviljats projektmedel från 
Leader Framtidsbygder 
Dalsland, Årjäng, Munkedal 
som möjliggör en stabsfunk-
tion motsvarande två heltids-
tjänster under två år.  

Syftet med projektet är att 
bygga upp och etablera en 
verksamhet enligt Gröna 
Klustrets målsättning och 

vision om en regional mötes-
plats och ett levande kun-
skaps- och utvecklingscen-
trum.

Motivering till beslutet: 
Styrelsen för Framtidsbyg-
der Dalsland, Årjäng, Mun-
kedal har prioriterat projektet 
därför att det bedöms vara av 
största vikt för hela området, 
de gröna näringarna men 

också landsbygden i stort.
Med företagskluster och 
kompetensutveckling kom-
mer Nuntorp att fortsatt vara 
en viktig motor och mötes-
plats. 

Projektet bidrar med en 
kraftfullt sammanhållande 
och drivande funktion under 
uppbyggnaden.

Två vinnare i Dalsland

Baldersnäs Herrgård. Dalslands Aktiviteter.

Turistmål.se har avslutat 
sin tävling om bästa tu-
ristmål 2018. 
Dalsland har två vinnare: 
Baldersnäs Herrgård segrade 
i kategorin Slott och Herrgår-
dar och Dalslands Aktiviteter 
vann kategorin Turridning.

Elever spred glädje
Igår syntes elever från Rå-
daskolan sprida glädje på 
många platser i Mellerud. 
Skolan arrangerade en dag 
med mottot ”Gör någon 
glad”. Den startade med en 
gemensam frukost för elev-
erna och positiva kommenta-
rer om kamraterna spred 
glädje från start.

En del valde sedan att be-
öka olika äldreboenden, an-
dra uppsökte förskolan och 
andra skolor. En grupp 
elever intog hörnlokalen på 
kommunhuset och serverade 
kaffe och muffins. 

Här spelades också musik 
av elever på Kulturskolan. 
För sången stod Ida Flodin 
Uggla. Efter en gemensam 
skollunch vidtog skolarbetet 
tills dagen var slut.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

Ruma Wardi och Amal Taifour serverade kaffe, té och muffins i hörnlo-
kalen på kommunhuset.

Elever från kulturskolan spelade så att det hördes ut på torget. Det bjöds 
både på instrumentalt och sång.
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Med fokus på medmänsklighet

Övermästare Anne-Charlott Karlsson, Vargön (medlem sedan 2011), brålandadamerna Gun-Britt Nordström 
(1992), Gunnel Olénson (2001), Berith Carlsson (2014), Undermästare Maud Rudquist (2012), och Irene Malm 
(1982). Med olika lång erfarenhet av Rebeckalogen är de entusiastiska och med ett stort engagemang.   

Yrke och ekonomisk sta-
tus är ointressant men 
om intresse finns för att 
vara med och sprida vän-
skapens, kärlekens och 
sanningens grundsatser 
bland medmänniskorna 
kan det göras i den slutna 
Rebeckalogens systerge-
menskap och verksamhet.
Sex damer har samlats hos 
syster Berith Carlsson i Brå
landa för att ge tidningens 
läsare en bild av Rebeckalo
gen nr 37, Sigrid Silfverlood, 
Vänersborg. 

Engelsmannen och vagn
smeden Thomas Wildey var 
upphovsmannen till denna 
verksamhet på 1700talet, 
som gick ut på att hjälpa sina 
medmänniskor då det inte 
fanns sådana sociala skydds

nät som vi har idag. Han 
flyttade till USA och bildade 
1819 Odd Fellowloger som 
spridit sig över världen. 
Grundarens födelsedag firas 
varje år av systrar och bröder 
i alla Odd Fellowloger. I år 
firar de 200 år.

Rebecka är den kvinnliga 
delen av Odd Fellow Orden 
och startades i USA 1851. 
1981 bildades den i Väners
borg som nummer 37 i lan
det. Namnet tog de efter 
krigsherre Silfverloods fru 
Sigrid, som hjälpte de som 
bodde runt omkring. Silfver
loods krigsvapen finns i 
Västra Tunhems kyrka. 

Ideellt arbete
Både systrar och bröder har 
samma budord: Att besöka 

de sjuka, hjälpa de nödställ
da, begrava de döda och 
uppfostra de föräldralösa.

– Vi försöker omsätta dem 
till vår tid, säger Irene Malm.

Exempelvis har de tillsam
mans med flera andra loger 
gett en räddningsbåt till Sjö
räddningen och bidrag till 
barnhem i tsunamikatastro
fen. Lokalt har ungdomsgår
den Sörgården Brålanda, 
scouterna i Vänersborg och 
Missing People Fyrbodal fått 
ekonomsikt bidrag, så kallad 
systergåva.

Medlemmar betalar en 
månatlig medlemsavgift och 
vid varje träff lägger de en 
frivillig gåva som går till 
olika behövande ändamål. 
De är 120 medlemmar mel
lan 35 till 99 år. Allt sköts 
ideellt.

Lyckad temadag

Klänningsutställningen. I bakgrunden en brudklänning från 1980, den 
svarta original från 1910, en handsydd blå i äkta vadmal från 1850, en grön 
uppsydd efter modell från 1800-talet. Lisbet Tell i en retro original från 
1940, en uppsydd blå modell från 1300/1400-talet. Den bruna original 
i vadmal från 1850.

Lördagens temadag, då-
tid-nutid, i Brålanda blev 
mycket välbesökt och 
utställarna hade fullt upp 
med att visa klänningar, 
kaffebord och berätta om 
släktforsking och DNA. 
Bilder från gamla Brålan-
da visades och gav många 
igenkännanden. Bakverk 
genom tiderna kunde av-
njutas.
Brålanda Sundals Ryrs hem
bygdsförening visade kaffe
bord då och nu i Sinnenas 
hus. På vackert broderade 
dukar stod olika kaffekoppar 
för vardags och fest till da
gens pappmugg med plast
lock. Olika kaffekvarnar, 
kafferostare, kaffekannor, 
sockerskålar, gräddkannor 
med mera visades också.

– Många har varit här och 
vi har hört mycket igenkän
nandets glädje och minnen, 
säger ordförande Marianne 
Larsson.

Innegrejen
I Gallerian var det rusch. 
Sundals Släktforskarfören
ing, aktiva sedan 1982, be
rättade om släktforskning 
och åtta personer DNA-top
sade sig för att hitta levande 
släktingar.

Ordförande Sonja Petters
son och sekreterare Ingela 
HolmgrenGerdén informe
rade om verksamheten.

De berättar att man behö
ver gå släktforskningskurs 
för att kunna tillgodogöra sig 
DNA-resultatet. 

Ingemar Lindhe, Färge
landa, sitter vid datorn och 
hjälper Anders Fredriksson, 
Brålanda, att hitta släktingar.

– En del av DNA kromo
somen förs över till barnet 
men inte 100 procent. Därför 
har inte alla syskon exakt 
samma DNA, säger Ingemar. 

Grannlåt 
Från hanverkshuset i Vä
nersborg hade inlånats klän
ningar från 1850 och framåt, 
både original i handsydd 
vadmal och modernt upp
sydda efter gamla mönster.

– Det har varit stort intresse 
och mycket diskussion kring 
klänningarna och väldigt 
många besökare så det här 
temat lär återkomma nästa år. 
Vandrarhemmet, affärerna 
har också varit inblandade för 
att ge de närmare 400 besö
karna en fin dag, säger dagens 
ansvariga Lisbet Tell, Brå
landa Galleria.

Marianne Karlsson

Ingrid Eriksson, Kristina Bick med kafferostare och Marianne Larsson 
med en liten kaffekopp från början av 1900-talet och ett mycket gam-
malt paket med kaffebönor.

Sonja Pettersson, ordförande och Ingela Holmgren-Gerdén, sekrete-
rare, Sundals Släktforskarförening. I bakgrunden får Anders Fredriksson, 
Brålanda, hjälp av Ingemar Lindhe, Färgelanda, att söka efter släktingar.

