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KAMPANJ

Elfa Lumi Rabatt på skjutdörrar och inredning
OBS! Rabatten gäller på leverantörens brut-
toprislista. Elfa & Lumi skjutdörrar och lumi 
förvaring är beställningsvaror.

Kampanjerbjudandena gäller 14/2-11/3 2019

25%
SKJUTDÖRRAR & INREDNING

Kulturskolans solister bjöd på konsert förra veckan. Philip Lundgren framförde ”Isn’t she lovely” i en basduett. Foto: Susanne Emanuelsson.

– Sidan 8 –

Kvarnkullen
Öppet alla dagar 8 - 22

Prisbomb!

/st

Svensk nötfärs  

Priserna gäller mån 18/2 – sön 24/2 2019 med reservation för ev slutförsäljning och tryckfel.

Kokosmjölk
Garant, 250 ml, jfr-pris 20,00/lit.
Max 5 köp/hushåll/vecka 8

Kaffe Grillad kyckling
Kronfågel, Sverige, hel, råvikt ca 0,935-
1,24/kg, jfr-pris 40,27-53,41/kg.
Max 2 köp/hushåll/vecka 8

Zoégas, malet, flera 
sorter, gäller ej ekolo-
giskt, fairtrade, 450 g, 
jfr-pris 55,56/kg
Max 2 köp/hushåll/
vecka 8

25:- 
 

/2 st

35:-
för Bonuskunder

/st

5:-
25:-

för Bonuskunder
/st

Garant, Sverige, färsk, max 12% fetthalt, 
500 g, jfr-pris 70,00/kg.

3995 
 

/st

Färska kryddor
Ekologiskt odlade, Sverige, krav, klass 1, i kruka, 
flera sorter.

10:-
 

/st

2-pack semlor
Gerdas Bröd.

Solister imponerade
– Sidan 4 –

Solodebut för 
17-åriga Amelia

Amelia Andersson från Mellerud gör solodebut 
med låten ”Secrets”, som släpps den 22 februari. 

– Sidan 14 –

Grundutbildning 
för KF-ledamöter

En grundutbildning för fullmäktiges ledamöter 
och ersättare anordnas två gånger i Mellerud. 

– Sidorna 9 till 13 –

Aktuellt inom
jord och skog

Vi tar upp satsningar inom jordbruket, priset på 
skogsmark, bristen på skogsplantor, med mera.
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Åsebro 

supporterklubb

ÅRSMÖTE

i klubbstugan 
Torsdag 28/2 kl. 19.00

Välkomna!

Bolstad
Prästgårds

Vänner

Årsmöte 

Lördag 9 mars  
kl 15 i Prästgården
Bildvisning från året som gått

Styrelsen

Boulealliansen
håller 

ÅRSMÖTE
Måndag 21/3 kl. 15.00
IOGT-NTO-lokalen

Vi bjuder på fika
Välkomna!

Kallelse till

Årsmöte

Gestad 

Bygdegårdsförening

tisdag 5 mars kl. 19

i bygdegården
Välkommen!

ÅRSMÖTE
Håfreströms IF
Onsd 6/3 kl. 19.00

i Klubbstugan
Välkomna!   Styrelsen

ÅRSMÖTE 
Torsdag 21/2 kl 18.00 på Cafe Älvan

Socialchef Malin Johansson informerar om  
”Individens behov i centrum”

Handlingar finns på hemsidan www.hrf.se/mellerud
Behov av skjuts? Ring 0530-206 45  Välkomna! Styrelsen

ÅRSMÖTE
Kommunal Dalsland 

onsdag 6 mars kl. 18.00, Utvecklingscentrum, Ed
Årsmötesförhandlingar

Lättare förtäring
Anmälan senast 1 mars  

dalsland.vanervast@kommunal.se

Socialdemokraterna
FRAMTIDSPARTIET I MELLERUD

ÅRSMÖTE
Socialdemokraterna i Melleruds kommun  

kallar alla medlemmar till årsmöte
Torsdag 7 mars kl. 1900 på ”11:an”

Medverkan av: Bijan Zainali
Allsång och fika

Varmt välkomna!