Hot mot tjänsteman
En man i 80årsåldern står 
åtalad för hot mot tjänsteman 
och våldsamt motstånd. 
Detta efter att ha hotat en 
polis med våld när polisen 
skulle gripa mannen den 4 
maj 2018 i Tösse. Målsägan
den yrkar skadestånd för 

kränkning med 5 500 kronor.
Mannen gjorde också mot

stånd under gripandet, ge
nom att streta emot, veva och 
rycka med armarna, försöka 
ta sig loss samt slå en polis i 
magen.

Mannen nekar till brott.

Högtidligt
För att inte behöva bräcka 
varandra i fråga om klädstil 
har alla systrar svarta kläder. 
Lång eller kort klänning be
roende på hur högtidlig kväl
len är. Bekvämt och enkelt. 

De träffas två gånger i må
naden i Ordenssalen i Vä
nersborg. Kvällen är uppde
lad i två delar. Först ett möte 
enligt fasta ritualer och tradi
tioner. Sedan samlas man i 
matsalen till gemensam 
måltid under mycket lätt
samma och trivsamma for
mer.  

På frågan på vad de gör på 
de rituella logemötena ges 
finurliga leenden till svar.

Men de berättar att de i 
matsalen har både föredrag 
och underhållning och påpe
kar att allt engagemang och 
arbete är helt frivilligt.

God gemenskap
Damerna vittnar om ett på
tagligt systerskap som gör 
gott. 

– När jag efter en stressig 
dag på jobbet kom till logen 
och träffade systrarna rann 
stressen av, jag blev avslapp
nad och kunde bara vara mig 
själv, berättar undermästare 
Maud Rudquist. 

– Vår orden står öppen för 
alla oavsett ursprung, religi
on eller politik, säger ordfö
randen, övermästare Anne-
Charlott Karlsson, som 
hoppas på nya medlemmar. 

 Dessa lite hemlighetsfulla 
damer visar att de har det här 
med att ideellt stötta sina 
medmänniskor i sig, då flera 
även är aktiva i Brålanda 
Väntjänst.

 Marianne Karlsson

Dalsland behöver bättre förbindelser
Dalsland är ett fantas-
tiskt landskap strategiskt 
beläget mellan tre till-
växtregioner. Ändå halkar 
Dalsland efter när det 
gäller ekonomi och utbild-
ningsnivå. Detta kan lösas 
genom att förbindelserna 
med närområdet stärks. 
Dalsland är ett fantastiskt 
landskap som ligger strate
giskt bra till mellan Östfold, 
Karlstad och Göteborg. Trots 
det ser vi att befolkningen i 
de dalsländska kommunerna 
minskar, vi ser att utbild
ningsnivån är lägre än riks
genomsnittet. Arbetsmark
naden domineras av offentlig 
sektor, skogs och jordbruk 
samt turism. 

De flesta som bor i Dals
land tar sig till och från job
bet med bil och även om 
Västra Götaland gör sats
ningar på kollektivtrafik så 
kommer det inte att påverka 
detta nämnvärt då både be
folknings, bostads och ar
betsstrukturen är sådan att 
man är beroende av bil för att 
kunna ta sig till jobb och 
fritidsaktiviteter. 

För att Dalsland skall 
kunna dra nytta av att man 
ligger mitt emellan tre snabbt 
växande regioner så måste 
Dalsland få bättre infrastruk
tur. De nya regionala järn
vägsstationerna som etable
ras längs med järnvägen till 
Norge är bra men det löser 
inte infrastrukturen för större 
delen av Dalslands befolk
ning. Det är också så att nä
ringslivet behöver bättre in
frastruktur för att kunna 
transportera skog, spannmål, 
industrivaror samt alla de 
turister som besöker detta 
vackra landskap. 

Staten har vid flera tillfäl
len genomfört regionalpoli
tiska satsningar i Dalsland 
men inga av dem har egent
ligen varit långsiktigt fram
gångsrika utan trots dessa 
satsningar ser vi att landska
pet tappar befolkning. 

Det finns dock åtgärder 
som vi kan göra och som 
hade fått stora effekter för 
Dalsland samtidigt som det 
hade bundit samman Göte
borg – Karlstad – Östfold. En 
allmän satsning på att 

tjälsäkra vägarna i Dalsland 
hade underlättat för både 
medborgare, turister och 
näringslivet. En utbyggna
tion av E45 till motorvägs
standard mellan Trollhättan 
och Karlstad hade förbättrat 
kommunikationerna mellan 
Karlstad och Göteborg sam
tidigt som det hade gett 
Dalsland bättre förutsätt
ningar att utvecklas. En upp
putsning av 164:an mellan 
Åmål och Strömstad hade 
bundit samman E45 med 
E6:an vilket också hade un
derlättat för medborgare, 
turister och näringsliv. En 
upprustning av 172:an från 
Uddevalla till Årjäng hade 
underlättat transporterna 

igenom Dalsland för med
borgare, turister och företag. 

Istället för tillfälliga indu
stri och utbildningssatsning
ar behöver vi ta ett helhets
grepp för att Dalsland skall 
få bättre förutsättning att ut
vecklas. 

Jag undrar därför vad in
frastrukturministern ämnar 
göra för att Dalsland skall få 
bättre vägar och därmed 
bättre förutsättningar att dra 
nytta av den tillväxt som sker 
i deras omnejd.

Magnus Jacobsson (KD) 
riksdagsledamot  

och trafikpolitisk talesperson
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Fortsatt bra båtförsäljning

Mats Lindblom, Styrsö, lovordar Dalsland. ”Jag har aldrig haft en så bra 
vistelse i Sverige, som den veckan vi åkte på Dalslands kanal”, säger han 
lyriskt. I vit skjorta syns Karin Henning, montervärd.

Efter tio intensiva dagar, 
stängde Båtmässan i Gö-
teborg på söndag kväll. 
56 792 besökare och 263 
utställare kunde summera 
ännu en lyckad båtmässa 
– den 60:e i ordningen i 
Göteborg. 
Båtbranschen har även fått 
en god indikation på fortsatt 
bra båtförsäljning, genom 
många avslutade affärer un-
der mässan.

– Vi är otroligt nöjda med 
årets mässa. Det har varit god 
stämning ute på mässgolvet 
och fullt med besökare, som 
har tagit sig till Båtmässan 
för att få en försmak av som-
maren. Extra roligt är att våra 
nya satsningar på segelbåtar 
vid Mäklarbryggan, vår 
Beach Club med mat, dryck 
och sommarkänsla samt bar-
nens favorit – Hugos Lilla 
Båtvarv – blev så uppskattat 
av besökarna, säger Jacob 
Ryder, ansvarig för Båtmäs-
san i Göteborg.

Antal utställare: 263 st (2018: 279 st)
Antal flytetyg: 423 st (2018: 425 st)
Antal besökare: 56 792 personer 
preliminärt (2018: 56 892 personer)

FAKTA Glömmer aldrig veckan i Dalsland

I båtmässans nästan 300 kvadratmeter stora pool kunde man testa allt 
från gummibåtar till kajaker och SUP-brädor.

Träbåtarna lockade många mässbesökare.

Mycket arbete ligger bakom den här byggsatserna.

Kön var lång för de som ville gå ombord på någon av Princess Yachts gigantiska båtar. 

I Dalslands kanals monter 
hittar vi Mats Lindblom 
från Styrsö, med rötter i 
Billingsfors. Han lovordar 
Dalsland och kanalen.
– En vän körde upp sin snipa 
till Dalslands kanal i somras 
och vi fick låna den en vecka. 
Vi har aldrig haft en så bra 
vistelse i Sverige tidigare. 

Det var minst 26 grader 
varmt, helt vindstilla, inga 
myggor och vi såg rådjur 
som kom simmade. Jag 
kunde vakna klockan fem på 
morgonen och lyssna på tyst-
naden – det var underbart. 
Det är fullt möjligt att vi gör 
om detta, säger Mats lyriskt.

Montervärdar i lördags, 

när Melleruds Nyheter kom 
på besök, var Rune Anders-
son och Karin Henning. 
Båda är slussvaktare i Mus-
tadfors, Rune har även varit 
slussvaktare i Buterud under 
tio års tid.

– Vi får frågor om allt som 
har med kanalen, Vänern, 
Värmland och Dalsland att 

göra. Båtfolk är i regel gan-
ska beresta och är ofta natur-
människor. Har de varit i 
Dalsland tidigare så vill de 
gärna komma tillbaka, för-
klarar Rune.