Idrottshuset, Mellerud

VSH - JACK 9.000:- – 40 rop 

- Välkommen - 
till en bra Bingo

Torsdag 21/2 kl 19.00

MELLERUDS IF

  

Mini Jack 2.400:- - 48 rop

RÖVARE 19.000:-   -  57 rop

BINGO

Buss från Bengtsfors över
Åsensbruk 0706-22 06 00

Bolstad
Prästgård

Söndag 24 feb. kl 15
Ljudbandsintervju med 
Lars Hjalmarsson,  
Åsebro år 1985 om jord- 

bruket i Grinstad förr i tiden
Entré m. kaffe: 75 kr.

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

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

Besök gärna vår hemsida:
bralandavantjanst.dinstudio.se

Onsdag 20/2 14.00 
Bingo
Torsdag 21/2 15.00 
Håkan Hultman 
berättar om Västgöta 
regemente
Lördag 23/2 15.00 
Kaffe och mys 
på Prästkragen

MELLERUDS IF
Vi finns på 

Instant family
Onsdag 27/2  kl. 19.00

Från 7 år. Pris 100 kr
1 tim. 58 min

Alita: Battle Angel
Söndag 24/2  kl. 19.00

Från 11 år. Pris 100 kr
2 tim. 2 min

Kvällens film

centrum-
salongen

Mellerud

Eld och lågor
Onsdag 20/2  kl. 19.00

Från 15 år. Pris 100 kr
1 tim. 44 min

Sportlovsfilmer

Draktränaren 3 (Sv. tal)

Fredag 22/2  kl. 18.00

7 år. Pris 80 kr
1 tim. 44 min

   

Centerpartiet i Mellerud
Måndag 25 februari kl. 18.30
Kristina Jonäng medverkar om EU-valet. Information sker 
om särskilda boendet Ängenäs och köpcentret Västerråda

Dalslandsrummet, uppgång mellan Storgatan 12-14 

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

Kretsårsmöte

MELLERUD

Melleruds Demensförening 
inbjuder alla medlemmar till föreningens

ÅRSMÖTE
Måndag 25 februari kl. 18.00 på Café Älvan

Efter förhandlingar avnjuter vi Christinas goda  
vintersoppa med trubadurunderhållning

Hjärtligt välkomna!

Påminnelse

VÄLKOMNA!
Tel.0530-36200

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

Adress: Kapellgatan 6
Postadress: Box 94, 46422 Mellerud

20 februari- 27 februari 2019
Sexagesima
”Det levande ordet ”
Reservation för ändringar se vår hemsida: 
www.svenskakyrkan.se/mellerud

BOLSTADS FÖRSAMLING
Sön 24/2 17.00 Meditationsgudstjänst i Klöveskogs kyrka, 
  Martin Edström.

HOLMS FÖRSAMLING
Ons 20/2 12.00 Andakt med lunch i Kyrkans Hus, Pär-Åke 
  Henriksson. Anmälan till lunchen har gått ut. 
Tor 21/2 10.00 Morgonmässa i Kyrkans Hus och kafé Kom in, 
  Pär-Åke Henriksson.
Tor 21/2 18.30 Aftonsång i Kyrkans Hus, Mia Palm och 
  Maria Andersson.
Sön 24/2 11.00 Högmässa i Kyrkans Hus, Martin Edström.
Tis 26/2 14.00 Melleruds kyrkliga syförening träffas i Kyrkans Hus.
Ons 27/2 12.00 Andakt med lunch i Kyrkans Hus, Martin 
  Edström. Anmälan till lunchen senast tisdag  
  kl.11.00. Exp tel: 0530-362 00

SKÅLLERUDS FÖRSAMLING
Sön 24/2 9.30 Gudstjänst i Skålleruds kyrka, Daniel Westin.
Ons 27/2 14-16 Öppet Café i Skålleruds församlingshem, 
  Kerstin Öqvist.

ÖRS FÖRSAMLING
Ons 20/2 12.15 Andakt på Karolinen, Daniel Westin. 
Sön 24/2 14.00 Gudstjänst i Gunnarsnäs kyrka, Daniel Westin. 
  Avtackning av församlingsherde Daniel Westin. 
  Kyrkkaffe i Stakelunds församlingshem. 
  (OBS! Gudstjänsten flyttad från Örs kyrka till  
  Gunnarsnäs kyrka)
Tis 26/2 15.00 Prat- och kakkafé i Gula Villan, Dals Rostock.
Tor 28/2 15.00 Rostocks kyrkliga arbetskrets startar på 
  Karolinen.

  

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

Torsdag 28/2 em – 2/3
har vi stängt pga. inköpsresa

Torget, Mellerud • Tisdag 15 januari

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

Torget, Mellerud • Tisdag 29 januari

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

Torget, Mellerud • Tisdag 12 februari

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

Torget, Mellerud • Tisdag 26 februari

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

Torget, Mellerud • Tisdag 12 mars

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

Torget, Mellerud • Tisdag 26 mars

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

Personalklubben Råmeo

ÅRSMÖTE
Onsdag 13 mars kl. 18.30 
Konferenshotellet i Håverud

Vi bjuder på Tacobuffé och kaffe & bärpaj
I år firar Råmeo 15 år, vi startar med lotteri på årsmötet.  
Därefter får ni hålla utkik efter våra generösa erbjudanden.
Vi har 50 platser så först till kvarn...
Anmälan sker till Birthe Larsson, tel. 070-430 29 95,
senast den 28/2                                         Välkomna!

håller

ÅRSMÖTE
söndag 24/2 kl 15.00

på Stinsen
Förutom sedvanliga 

årsmötesförhandlingar 
kommer Ann-Sofie Alm. 

Välkomna!   Styrelsen
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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

Söndag 24 feb • kl. 14.00
Mittiprickteatern presenterar: 
Klösiga Katters klubb – barnteater 3-6 år

I Klösiga katters klubb löser Kattja, Kattniss och Katt-
mandu mysterier, räddar borttappade kattungar, spio-
nerar på skummisar. Ja, allt sånt som det behövs riviga 
katter för att fixa. En jazzigt svängig kattpjäs om att 
vara med eller att vara utanför och om kattproblem 
som bara katter kan lösa. 

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

Entré: 20 kr
Biljetter finns att köpa på Melleruds bibliotek från  
torsdag 21 februari 
Kulturbruket på Dals biljettkassa håller öppet en timme före 
föreställningen där du kan köpa ev. överblivna biljetter.
Arr:  Kulturbruket på Dal/Barnkulturgruppen

Jean Christer  

Olsson berättar  

om Volvos historia

Rotary
Mellerud

Måndag 25/2 

Café Gruzzolo kl. 18.15

BOKA BORD 250:-
SÄLJ DINA PRYLAR ELLER KOM OCH FYNDA!

SUPERLOPPIS
LÖRDAG 18/5 KL. 10 - 15

ARENA VÄNERSBORG
Bokning & Frågor Bosse Tallbo
Tel 0705 - 730 630
E-post: bosse.tallbo@vanersborgshockey.se
www.superloppis.com

Ljudband från 1985 med Lars Hjalmarsson
På söndag eftermiddag 
den 24 februari i Bolstad 
prästgård blir det upp-
spelning av en ljudbands-
intervju från år 1985 med 
lantbrukaren Lars Hjal-
marsson, Åsebro. 
Han berättar om jordbrukets 
utveckling i Grinstad i början 
av 1900-talet och framåt. 

Lars Hjalmarsson var född i 
Norra Hagen, Grinstad år 
1905 och började arbeta som 
vallhôling som åttaåring hos 
sin morfar kyrkvärden L M  
Svensson i Södra Hagen, 
Grinstad. Han tog över en 
släktgård år 1938 i Söbyn, 
Grinstad efter påtryckningar 
från äldre släktingar. 

Det var viktigt att gården 
inte gick ur släktens ägo, an-
nars hade han nog aldrig 
blivit lantbrukare utan fort-
satt arbetet som ombudsman 
för Bondeförbundet och tid-
ningsskribent. Lars Hjal-
marssons gård i Söbyn var på 
den tiden en medelstor gård 
på cirka 40 tunnland jord och 

kunde föda två hästar och 
tolv kor. 

Lars Hjalmarsson var poli-
tiskt aktiv i kommunen, 
landstinget och LRF. Han var 
efter pensioneringen bosatt i 
Åsebro. Han dog år 1987.

Kända countrynamn från Sverige 
och Norge till Vänersång 3:16

Flera långa turneer har hon 
gjort i USA, men också i 
hemlandet Norge, Rummä-
nien och Kenya. 

Hanna & Alexandra är två 
unga kvinnor som vann 
2017-års Utbultstipendie 
och som haft Curt & Roland 

som förebilder. I Mellerud 
kommer de för första gången 
att stå på samma scen som 
Curt Jr & Roland vilket kom-
mer att bli extra krydda på 
Vänersången i år. 