Susanne Emanuelsson
susanne@mellerudsnyheter.se

Förlorade hörlurar
6/2 tappade en person sina hörlurar i centrala Mellerud. De 
är av märket PXC 550 Sennheiser.

Försvunna registreringsskyltar
8/2 saknades registreringsskylt AYH 351, den kan vara tap-
pad. 10-11/2 stals två registreringsskyltar; TTZ 065.

Inbrott
9-10/2 var det inbrott i ett fritidshus i Dals Rostock. Ett föns-
ter hade krossats med en sten. Huset var genomletat med stor 
oreda som följd.

Grov olovlig körning
En man i 30-årsåldern, tidigare rapporterad, körde utan kör-
kort.

Djurkollisioner
6/2 på morgonen kolliderade tåg med älg utanför Mellerud. 
På natten kolliderade ett fordon med ett rådjur i Erikstad.

Snatteri
8/2 tappade en man, när han lämnade Hemköp Kvarnkullen, 
ett paket semlor han gömt under jackan. Han tog upp sem-
lorna och försvann. Snatteriet finns på film.

Skadegörelse
8-11/2 hade någon krossat en ruta till vänthallen på järnvägs-
stationen.

Identitetsbedrägeri
8/2 hade någon fått tag på koden till en annan persons bank-
kort och handlat på kortet. Banken upptäckte detta och med-
delade kortinnehavaren.

Kvinna identifierad
Den kvinna som blev påkörd av ett tåg på järnvägsstationen 
i Mellerud den 28/1 är nu identifierad.

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

Fullsatt scenprogram
Båtmässan i Göteborg firade 
60 år i år och det gjorde man 
med extra många aktiviteter 
på mässgolvet. Årets mässa 
fortsatte att locka familjer 
och besökare som ville inspi-
reras och roa sig på Västsve-
riges största mötesplats för 
båt- och vattensportsälskare.

– Vårt scenprogram har 
varit otroligt uppskattat och 
fyllt till sista plats. Här har 
besökarna kunnat lyssna på 
seglingsäventyrare, båtentu-

siaster, sportfiskare, kajak-
paddlare och mycket mer. 
Och oavsett tema har det 
varit helt fullt på i stort sett 
alla seminarier, säger en nöjd 
Jacob Ryder.

För arrangörerna påbörjas 
nu planerna för nästa mässa, 
som går i februari nästa år.

Dags att nominera till Unga 
Landsbygdspriset i Väst

Den 1 februari öppnade 
nomineringsperioden för 
Unga Landsbygdspriset i 
Väst 2019.  Regionutveck-
lingsnämnden delar ut sitt 
pris för femte året i rad 
och två unga företagare 
har chans att vinna 25 000 
kronor vardera. 
Driver du företag på lands-
bygden eller känner någon 
ung entreprenör som gör det? 
Nominera senast 17 mars 
2019.
 Från och med 1 februari 

2019 till och med 17 mars 
2019 går det att nominera 
pristagare. För att ha chans 
att vinna priset ska man vara 
15-30 år, bo och vara verk-
sam med sitt företag på 
landsbygden eller i tätort 
med mindre än 10 000 invå-
nare.

– Det känns jättekul att dra 
igång årets omgång av Unga 
Landsbygdspriset i Väst. 
Under årens lopp har vi fått 
massvis av nomineringar och 
fantastiska exempel på ung-

domars företagande. Lands-
bygden fullkomligt myllrar 
av driftiga unga entreprenö-
rer. Det ger gott hopp om 
framtiden, säger Moa 
Boëthius Lind, regionut-
vecklare och ansvarig för 
priset.

Kriterier för priset
Pristagarna ska på ett fram-
gångsrikt sätt ha drivit sitt 
företag med den huvudsak-
liga omsättningen på lands-
bygden. Det kan vara såväl 

traditionellt lantbruksföreta-
gande eller företagande inom 
helt andra branscher. Priset 
värdesätter ekonomiskt 
framgångsrikt företagande, 
miljöhänsyn, sociala aspek-
ter, samhällsnytta och nya 
arbetstillfällen. Pristagaren 
ska vara mellan 15-30 år och 
priset delas ut för insatser 
gjorda till och med 2018 års 
slut. Som landsbygd räknas i 
praktiken hela Västra Göta-
land, utom de 20 största tät-
orterna.



MELLERUDS NYHETER 15ONSDAG 13 FEBRUARI 2019

Innebandy 
Division 5

Rådahallen
Fredag 15 februari kl. 20.00

Melleruds IBK - Överby IBK

MELLERUDS IBK

GIANT

S

Full fart i skidspåren hos SK Granan
SKIDOR 
För SK Granan gäller det 
att passa på när snön änt-
ligen är här och det har 
man gjort med besked. 
Förutom att erbjuda fina 
träningsmöjligheter på 
snö har man arrangerat 
såväl Barnens Vasalopp 
som Dalskidan och ett DM.
Under onsdagskvällen i förra 
veckan hölls vid Skidans hus 
på Granan en kombinerad 
tävling av tredje deltävlingen 
i Dalskidan och distriktsmäs-
terskap i fristil. 

Femtiotalet startande 
gjorde upp i de olika dam- 

och herrklasserna i alla åld-
rar. 

Dalskidan är ett samar-
rangemang mellan Högsä-
ters GF, Bengtsfors Bois, 
Åmåls OK, OK Kroppefjäll 
samt SK Granan, där finalen 
slutligen hålls på Högheden 
i Åmål. 

– Finalen i skidbacken blir 
nästan som en skicrossvari-
ant, förklarar SK Granans 
Sylvia Karlsson, som i dag 
gjorde sin första deltävling 
för året. 

De flesta tävlande för kväl-
len kom från hemmaklubben 
tätt följt av Åmåls OK. 
Åmålsåkarna lyckades dock 

Jenny Johansson var starter för kvällen och såg till att alla skidåkarna 
kom iväg som de skulle. Här med bland andra hemmaåkaren Astrid Ema-
nuelsson innan start. Oliver Emanuelsson, SK Granan, åkte bra och slutade på en andraplats.

Dessa båda herrar slutade som DM-etta och DM-trea, Johan Hellman 
Strömstad LK respektive Martin Persson, SK Granan. 

Guld för Malena i SM

Malena Norrman tog guld i sitt sista junior-SM. Arkivbild, fotograf Torbjörn Jansson, Badminton Sweden.

SPORT

BADMINTON 
Toppseedade melleruds-
tjejen Malena Norrman 
spelade förra helgen 
senior SM och tog två 
medaljer. I helgen var det 
U19-SM och även där skör-
dades medaljer, en var av 
den ädlaste av valörer.
– Det har varit två tuffa hel-
ger med mycket matcher, jag 
känner mig lite sliten nu, men 
glad samtidigt, berättar Ma-
lena efter två intensiva hel-
ger.

Hon spelade i alla tre klas-
serna under båda turnering-
arna, sammanlagt 19 matcher 
i 39 set.

Alla matcher gav utdel-
ning. I singel åkte hon ut i 
kvartsfinal, men det gick 
desto bättre i både mix och 
dubbel, där hon tog sig till 

final med sina partners.  I mix 
blev det silver efter en rejäl 
fight mot förstaseedade duon 
Melker Zickerman Bexell 
och Tilda Sjöö.

– Vi hade dem i andra set 
där, hade vi vunnit där så vet 
man inte vad som hade hänt. 
Men det var så små margina-
ler mellan paren, superjämnt 
och en väldigt rolig match att 
spela, säger Malena.

Men det är en sur förlust, 
men det får man ta ibland, 
berättar hon, som förlorade 
finalen med partnern Ludvig 
Petre Olsson med 21-18, 22-
20.

Guld i dubbeln
Trots den sura förlusten blev 
det en topplacering för Ma-
lena i hennes sista junior-
SM.

En medalj hon värderar 
högt.

– Jag har ett guld sedan 
innan, men nu har jag två, så 
det var otroligt skönt och 
roligt. Detta var mitt sista 
junior-SM, så skönt att visa 
att man är bäst när man går 
upp till senior. Jag ser mig 
själv som mix och dubbel-
spelare och vi förlorade inte 
ett set på vägen, så det var en 
extra rolig medalj att vinna.
Det var också skönt att man 
håller de yngre bakom sig, så 
länge det går, berättade Ma-
lena och skrattar.

I finalen var hon och part-
nern Tilda Sjöö 1:a seedade 
och storfavoriter. De höll för 
trycket och vann finalen med 
bekväma 21-17, 21-10.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

plocka hem de flesta place-
ringarna och vann totalt sex 
av Dalskidans tretton klas-
ser. 

I klasserna upp till och med 
åtta år var det nästan uteslu-
tande barn från hemmaklub-
ben som tog sig an de olika 
banlängderna och kämpade 
sig i mål. 

Hemmasegrar i DM fristil
För SK Granan blev det DM-
seger i H 13-14 genom Alvin 
Wislander med klubbkamra-
ten Oskar Lindström som 
tvåa. I DM H 9-10 syntes 
Oliver Emanuelsson som 
tvåa med klubbkamraten 

Axel Broberg på tredje plats.
 I DM D21 och DM H50 

blev det också vinst för SK 
Granan genom Sylvia Karls-
son respektive Krister Hell-
dén. Även i DM H21 gick 
placering till hemmaklubben 
genom Martin Persson som 
slutade trea, där förre OK 
Kroppefjällsåkaren Johan 
Hellman tog hem segern. 
Hellmans klubbtillhörighet 
är numera Strömstad Löpar-
klubb. 

Barnens Vasalopp
Söndagen innan onsdagens 
tävling bjöd SK Granan, på 
sedvanligt vis in till Barnens 

Vasalopp. Trettio barn star-
tade och kämpade sig hela 
vägen från ”Sälen” till 
”Mora”. Dagen bjöd på strå-
lande sol och alla fick, när de 
kom i mål, medaljer, diplom 
samt korv och bröd, berättar 
Susanne Broberg och tilläg-

ger att man hade deltagare 
upp till och med tolv år, men 
den yngste var endast två år.

Ing-Marie Norrman
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Tovig hund? 
Jag är hundfrisör

   073-970 71 95

Är hunden 
ensam hemma?

Jag har hunddagis

   073-970 71 95

.se 

Hundkurser 
startar v. 15

   073-970 71 95

Ont om tid? 
Jag rastar din hund

   073-970 71 95

.se 

.se 

.se 

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

DALSLANDS
VVS AB
DALSLANDS
VVS AB

 

Marcus Johansson

Naturligtvis 
hjälper  

vi dig med  
Rot-avdraget 

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

olesensbygg@gmail.com

073-354 47 84

ALLT INOM 
BYGG

lymfdränagebehandling 

hos oss! Ring för bokning!

Nu kan du boka

Tel. 0530-414 10 • www.sunlike.se

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

medarbetare inför säsongen 2019

Kvalifikationer oavsett tjänst
Du är noggrann, ansvarstagande och stresstålig.
Du är serviceinriktad och ger alltid våra gäster ett 
korrekt och positivt bemötande.  
Språkkunskaper och kunskap om närområdet är meriterande.

Anställningstid oavsett tjänst
juni - augusti (upplärning maj, juni), rullande schema med 
varierad arbetstid
Ansökan
Rekrytering sker löpande, så skicka CV och ett personligt brev 
redan idag till: mail@vitasandarscamping.se • 0530 - 122 60

• Restaurangpersonal, Över 18 år och restaurangvana

• Receptionspersonal, över 18 år
•  Vaktmästare, över 18 år
• Kassapersonal till butiken, Över 18 år 

söker
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

LEDIGA PLATSER

Ny förlust för 
damerna

HANDBOLL 
Melleruds handbollsdamer 
åkte på en ny förlust i helgen 
när man på Orust förlorade 
med 19-15. 

Detta var lagets andra raka 
förlust och tåget ser ut att ha 
gått för en serieseger. Serie-
ledarna har just nu ett för-
språng på elva poäng, men 
MHK har tre färre matcher 
spelade, som vid seger i 

SLUTRESULTAT
HF Orust – 

Melleruds HK
19-15

Div. 4 Västsvenska V

samtliga skulle innebära sex 
poäng.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Håfreström redo för dödens grupp

Grupp A:
Eds FF (Div. 5)
Håfreströms IF (Div. 4)
Högsäters GF (Div. 4)
IFK Åmål (Div. 2)

Grupp B:
Brålanda IF (Div. 4)
Ellenö IK (Div. 5)
Melleruds IF (Div. 3)
Tösse IF (Div. 5)

DALSLANDS SPARBANKS CUP
Grupp C:
Bäckefors IF (Div. 5)
Fengersfors IK (Div. 6)
Färgelanda IF (Div. 5)
IF Viken (Div. 4)

Grupp D:
Bengtsfors IF (Div. 4)
Frändefors IF (Div. 5)
Kroppefjälls IF (Div. 6)
Åsebro IF (Div. 5)

Håfreströms magiker på mittfältet, Florijan Fejzulovic, kommer att behöva visa upp sitt fulla register inför 
matcher i ”dödens grupp” i Dalslands Sparbanks Cup. Arkivbild, Tobias Coster.

Fina resultat på Kilspelen
I helgen genomfördes frii-
drottstävlingen Kilspelen 
i Våxnäshallen, Karlstad. 
Bröderna Tobias och An-
dreas Nilsson från Dals 
Södra FFI stod för fina 
insatser.
Tobias Nilsson, P15, tog en 
andra plats på 60 meter med 
nytt personligt rekord på 
7.81. Vann gjorde Melwin 
Holm från hemmaklubben 
Kils AIK.

Andraplatsen följde Tobias 
upp med seger i 200 meter 
senare på dagen med tiden 
26.44. Tobias tog även en 
andraplats i längd med ett 
hopp på 5,20 m.

Andreas Nilsson tog hem 
segern i P13 kula med en stöt 
på 9,78 m, över med 70 cm 
till andraplatsen.

Göran Hallsten

Förstaplats, Andreas Nilsson, Dals 
Södra FFI 9,78.

Förstaplats, Tobias Nilsson, Dals 
Södra FFI 26,44.

FOTBOLL 
Dalslands Sparbanks Cup 
på herrsidan sparkar 
igång om några veckor. 
Våra lokala lag gör sig redo 
för utvecklande drabb-

ningar, där Håfreströms IF 
hamnat i den klart tuffaste 
gruppen.
Grupp A i Dalslands Spar-
banks Cup består av Håfre-
ströms IF, division 4, Högsä-
ters GF, division 4, Eds FF, 

division 5 och IFK Åmål, 
division 2.

Gruppen är turneringens 
tuffaste, med storfavoriterna 
IFK Åmål och de regerande 
mästarna Högsäters GF. 
Men nykomlingarna i divi-
sion 4 ser fram emot utma-
ningarna.

– Det hade varit roligt att 
möta till exempel Mellerud, 
Åsebro eller KIF, så att det 
hade blivit lite lokala derbyn. 
Men vi får bra matcher och 
Åmål är den riktiga värde-
mätaren för var vi ligger in-
för säsongen. Högsäter är 
seriekonkurrent, så det är lite 
synd att möta dem i DM, det 
skall ju vara lite spännande i 
serien att man inte mött lagen 

man skall spela mot, men det 
är en extra tändning att de är 
regerande mästare, berättar 
Håfreströms assisterande 
tränare Glenn Öder.

Underdogs
I turneringen är det bara vin-
naren av gruppen som går 
vidare till semifinal, så risken 
är stor att vissa grupper är 
avgjorda tidigt. För Håfre-
ströms del är man gärna un-
derdogs.

– Högsäter vann förra året, 
men Åmål är de största favo-
riterna. Vi har inget utsatt 
mål att ta oss vidare i DM 
utan vi tar dessa matcher som 
riktigt bra träningsmatcher. 
Vi kommer att göra vårt 
bästa och det är ju tävlings-
match trots allt och vi har 
chans att sätta det bästa laget 
inför säsongen. Vi vill ju visa 
att vi ska tillhöra fyran och 
gärna vara ett topplag där, så 
vi kommer att visa vad vi 
kan, berättar Öder.

Övriga lag
Grupp A blir tuff, men även 
i de tre andra grupperna lär 
det bli några riktigt heta ba-
taljer.

Grupp B består bland annat 
av Melleruds IF och Brålan-
da IF som möts redan i den 
första omgången.