Jan Berglöv är den lokalt 
medverkande i år som kom-

mer att ackompanjeras av 
dottern Camilla, med familj 
och Jan-Olof Gustavsson 
från Brålanda. Här har man 
lovat ”klassiska” läsarsånger 
i countrystil. 

Mittiprickteatern med klösiga katter
Mittiprickteatern kom-
mer till Kulturbruket på 
Dal och presenterar en 
jazzigt svängig kattpjäs 
för barn 3-6 år  om att vara 
med eller att vara utanför 
och om alla andra kattpro-
blem som bara katter kan 
lösa. 
Kattja, Kattniss och Katt-
mandu har en klubb: Klösiga 
katters klubb. De löser mys-
terier, räddar borttappade 
kattungar, spionerar på 
skummisar. Allt sånt som det 
behövs riviga katter för att 

fixa. Men nya katter flyttar in 
i området! Deras område! 
Vad vill de?  

Kattja, Kattniss och Katt-
mandu samlar sig för attack! 
Riva, klösa, fräsa, slåss! 
Skrämma bort! Jaga iväg!  

Eller? Kan det vara bra att 
vara fler? Kan de nya tillföra 
något? 

Vad händer om de frågar 
om de andra vill vara med…?

Eva Welinder, Henrik Gustafs-
son och Lennart Gustafsson. 
Fotograf: Martin Skoog.

Draktränaren 3 (Sv. tal) 2D
Det som började som en 
osannolik vänskap mellan en 
tonårig viking och en fantas-
tisk Nattfasa-drake har vuxit 
till en episk trilogi som spän-
ner över hela deras liv. I 
nästa kapitel kommer Hicke 
och Tandlöse äntligen att 

1/2 kg 99:-

FISKBILEN

Torget Mellerud 
Fredagar kl.  10-18

Färska räkor

Nyskuren
koljafilé           helt kilo 129:-

Carling omvald som förbundsordförande

Martin Carling (C), kommunsty-
relsens ordförande i Dals Ed, om-
valdes som ordförande i Fyrbodals 
kommunalförbund.

Nyligen hade den nya 
förbundsdirektionen för 
Fyrbodals kommunalför-
bund sitt första möte för 
den nya mandatperioden 
2019–2022. Förbunds-
direktionen består av 
de ledande politikerna i 
medlemskommunerna 
och utses efter varje kom-
munalval. 
Martin Carling (C), kom-
munstyrelsens ordförande i 
Dals-Ed, omvaldes som ord-
förande för kommunalför-
bundet. 

– Jag är tacksam för förtro-
endet och ser fram emot att 
fortsätta driva regionala frå-
gor som är viktiga för våra 
medlemskommuner, säger 
Martin Carling.

Även på posten som förste 
vice ordförande blev det om-
val, av Paul Åkerlund (S), 
kommunstyrelsens ordfö-
rande i Trollhättan. Ny som 
andre vice ordförande blev 
Christer Hasselbäck (Udde-
vallapartiet), kommunstyrel-
sens ordförande i Uddevalla. 

Fyrbodals kommunalför-

bund är ett av fyra regionala 
kommunalförbund i Västra 
Götaland och omfattar 14 
kommuner i Fyrstad, Bohus-
län och Dalsland. Förbunds-
direktionen utgör den poli-
tiska styrelsen och består av 
representanter från de 14 
medlemskommunerna. 

Kommunalförbundets 
uppdrag är att stärka med-
lemskommunernas intressen 
och bidra till utveckling av 
Fyrbodalsregionen, samt att 
samverka för ett effektivt 
resursutnyttjande. 

Aktuellt på bio
upptäcka sina sanna öden; 
Hickes som byn Berks leda-
re, tillsammans med Astrid, 
och Tandlöses som drakle-
dare för alla Nattfasor. Deras 
vänskap prövas hårdare än 
någonsin tidigare, när de 
möter både det mörkaste hot 
de någonsin bekämpat och 
en kvinnlig Nattfasa. 

Visas på bio fredag 22 fe-
bruari på Centrumsalongen i 
Mellerud. Söndagsfilmen är 
Alita: Battle Angel.

Musikfestivalen Väner-
sång 3:16  i Smyrnakyrkan 
Mellerud återkommer för 
tredje året i rad den 16 
mars. Tre konserter blir 
det på lördag eftermidag 
och kväll. 
I år har man satsat på utpräg-
lad countrystil. De kända 
countrypionjärerna Curt & 
Roland drog fulla hus på 60- 
och70-talen när de introdu-
cerade elgitarren i kyrkor och 
kapell vilket hade varit omöj-
ligt tidigare. 