I grupp C får Bäckefors 
kämpa mot division 4-laget 
Viken medan grupp D blir en 
angelägen uppgörelse för 

tidningen med Åsebro, Frän-
defors och Kroppefjäll som 
kombattanter.

I nästa veckas tidning 
kommer vi att redogöra för 
damernas turnering.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se
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Åse’s Möbeltapetseri
Mossen, Grinstad
073-414 89 95
ase.winsvold@gmail.com
FB: Åse’s Möbeltapetseri

MÖBELTAPETSERARE

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

STÄDLönebrinks 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!

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

Stefan   Christoffer

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

0530-421 64

blends

2 nyanser

1 nyans

gradient1

gradient2

blends

2 nyanser

1 nyans

gradient1

gradient2

0530-400 70

Passa på 
att utnyttja  
ROT-avdraget

blends

2 nyanser

1 nyans

gradient1

gradient2

www.dprorservice.se

Martin
073-99 21 446

Badrumsrenoveringar

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

Tel. 070-
890 98 28

Mattor – Våtrum
Fullständig  

läggningsservice

Tel. 070-
890 98 28

Försäljning av

Fullständig  
läggningsservice

Allt inom golv 

och mattor

Flyttstäd
Veckostäd
Fönsterputs

Rullande sy 
& hemservice

070-649 32 86

Maritha Johans on
Leg. psykoterapeut

Samtalsmottagning

073-745 21 50

• Inviduella samtal
• Par- och relationssamtal

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

070-461 42 78

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

Kontakta  Monica Lindstrand
Telefon: 072- 151 18 12

LÅT SENIORBOLAGET LÖSA 
NÅGRA MÅSTEN!

Snöskottning

TROLLVI BYGG AB

Jonas Olausson

0735-11 68 38
trollvibyggab@hotmail.com

Totalentreprenör

TROLLVI
BYGG AB

0735-11 68 38
trollvibyggab@hotmail.com

Totalentreprenör
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Melodikrysset v.7 - 16 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. 7 – 16 februari

05.15 Go'kväll
06.00 Morgonstudion
09.10 Rederiet
09.50 Snubbar till sjöss
10.15 Go'kväll
11.00 Auktionssommar
12.00 Så ska det låta
13.00 The Graham Norton show
13.50 Svenska nyheter
14.20 Matiné: Revansch
16.40 Hemma igen
17.30 Sverige idag
18.00 Rapport, Kulturnyheterna
18.28 Sportnytt
18.33 Lokala nyheter
18.45 Go'kväll
19.30 Rapport
19.55 Lokala nyheter
20.00 Uppdrag granskning
21.00 Vinterstudion: Alpina 
 VM Åre
22.00 Our girl
22.50 Min tornedalska historia
23.20 Klartänkt
23.30 Rapport
23.35 Snubbar till sjöss
00.00 Husdrömmar
01.00 Hemma igen
01.50 Rederiet
04.45 Sverige idag

08.30 Vinterdrömmen
09.00-16.15 Forum
12.00, 16.00 Rapport
16.15 Ekdal och Ekdal
17.15 Nyheter på lätt svenska
17.20 Nyhetstecken
17.30 Oddasat
17.45 Uutiset
18.00 Drömyrke: veterinär
18.30 Seriestart: Top gear
19.20 Hemliga norska rum
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 Top gear
01.25 Sändningsuppehåll
01.45 Sportnytt
02.00 Nyhetstecken
02.10 Studio Sápmi
02.40 Pensionärsvloggen

14.00 UR Samtiden
17.00 De glömda gruvorna
17.10 Hjärnexperten har 
 ordet
17.40 Iguldgrävarnas fotspår
18.35 Omöjliga järnvägar
19.25 00-talets USA
20.10 Kanaler, båtar och kärlek
21.00 Astronaut: Universums 
 tuffaste jobb
21.55 Masala Chai
23.00 Det vilda Mexiko
23.55 Civilisationens historia 
 – den skapande människan

20.00 Mitt perfekta liv
20.30 Operation Klotty - syntolkat
20.45 Rederiet - syntolkat
21.30 Biljett till kärleken
22.00 Falsk identitet
22.50 The Island
23.35 Ketanes/Tillsammans
00.05 Auktionssommar - syntolkat
01.05 Bandet och jag - syntolkat
02.05 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 Paul Hollywood bakar 
 jorden runt
17.00 Efter fem
18.25 Lotto, Joker och Dröm-
 vinsten
18.30 Efter fem, Keno
19.00 Nyheterna, Sporten
19.20 Väder
19.30 Farmen
20.00 Sveriges mästerkock
21.00 Dirigenten
22.00 Nyheterna
22.30 Ekonominyheterna
22.40 Sporten
22.50 Väder
23.00 CSI
00.55 Law & order
02.50	 Hawaii	five-00
03.50 Fixer upper04.50En plats i 
 solen – borta eller hemma 
 bäst?

05.10 American dad
05.35 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 Cops
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 Wild card
22.45 Simpsons
23.45 Family guy
00.45 American dad
01.50 Cops
02.15 My name is Earl
02.40 Scrubs
03.30 Family guy
04.20 American dad

06.00 Morgonstudion
09.10 Rederiet
09.50 Snubbar till sjöss
10.15 Svenska nyheter
10.45 Husdrömmar
11.45 Uppdrag granskning
12.45 På spåret
13.45 Alpint: VM Åre
15.30 Ett hundliv
15.40 Vem vet mest?
16.25 Mord och inga visor
17.15 Alpint: VM Åre
18.00 Rapport
18.15 Kulturnyheterna
18.28 Sportnytt
18.33 Lokala nyheter
18.45 Go'kväll
19.30 Rapport
19.55 Lokala nyheter
20.00 Antikrundan
21.00 Vinterstudion: Alpina VM
22.00 Our girl
22.50 Opinion live
23.20 Rapport
23.25 Patty Hearst: Miljardären 
 som blev terrorist
00.05 Auktionssommar
01.05 Bandet och jag
02.05 Rederiet

08.30 Pensionärsvloggen
09.00-14.00 Forum
12.00 Rapport
14.00 Forum: Riksdagens 
 frågestund
15.15 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 Alpint: VM Åre
19.10 Skidskytte: Världscupen
20.00 Kulturveckan
21.00 Aktuellt
21.39 Kulturnyheterna
21.46 Lokala nyheter
21.56 Nyhetssammanfattning
22.00 Sportnytt
22.15 Motor: Rally-VM
23.30 Förtrollad av Paris
01.20 Blind donna
01.45 Sportnytt
02.00 Nyhetstecken
02.10 Ekdal och Ekdal

14.00 UR Samtiden
17.00 Det hemliga fjället
17.10 Vita vidder
17.50 Omöjliga järnvägar
18.40 Asiens nationalparker
19.25 Afrikas vilda hästar
20.15 00-talets USA
21.00 Antikmagasinet
21.30 Det vilda Mexiko
22.20	 Djur	som	filmar	sig	själva
23.10 Masala Chai

20.00 Skidskytte: Världscupen
20.30 Rederiet - syntolkat
21.15 Biljett till kärleken
21.45 Stina Ekblad och musiken
23.10 Top gear
00.00 Therese Johaug: Dopnings-
 domen
00.45 Husdrömmar - syntolkat
01.45 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 Paul Hollywood bakar 
 jorden runt
17.00 Efter fem
18.50 Keno
19.00 Nyheterna
19.15 Sporten
19.20 Väder
19.30 Farmen
20.00 Torpet
21.00 Dirigenten
22.00 Nyheterna
22.30 Ekonominyheterna
22.40 Sporten, Väder
23.00 CSI
23.55 Stockholmspolisen
00.55 Law & order
02.50	 Hawaii	five-0
03.50 Fixer upper
04.50 En plats i solen – borta 
 eller hemma bäst?

05.05 American dad
05.30 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 Stolthet och fördom och 
 zombier
23.05 Simpsons
00.05 Family guy
01.05 American dad
02.05 Cops
02.30 My name is Earl
02.50 Nattsändningar

05.15 Go'kväll
06.00 Morgonstudion
09.10 Rederiet
09.55 Dom kallar oss artister
10.00 Go'kväll
10.45 Operation Klotty
11.00 Landet runt
11.45 Auktionssommar
12.45 Antikrundan
13.45 Alpint: VM Åre
15.45 Nudisten
16.00 Columbo
17.15 Alpint: VM Åre
18.00 Rapport
18.15 Kulturnyheterna
18.28 Sportnytt
18.33 Lokala nyheter
18.45 Go'kväll
19.30 Rapport
19.55 Lokala nyheter
20.00 På spåret
21.00 Skavlan
22.00 Svenska nyheter
22.30 Tyst vittne
23.25 Rapport
23.30 The Graham Norton show
00.15 Saknad, aldrig glömd
01.05 Patty Hearst: Miljardären 
 som blev terrorist
01.45 Rederiet

08.30 Drömyrke: veterinär
09.00 Forum
12.00 Rapport
12.03 Forum
16.00 Rapport
16.05 Forum
16.15 Kulturveckan
17.15 Nyheter på lätt svenska
17.20 Nyhetstecken
17.30 Oddasat
17.45 Uutiset
18.00 Alpint: VM Åre
19.10 Skidskytte: Världscupen
20.00 Ferrante-feber
20.55 K-märkt form
21.00 Aktuellt
21.18 Kulturnyheterna
21.23 Väder
21.25 Lokala nyheter
21.30 Sportnytt
21.45 Vinterstudion: 
 Alpina VM Åre
22.45 Motor: Rally-VM
23.30 Dante's Peak
01.15 Ketanes/Tillsammans
01.45 Sportnytt
02.00 Nyhetstecken
02.10 Min squad XL - meänkieli

14.00 UR Samtiden
17.00 Antikmagasinet
17.30 Astronaut: 
 Universums tuffaste jobb
18.25 Vita vidder
19.05 Finland är fantastiskt
19.35 Hjärnexperten har ordet
20.05 Seriestart: Ut i världen 
 med Céline Cousteau
21.00 Djurvärldens suveräna 
	 flygare
21.50 Storbritanniens historiska 
 städer
22.40 I guldgrävarnas fotspår
23.35 Dokument utifrån

20.00 Skidskytte: Världscupen
20.30 På spåret - syntolkat
21.30 Rederiet - syntolkat
22.15 Biljett till kärleken
22.45 Så ska det låta
23.45 Our girl
00.35 Snubbar till sjöss
01.00 Hundra procent bonde
01.45 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 Paul Hollywood bakar 
 jorden runt
17.00 Efter fem
17.50 V75-Klubben
17.55 Efter fem, forts
18.50 Keno
19.00 Nyheterna
19.15 Sporten
19.20 Väder
19.30 Postkodmiljonären
20.00 Talang
21.30	 The	finest	hours
22.00 Nyheterna
22.05 Väder
22.15	 The	finest	hours,	forts
00.05 The gallows
01.45 Mr Turner

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 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 Priest
23.50 Simpsons
00.50 American dad
01.50 Salem
02.40 Cops
03.05 My name is Earl
03.30 Scrubs
04.20 American dad
04.40 American dad

06.15 Landet runt
07.00 Uppdrag 
 granskning
08.00 Skavlan
09.00 Svenska nyheter
09.30 På spåret
10.30 Vinterstudion
11.00 Alpint: VM Åre
11.45 Vinterstudion
12.30 Skidor: Världscupen
14.10 Vinterstudion
14.30 Alpint: VM Åre
15.15 Vinterstudion
15.30 Skicross: Världscupen
16.30 Vinterstudion
16.50 Motor: Rally-VM
17.50 Helgmålsringning
17.55 Sportnytt
18.00 Rapport
18.15 Sverige!
18.45 Vem vet mest?
19.30 Rapport, Sportnytt
20.00 Melodifestivalen: 
 Deltävling 3
21.30 Saknad, aldrig glömd
22.20 Operation Klotty
22.35 Rapport
22.40 Lördagsbio: Vågen
00.25	 Nattfilm:	R.I.P.D.
02.00 Skavlan

09.35 Pensionärsvloggen
10.05 Drömyrke: veterinär
10.35 Vinterdrömmen
11.05 Förväxlingen
12.35 Hundra procent bonde
13.20 Vetenskapens värld
14.20 Stina Ekblad och musiken
15.50 Sverige idag
16.15 Ekdal och Ekdal
17.15 Therese Johaug: 
 Dopningsdomen
18.00 Skidskytte: Världscupen
19.00 Vinterstudion: Alpina VM 
 Åre
20.00 Studio Sápmi
20.30 Samiska nationaldagen
21.00 Falsk identitet
21.55 Ett bättre ställe
22.00 Skidskytte: Världscupen
22.50 Motor: Rally-VM
23.35 Dox: Under solen
01.25 Sändningsuppehåll
01.45 Sportnytt
02.00 Kulturveckan

09.00 UR Samtiden
15.00 Övergivna rum
15.20 Antikmagasinet
15.50 Djurvärldens suveräna 
	 flygare
16.40 Afrikas vilda hästar
17.30 Storbritanniens historiska 
 städer
18.20 Kanaler, båtar och kärlek
19.10 Universums tuffaste jobb
20.00 Pilgrimsvandringen
21.00	 Djur	som	filmar	sig	själva
21.50 Civilisationens historia
22.45 Ut i världen med Céline 
 Cousteau
23.40 00-talets USA

20.00 Melodifestivalen: 
 Deltävling 3 - syntolkat
21.30 Svenska nyheter
22.00 The Graham Norton show
22.45 The Interceptor
23.40 Our girl
00.30 Snubbar till sjöss
00.55 Skavlan
01.55 Operation Klotty - syntolkat

05.00 Trinny & Susannah 
 stylar om Norge
06.00 Antiques roadshow
06.55 Bygglov
07.55 Nyhetsmorgon
11.30 Talang
12.55 Renées brygga
14.00 Paul Hollywood bakar 
 jorden runt
14.30 Ishockey
17.55 Keno
18.00 Trav
19.00 Nyheterna
19.10 Sporten
19.20 Väder
19.30 En ska bort
19.55 Lotto, Joker och Dröm-
 vinsten
20.00 Klassfesten
21.30 Jason Bourne
22.00 Nyheterna
22.05 Väder
22.15 Jason Bourne, forts
00.15 No strings attached
02.30 The DUFF

05.05 Våra värsta år
06.00 Frasier
06.50 Amazing race
07.40 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 Van the man
23.25 Conan, barbaren
01.35 Kill for Me
03.20 Advokaten
04.10 Cops
04.50 Community

VILL DU 
SYNAS 

HÄR

Christina  
Svensson Callh 

0530-125 40

Kontakta
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Söndag

Måndag

Tisdag

Söndag Måndag Tisdag
05.35 Vem vet mest?
06.20 Sverige!
06.50 Auktionssommar
07.50 Antikrundan
08.50 Vintermagasin
09.15 Vinterstudion
09.45 Skidor: Världscupen
11.00 Alpint: VM Åre
12.30 Skidor: Världscupen
14.30 Alpint: VM Åre
15.30 Skicross: Världscupen
17.00 Motor: Rally-VM
17.55 Sportnytt
18.00 Rapport
18.10 Lokala nyheter
18.15 Landet runt
19.00 Sportspegeln
19.30 Rapport
19.55 Lokala nyheter
20.00 Så ska det låta
21.00 Bandet och jag
22.00 Mitt perfekta liv
22.30 Biljett till kärleken
23.00 Rapport
23.05 Mord och inga visor
23.50 Tyst vittne
00.45 Antikrundan
01.45 På spåret

08.45 Sverige idag
09.05 Ferrante-feber
10.00 Gudstjänst
10.45 Kulturveckan
11.45 En dröm av is
12.00 Motor: Rally-VM
13.30 Top gear, Historiejägarna
14.50 Ketanes/Tillsammans
15.20 Samiska nationaldagen
15.50 Sverige idag
16.00 Rapport
16.05 Sverige idag på meänkieli
16.15 Hundra procent bonde
17.00 Anders.se
17.43 Våga ta steget
17.50 Gordon & Penny
18.05 Skidskytte: Världscupen
19.00 Världens natur: Himalayas 
	 mäktiga	flod
19.55 Djurens märkliga beteenden
20.00 Vinterstudion: Alpina VM Åre
21.00 Aktuellt
21.15 Agenda
22.00 Skidskytte: Världscupen
23.20 Gudstjänst
00.05 Kulturkrock i familjen
01.00 The Interceptor
01.55 Blind donna