Till Mellerud kommer 
Curt Junior, det vill säga so-
nen Niclas med sin morbror 
Roland Lundgren. 

Norges i särklass främsta 
countrykvinna inom kristen 
country är Synnöve Aanen-
sen som har hållit på i genren 
i över 30 år. Det är inte utan 
stolthet som vi kan erbjuda 
besökarna på Vänersång 
3:16 i år att lyssna på henne 
säger man från arrangörernas 
håll. 

Hanna & Alexandra kommer att stå på samma scen som Curt Jr & Roland under Vänersång 3:16 i Smyrnakyr-
kan i Mellerud den 16 mars. Från Norge kommer internationellt kända countrykvinnan Synnöve Aanensen.
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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 9 
Senior

Måndag Köttbullar*, brunsås, kokt 
potatis, kokt broccoli och lingonsylt.
Alt:  Falafel med dressing. 
Tisdag Kycklinggryta med Thai-
smak*,  kokt ris och kokta skivade 
morötter.
Alt: Rotsaksgryta med thaismak.

Onsdag Hedvigsoppa* (nötfärs 
från Gröna Gårdar). Mjukt bröd med 
ostpålägg. 
Alt: Grönsakssoppa med quornfärs.

Torsdag Chilifisk** med kokt 
potatis och gröna ärtor. 
Alt:  Rödbetsbiff med gräddfilssås. 

Fredag Vegetarisk rotfruktssås 
med pasta och majs. 
Alt: Pastasallad med oliver och ost, 
dressing. 

Varje dag serveras: 
 Sallads-/råkostbuffé med dressingar 

samt hårt och mjukt bröd.
* Ursprungsland Sverige.

**Miljömärkt.

Måndag 25/2: Köttbullar med brunsås, kokt 
potatis, broccoli och lingonsylt. 
Dessert: Blåbärskräm. 

Tisdag 26/2: Kycklinggryta Thai med kokt 
potatis och skivade morötter. 
Dessert: Saftsoppa.

Onsdag 27/2: Hedvigsoppa. (Nötfärs från 
Gröna Gårdar). 
Dessert: Äppelpaj med vaniljsås.

Torsdag 28/2: Chilibakad sejfilé med kokt 
potatis och gröna ärtor. 
Dessert: Mangokräm.

Fredag 1/3: Stekt falukorv med stuvade 
rotfrukter och kokt potatis.  
Dessert: Päronsoppa.

Lördag 2/3: Stekt strömming, potatismos, 
gröna ärtor, rårivna morötter och lingonsylt.  
Dessert: Rulltårtsbakelse.

Söndag 3/3: Rimmad oxbringa, pepparrots-
sås, kokt potatis och brytbönor. 
Dessert: Chokladpuding och  vispad grädde.
Hemtjänstens alternativ v. 9
Mån-ons, fre, sön: Fisk Bordelaise, potatismos 
och grönsaker. Tors, lör: Ugnspannkaka med 
stekt fläsk och grönsaker.

Solodebut för Amelia

17-åriga Amelia Andersson, Mellerud, gör solodebut den 22 februari med låten ”Secrets”. Foto: Andreas Asp.

17-åriga Amelia Anders-
son från Mellerud gör 
solodebut med låten ”Se-
crets” som släpps den 22 
februari.
Anders Larsson, Rostock 
Studio i Dals Rostock, bildar 
tillsammans med Christian 
Larsson ”John Meller”, som 
är ett DJ-namn.

– John Meller är en pro-
dukt vi jobbar med. Vi har 
idag flera olika artister vi 
jobbar med. I regel är det jag 
som har en färdig låtidé, se-
dan brainstormar jag med 
Christian och han bygger 
beatsen i låten. Därefter for-
mar vi den gemensamt, säger 
Anders.

– Anders kontaktade mig i 
höstas och skickade ett 
smakprov av låten och jag 
gillade den väldigt mycket. 
Det är min dröm att slå ige-
nom som artist, säger Ame-
lia.

– Vi tyckte att Amelias 
röst, som är unik, skulle 
passa klockrent till låten, 
säger Anders.

Amelia beskriver låten 
som  en blandning av Avicii, 
pop och lite egen stil. ”Se-
crets” framförs på engelska.

– Jag fastnade för den ef-
tersom man kan dansa till 
låten och den passar min röst 
bra, konstaterar Amelia.

Inspelning i höstas
Inspelningen har skett under 
hösten i Rostock Studio. 
Amelia har spelat in sången 
med Anders medan Christian 
jobbat vidare med musiken.

– Det är första gången jag 
ger ut en egen singel. Men 
jag har spelat in covers med 
Anders tidigare och även 
med min mamma Lena. Fast 
det har inte varit lika seriöst 

som denna gången, förklarar 
Amelia. 

Hur känns det?
– Superkul! Det ska bli 

roligt att se vad andra tycker 
om låten. Sedan får vi se om 
det blir fler låtar längre fram. 
Jag vill bli en popstjärna som 
både sjunger och dansar, sä-
ger Amelia som stortrivs på 
scenen.

– När jag gjorde låten fick 
mina söner på elva och sex-
ton år lyssna på den. De sade 
att de tyckte den var svinbra, 
berättar Anders.

Sång och dans
Amelia pluggar på naturpro-

grammet på Karlbergsgym-
nasiet i Åmål. På fritiden 
handlar det mest om dans, 
sjungit har hon gjort i hela sitt 
liv. Hon började på DansCen-
ter Sofia Westlund i Åmål vid 
fem-sex års ålder, Amelia är 
fortfarande kvar där, både 
som dansare och som lärare 
i showdans och hiphop.

Hon har tävlat mycket, 
framför allt i disco. Både 
singel, par och grupp. Amelia 
har deltagit i SM, NM och 
VM.

– Jag och min parkompis 
blev SM-fyra i pardisco för 
några år sedan. Jag har också 
tävlat i show, modernt och 

hiphop. Men det är tufft att 
hinna med  allt. Fast jag kän-
ner att jag växer som person 
och får mer gjort när jag har 
mycket att göra. Det är läxan 
som kommer först, sedan 
träningen, konstaterar 
17-åringen. 

Låten kommer att släppas 
på iTunes, SoundCloud, 
Youtube, Beatport och Spo-
tify.
 Susanne Emanuelsson 

susanne@mellerudsnyheter.se

För drygt 42 år sedan kom 
Marianne Karlsson, (Fält), 
från Frykerud i Värmland 
och jobbade som ung-
domsledare i SMU Södra 
Dal. Sedan 1980 jobbar hon 
i familjejordbruket med 
mjölkproduktion i Gestad. 
Numer med markservice 
och administration.
– Jag läste och gillade Mel-
leruds Nyheter, som är lika 
gammal som mitt yngsta 
barn. När tillfälle gavs nap-
pade jag 2011 på att bli fri-
lansare, då det gick att kom-
binera med jobbet i 
familjejordbruket. Det är så 
roligt att träffa, och försöka 
förmedla, trevliga, duktiga 
och engagerade människor i 
föreningar, företag och pri-
vatpersoner som brinner för 
sitt uppdrag. Människor jag 
möter tycker det är roligt att 
läsa om vad som händer och 
berör i Brålanda-Frändefors-
området som jag oftast skri-
ver om. Folk gillar att läsa 
om och se personer de kän-
ner till. Ofta hör jag att de 
tycker bra om tidningen, 
konstaterar Marianne.

– Jag jobbar hemifrån, 
men emellanåt blir det till-
fälle att träffa de fina kolle-
gorna i Mellerud.

Med fyra barn, fyra barn-
barn, vänner, engagemang i 
Equmeniakyrkan Södra Dal 
och lite i kommunpolitiken i 
Vänersborg har Marianne 
fullt upp på fritiden.

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; Marianne och Lars.

Marianne Karlsson,  
frilansjournalist.

Lars Nilsson, frilansjournalist

Lars Nilsson blev pensio-
när den 1 januari 2019 efter 
sin tjänst som kultur- och 
fritidsutvecklare på Mel-
leruds kommun. Han vill 
ägna sig åt skrivande 
under sin pensionärstid 
och vad kan då inte passa 
bättre än frilansjournalist 
på Melleruds Nyheter?
Lars har i själva verket skri-
vit regelbundet i Melleruds 
Nyheter under tio år, fast då 
genom sin anställning i kom-
munen. Skrivandet har fun-
nits med honom genom livet.

– Jag började med en serie 
artiklar om pophistoria för 
Kamratposten tidigt 70-tal, 
fortsatte med artiklar om 
kultur för Haningebladet och 
Haninge Runt. Min första 
bok, en ungdomsroman, 
kom 1977 på AWE/Gebers, 
berättar Lars.