09.00 UR Samtiden
15.00 Ut i världen med Céline 
 Cousteau
15.50 Vita vidder
16.30 Pilgrimsvandringen i Spanien
17.30 Dox: Under solen
19.20 Omöjliga järnvägar
20.10 Det vilda Slovakien
21.00 Kanaler, båtar och kärlek
21.50 Seriestart: I matindustrins spår
22.35 Masala Chai

20.00 Vem vet mest?
20.45 Operation Klotty - syntolkat
21.00 Bandet och jag - syntolkat
22.00 Sverige!
22.30 Ekdal och Ekdal
23.30 Our girl
00.20 Snubbar till sjöss
00.45 Melodifestivalen:
 Deltävling 3 - syntolkat
02.15 Auktionssommar - syntolkat

05.15 Frasier
06.50 Nitro circus crazy train
07.40 My name is Earl
09.00 Last man on earth
10.00 Cooper Barrett's guide to 
 surviving life
10.30 Community
11.00 2 1/2 män
12.00 Kevin can wait
13.00 The grinder
14.00 NCIS: Los Angeles
16.00 The Cobbler
18.00 Amazing race
19.00 Face off
20.00 Homeland Security USA
21.00	 Tattoo	fixers	on	holiday
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 American dad
04.00 Homeland Security USA
04.45 Cops

05.00 Trinny & Susannah stylar 
 om Norge
06.00 Antiques roadshow
07.00 Bygglov
07.55 Nyhetsmorgon
11.30 Klassfesten
12.55 Mandelmanns gård
13.55 Ung, rik och bortskämd
14.55 Torpet
15.55 I huvudet på Gunde Svan
16.55 Sveriges mästerkock
17.55 Keno
18.00 Bingolotto
19.00 Nyheterna
19.10 Sporten
19.25 Väder
19.30 Bingolotto, forts
20.00 Farmen
21.00 Bröllop, begravning och dop
22.00 Nyheterna
22.05 Väder
22.10 Criminal
00.15 Dirigenten
01.15 Brottsjournalen
02.15 Stockholmspolisen
03.15 MacGyver
04.10 MacGyver

05.15 Landet runt
06.00 Morgonstudion
09.10 Rederiet
09.55 Landet runt
10.40 Sportspegeln
11.10 Svenska nyheter
11.40 Klartänkt
11.50 Vem vet mest?
12.35 Skavlan
13.35 Melodifestivalen: Deltävling 3
15.05 Matiné: Puss & kram
16.35 Hemma igen
17.30 Sverige idag
18.00 Rapport
18.15 Kulturnyheterna
18.28 Sportnytt
18.33 Lokala nyheter
18.45 Seriestart: Fråga doktorn
19.30 Rapport
19.55 Lokala nyheter
20.00 Husdrömmar
21.00 Seriestart: Bonusfamiljen
21.45 Nedsläckt land
22.30 Seriestart: Vi överlevde R. Kelly
23.20 Rapport
23.25	 Nattfilm:	Marias	väg
01.10 Hemma igen
02.05 Rederiet
04.45 Sverige idag

07.40 Sverige idag
08.00 Anders.se
08.43 Våga ta steget
08.50 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, Uutiset
18.00 Historiejägarna
18.30 Ferrante-feber
19.25 K-märkt form, Förväxlingen
20.00 Vetenskapens värld
21.00 Aktuellt
21.39 Kulturnyheterna
21.46 Lokala nyheter
21.56 Nyhetssammanfattning
22.00 Sportnytt
22.15 Dox: Fäder och söner
23.15 Agenda
00.00 Hundra procent bonde
00.45 Pensionärsvloggen
01.45 Sportnytt
02.00 Nyhetstecken

14.00 UR Samtiden
17.00 Reservmormor i dubbel
 upplaga
17.05 Hjärnexperten har ordet
17.35 Ut i världen med Céline Cousteau
18.25 Universums tuffaste jobb
19.20	 Djurvärldens	suveräna	flygare
20.10 I guldgrävarnas fotspår
21.00 Världens natur
21.55 Pilgrimsvandringen i Spanien
22.55 Civilisationens historia – den 
 skapande människan
23.50 I matindustrins spår

20.00 Husdrömmar - syntolkat
21.00 Bonusfamiljen - syntolkat
21.45 Rederiet - syntolkat
22.30 Our girl
23.20 Agenda - teckenspråkstolkat
00.05 Sportspegeln - teckenspråkstolkat
00.35 Studio Sápmi
01.05 Nedsläckt land
01.50 På spåret - syntolkat
02.50 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 Paul Hollywood bakar jorden runt
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 Stockholmspolisen
22.00 Nyheterna
22.30 Ekonominyheterna
22.40 Sporten
22.50 Väder
23.00 Law & order: Special victims unit
00.55 CSI
02.55	 Hawaii	five-0
03.50 Fixer upper

05.10 Frasier
06.00 Stargate SG-1
07.40 Just shoot me
08.05 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 Simpsons
15.00	 Tattoo	fixers	on	holiday
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
02.50 Scrubs
03.40 Family guy
04.25 American dad

06.00 Morgonstudion
09.10 Rederiet
09.55 Fråga doktorn
10.40 Min tornedalska historia
11.10 Dom kallar oss artister: 
 Ögonblicket
11.15 Så ska det låta
12.15 Bandet och jag
13.15 Husdrömmar
14.15 Bonusfamiljen
15.00 Matiné: Fimpen
16.25 Hemma igen
17.15 Alpint: Världscupen
18.00 Rapport
18.15 Kulturnyheterna
18.28 Sportnytt
18.33 Lokala nyheter
18.45 Go'kväll
19.30 Rapport, Lokala nyheter
20.00 Auktionssommar
21.00 Seriestart: Silbersky
22.00 Seriestart: Plus
22.30 Nedsläckt land
23.05 Rapport
23.10 Svenska nyheter
23.40 Skavlan
00.40 Biljett till kärleken
01.10 Hemma igen
02.00 Rederiet

09.00 Forum
12.00 Rapport
12.03 Forum
16.00 Rapport
16.05 Forum
16.15 Agenda
17.00 Jddra med dn hjrna
17.10	Mitt	i	naturen	-	tittarfilm
17.15 Nyheter på lätt svenska
17.20 Nyhetstecken
17.30 Oddasat
17.45 Uutiset
18.00 Alpint: Världscupen
19.45 Önskedrömmar
20.00 Ekdal och Ekdal
21.00 Aktuellt
21.39 Kulturnyheterna
21.46 Lokala nyheter
21.56 Nyhetssammanfattning
22.00 Sportnytt
22.15 Tatuerad - minnen i bläck
22.45 Det stora matsvinnet
00.10 Ferrante-feber
01.05 Historiejägarna
01.35 Sändningsuppehåll
01.45 Sportnytt
02.00 Nyhetstecken

14.00 UR Samtiden
17.00 Farfarsfar på motorcykel
17.05 Finland är fantastiskt
17.35 I matindustrins spår
18.15 Antikmagasinet
18.45 Hjärnexperten har ordet
19.15 Civilisationens historia 
20.10	 Djur	som	filmar	sig	själva
21.00 Dokument utifrån
21.50 Kanaler, båtar och kärlek
22.40 Storbritanniens historiska städer
23.25	 00-talets	USA

20.00 Auktionssommar - syntolkat
21.00 Silbersky - teckenspråkstolkat
22.00 Rederiet - syntolkat
22.45 Tyst vittne
23.35 Patty Hearst: Miljardären som blev
  terrorist
00.15 Uppdrag granskning
01.15 Nedsläckt land
01.50 Kolsvart - teckenspråkstolkat
02.05 Kolla myten - teckenspråkstolkat
02.15 Agenda - teckenspråkstolkat
03.00 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 Paul Hollywood bakar jorden runt
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 Law & order: Special victims unit
00.55 CSI
02.55	 Hawaii	five-0
03.50 Fixer upper
04.50 En plats i solen – borta eller 
 hemma bäst?