En bok om elevdemokrati 
på högstadiet kom 1992, 
hösten 1993 tog Lars över 
ansvaret för Skolnytt på Eke-
lunds, ett nyhetsblad för 
rektorer. Under 15 år skrev 
Lars om skola och pedagogik 
i 20 nummer årligen. Paral-
lellt skrev han även lärome-
del i engelska, om pedago-
giskt ledarskap och skolans 
kvalitet med mera. Under 20 
år skrev han dessutom mu-
sik- och bokrecensioner för 
en amerikansk webb-tid-
skrift.

Lars bor med hustrun 
Kickie i Mellerud. Han är 
aktuell med en artikelserie i 
Melleruds Nyheter där lä-
sarna får träffa olika person-
ligheter under rubriken 
”Porträttet”.

VILL DU SYNAS HÄR?
Kontakta

Marie Robertsson 
0530-125 40
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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

”Hade detta varit okej mot en vuxen ?”

Jessica Svensson, t.h, föreläste om att lära barn integritet. Här med Elisabeth Hansson från föräldraföreningen för  Frände- och Röseboskolan.

Förra onsdagen, i Frände-
fors kyrka, gavs en före-
läsning om att lära barn in-
tegritet. Arrangemanget 
var ett samarbete mellan 
föräldraföreningen för 
Frände- och Rösebosko-
lan, kyrkan, skolan och 
förskolan. Föreläste gjor-
de Jessica Svensson från 
Hälsokällan Fyrbodal. 
Jessica är socionom och har 
arbetat med kvinnor och barn 
som utsatts för våld, samt 
med våldsförebyggande ar-
bete med barn. 

Föreläsningen i Frände-
fors handlade om att lära 
barn om rätten till kroppslig 
och personlig integritet.

Jessica beskrev hur barn 
dagligen utsätts för våld och 
att det behöver sättas ord på. 
Hon pratade om goda hem-
ligheter, som överraskningar 
på födelesedagen och dåliga 
hemligheter som skeenden 
som barn inte vågar berätta 
om. 

– Mörkertalet är stort och 
tystnad är förövarens bästa 
vän är en. Man måste börja 
tidigt, när barnen är små, att 
jobba mot våld, sade Jessica 
och bad den talrika publiken 
bestående av skolpersonal 
och föräldrar som samlats i 
kyrkan att ta sig en funderare 
på vad våld är.

Våld på många sätt
Exempel på våld som togs 

upp var hot, kränkningar, 
kontroll och maktutövande. 
Våld kan vara fysiskt, sexu-
ellt, psykiskt, det kan bestå 
av försummelse, mobbning 
eller att uppleva våld mot en 
närstående.

– Det är lika skadligt att 
leva med våld som att utsättas 
för det, underströk Jessica.

Hon tog upp exempel på 
hur sexuellt våld kan yttra 
sig, från att aldrig få vara 
ifred, att tvingas att se på 
porr, ta på andra och bli tagen 
på.

– På nätet utsätts många 
barn för porr. Våldsporr är 
vanligt på nätet, det är viktigt 
att ta del av vad barnen ser 
och skaffa filter för att skyd-
da dem. Vi har ett gemensamt 
vuxenansvar att skydda barn 
mot våld.

Lära barn säkerhet
Att lära barn säkerhet är vik-
tigt och Jessica tipsade om 
boken Barnen i Kramdalen 
som en bok alla bör läsa för 
sina barn.

– Gör barn delaktiga i vad 
som görs med deras kroppar, 
i den dagliga omvårdnaden. 
Lär dem att sätta gränser och 
respektera andras gränser. 
Fysisk närhet mellan männ-
iskor är något gott, men det 
är viktigt att det känns rätt. 
Lär barnen att säga nej även 
till de människor de tycker 
om, uppmanade Jessica.

Önskar större hundrastgård

Med en utökad rastplats får hundarna få mer utrymme att springa på, enligt Ingvar Lisius. Foto: Vincent van 
Zalinge, unsplash.com

Ingvar Lisius önskar i ett 
medborgarförslagen en 
större hundrastgård i 
området mellan Viadukt-
gatan –Storgatan – Järn-
vägsgatan i Mellerud.