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 How I met your mother
19.00 Simpsons
20.00 Fotboll: Lyon–Barcelona
23.30 Simpsons
00.30 Family guy
01.30 American dad
02.30 Cops
02.55 My name is Earl
03.15 Nattsändningar

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 eller 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:-

Visning: Lörd 23/2 kl. 11

00

-12

00

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

Pris 4.000.000:-

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:-

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:-

Boka visning!

Boka visning!
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Heldag i Tingshuset med tryggheten i fokus

Folkhälsostrateg Glenn Nordling, Michael Melby (S) och Marie Hörnlund, kommunens näringslivsutvecklare 
lyssnar till Greta Berg, SKL och Linda Lindblom, Brottsförebyggande rådet.

31 januari anordnades en 
trygghetsdag med syftet 
att informera, inspirera 
och utveckla det lokala 
brottsförebyggande ar-
betet. Under webbsänd-
ningen i Tingshuset var 
dock antalet deltagare 
skralt.

Inbjudan hade gått ut till 
tjänstemän och förtroende-
valda inom kommun, lands-
ting och region samt polisen 
och intresserade från nä-
ringslivet.

I Tingshuset var det bara 
tre personer som hörsammat 
inbjudan; Glenn Nordling, 

kommunens folkhälsostra-
teg, Michael Melby (S) och 
näringslivsutvecklaren Ma-
rie Hörnlund. Men ett hund-
ratal kommuner hade köpt 
länken via webben och kunde 
följa konferensen som an-
ordnades av Sveriges Kom-
muner och Landsting (SKL).

Ökad tillgänglighet till kulturskolan

Kulturskolans rektor Clas-Göran Janson och Tina Grenander, kulturadministratör, visar de nya digitala verk-
tygen på kulturskolans hemsida.

Kulturskolan i Mellerud jobbar för att öka tillgänglig-
heten genom möjligheten att anmäla sig numera finns 
på hemsidan.

Ludwig vald till MUF:s 
distriktsstyrelse

Under Moderata Ung-
domsförbundet MUF:s di-
striktsstämma i Trollhät-
tan i lördags valdes en ny 
distriktsstyrelse. Bland de 
valda finns Ludwig Moss-
berg, Mellerud.
– Vi var fem personer som 
kandiderade tillsammans 
som grupp och vi valdes en-
hälligt, berättar han. 

Ludwig fick även motta 

utmärkelsen ”Årets medlem 
2018”. Han har varit med i 
MUF sedan våren 2017 och 
var med och startade upp 
MUF i Mellerud. Han sitter 
mandatpersioden 2019-2022 
även med som ledamot i 
kommunfullmäktige i Mel-
lerud.

– Det är jätteroligt att en-
gagera sig politiskt, man lär 
sig så mycket, säger Ludwig 

som studerar till gymnasielä-
rare på Högskolan Väst i 
Trollhättan.

– Styrelseuppdraget kom-
mer att innebära mindre en-
gagemang i MUF, Mellerud.
Jag kommer att jobba mer 
övergripande, särskilt nu in-
för EU-valet, tillägger han.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

MUF:s nya distriktsstyrelse fr.v: Anton Lidell, Frändefors, Robin Karlsson Dahlgren, Munkedal,  Klara Sundkvist, 
Åmål, Ludwig Mossberg, Mellerud och Suhaib Hurani, Uddevalla. 

även om kön även fortsätt-
ningsvis är lång till stråk, 
gitarr och piano. Det är lättast 

att få plats hos oss om man 
spelar blåsinstrument, svarar 
Clas-Göran. 

Roligt program
Planeringsarbetet är även i 
full gång inför Skol- och 

– Vi har pratat länge om att 
förbättra för allmänheten. 
Nu kan man snabbt och lätt 
få kontakt med oss, säger 
Clas-Göran Janson, rektor på 
Kulturskolan i Mellerud. 

På hemsidan kan man 
skriva in namnuppgifter på 
eleven och vårdnadshavaren, 
man väljer vilket instrument 
det handlar om, eller sång, 
dans eller kanske vuxendans 
som också finns i utbudet.

– Det är meningen att fler 
av kommunens verksamhe-
ter ska kunna ta efter detta, 
förklarar Clas-Göran.

Det är kommunens webb-
administratör Roger Jarl som 
tillsammans med Tina Gre-
nander, kulturadministratör 
på Kulturbruket på Dal, som 

står bakom utformningen. 
När du fyllt i anmälan får du 
ett ärendenummer och ett e-
postmeddelande som kvit-
tens. Detsamma gäller vid 
avanmälan, då identifierar du 
dig med ditt bank-id.

På gång
Under våren är det fullt upp 
för kulturskolan, som omfat-
tar cirka 250 elever. Idag 
genomförs till exempel Kul-
turskolans solistkonsert. 
Eleverna jobbar också med 
den kommande vårkonser-
ten, där många ensembler 
medverkar. Drygt 100 elever 
deltar här.

Hur ser kön ut till er?
– Vi har fått en bättre sprid-
ning bland instrumenten, 

Kulturrallyt i maj. Temat blir 
barn och ungas läsande. Det 
utlovas ett roligt program, 
som blir lite annorlunda.

Tina berättar att det finns 
platser kvar i barndansen, i 
åldersgruppen nio till elva år. 
Det är dock fullsatt i gruppen 
fyra till sex år.

– All dans leds av en utbil-
dad danspedagog från Dans-
poolen i Vänersborg, säger 
Tina.

Intresset för vuxendansen 
(Let’s Dance) ökar stadigt. 
Kulturskolan kör två grup-
per, en för nybörjare och en 
för de som kommit längre.

– Vi gör inte avkall på kva-
liteten, utan använder utbil-
dad personal. Mellerud är en 
riktig kulturkommun, tilläg-
ger Clas-Göran.
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se

Först ut var Greta Berg, 
SKL och Linda Lindblom, 
Brottsförebyggande rådet 
(BRÅ) som tog upp vikten av 
samverkan mellan kommun, 
polis och näringsliv.

Krävs samverkan
– Vi måste få ett effektivare 
brottsförebyggande arbete 
och då krävs samverkan mel-
lan näringsliv och civilsam-
hälle

Det är vanligare att polis 
och kommun samverkar med 
civilsamhället än med nä-
ringslivet. SKL, BRÅ och 
polisen har tagit fram en bok 
som ger råd hur samverkan 
kan se ut.

– Mellerud jobbar utifrån 
den, konstaterade Glenn 
Nordling.

Per Geijer, säkerhetschef 
på Svensk Handel, föreläste 
om näringslivets roll i det 
brottsförebyggande arbetet.

– Många orkar inte anmäla 
brott, eftersom de ringt poli-

sen många gånger tidigare 
utan att det hänt något. Vårt 
uppdrag är att stärka han-
deln, vi har fem personer som 
jobbar heltid med säkerhet 
inom Svensk Handel, sade 
Per Geijer.

Trygghetsbarometern för 
2018 visar att 33 procent haft 
stöld i sina butik den senaste 
veckan, 23 procent hade varit 
utsatta för hot om våld den 
senaste månaden och sex 
procent var utsatta för rån 
den senaste månaden.

Tagit fram en app
– Det sker två miljoner stöl-
der per år till ett uppskattat 
värde av åtta miljarder kro-
nor. Två tredjedelar av tju-
varna är återfallsförbrytare. 
Svensk Handel tagit fram en 
app där våra medlemmar kan 
anmäla brott. Anmälan går 
då också till polis och försäk-
ringsbolag. Man kan skapa 
grupper i appen och skicka in 
tips, brottshändelser och ex-

empelvis rapportera om tra-
siga gatulampor, berättade 
Per Geijer.

– Vi jobbar ju utifrån med-
borgarlöftet sedan 2015. 
Kommunen har ett brottsfö-
rebyggande samarbete med 
polisen, men har inte nä-
ringslivet med oss. Idag får 
vi input hur vi kan utveckla 
samverkan med näringslivet.  
Jag har efterlyst hur buti-
kerna kan samverka vid 
brott/rån, precis som vid 
grannsamverkan. Man kan ju 
ha en egen grupp och skicka 
sms till övriga butiker när 
man vill varna för något, sä-
ger Glenn Nordling.

Hela dagen var fylld av 
föreläsningar med samma 
tema.
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se

Fotnot: I Melleruds kom-
mun finns idag 55 grannsam-
verkansområden.