Lisius nämner den rastgård 
som var belägen vid Råda-
hallen, som togs bort när ut-
byggnaden av Rådahallen 

genomfördes. Den hundrast-
gård som sedan sattes upp i 
området mellan Viaduktga-
tan – Storgatan och Järnvägs-
gatan är enligt Lisius så liten 
att inte ens den minsta hund 
kan sätta fart innan den når 
stängslet. Hans förslag är att 
hela området görs om till 
hundrastgård. Då skulle det 
finnas plats för lekanord-

Säkerheten vid 
järnvägsstationen

Pål Magnussen (V) ställer i 
en interpellation till kom-
munstyrelsens ordförande 
Morgan E Andersson frågan: 
Vad gör Mellerud för att för-
hindra olyckor vid Melleruds 
station i framtiden?

”Den 28 januari hände det 
som aldrig fick ske. Ett gods-
tåg dundrade förbi mellan 

perrongerna och en person 
förolyckades. Döm om min 
förvåning över att händelsen 
inte rönt större uppmärksam-
het. Därför ställer jag denna 
interpellation till kommun-
styrelsens ordförande Mor-
gan E Andersson”, skriver 
Pål Magnussen.

Hon tog upp den fysiska 
kontakten med vuxna i form 
av olika, inte alltid frivilliga 
kramar, puss- och kramat-
tacker eller ”tvångsknät”.

– En bra fråga att ställa sig 
är; hade detta varit okej mot 
en vuxen?”

Våld och jämställdhet
Gränsen mellan lek och våld 
diskuterades och en fråga 

som ställdes var om pojkar 
får ta mer plats än flickor? 
Har vi samma förhållnings-
sätt mot pojkar som mot 
flickor? En uppfattning om 
att pojkar får mycket mer 
uppmärksamhet än flickor 
hade nog de flesta församla-
de.

– Genus och jämställdhets-
frågor är jätteviktiga. Ojäm-
likhet är grunden för våld, 

menade Jessica Svensson 
och två ytterligare tips hade 
hon till både föräldrar, lärare 
och pedagoger. Det ena var 
Stina Wirséns bok ”Liten”, 
det andra var att se  doku-
mentärfilmen ”Pornland” 
som visar vad barn expone-
ras för, hur porrindustrin 
kapar vår sexualitet, hur den 
påverkar oss. 

Filmen avslöjar en mass-

producerad syn på sex som 
är djupt sexistisk och de-
struktiv. ”En vision som be-
gränsar vår förmåga att skapa 
äkta, jämställda relationer, 
fria från våld och förned-
ring”.
 Karin Åström 

karin@mellerudsnyheter.se

ningar och gott om plats för 
hundarna att springa runt, 
även stora hundar. Han näm-
ner också möjligheten att 
placera bänkar att sitta på för 
hundägarna.

”Staket är dyrt, men inte 
märkbart i en kommunal 
budget och lekanordningar, 
bänkar och hundlatriner är 
heller inga stora kostnader. 
Markområdet är med nuva-
rande utseende mycket lite 
frekventerat av kommunin-
vånarna, möjligen rastplats 
för kopplade hundar, men 
troligen inte ens det”, avslu-
tar Lisius sitt förslag.
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DÖDSFALL

SORGTACK

PREDIKOTURER

Hipp Hipp 

HURRA!

All ev. uppvaktning
undanbedes.

Ingemar Torstensson

UPPVAKTNING

All uppvaktning
undanbedes på min födelse-
dag.

Ingvar Torstensson 
Tobräckan

Veckans 
ros...

...till Marianne och Jonas i 
Åker, som kommer och skot-
tar snö så vi kan komma ut. 
Ni är änglar.

Gunvor och Pentti

Grattis vårt lilla busfrö Signe 
Wallentin som fyller 4 år den 
22 februari.

Vi som grattar är 
alla i Bullerbyn

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Skålleruds kyrka för 
Eva Österdal. Som inled-
ning på akten spelade kyrko-
musiker Maria Andersson 
”Amazing Grace”. Akten 
förrättades av Daniel Westin 
och tillsammans sjöng man 
psalmerna 190, 249 samt 
730. Som avslutningsmusik 
spelades ”Elegi” med Lars 
Winnerbäck. Vid kistan togs 
avskedet av barnen med fa-
miljer, släkt och vänner. Till 
minnet av Eva var koret 
vackert dekorerat med blom-
mor. Efter akten ägde grav-
sättning rum på Skålleruds 
kyrkogård.

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Skålleruds kyrka för 
Allan Johansson. Som in-

ledning på akten framförde 
kyrkomusiker Maria Anders-
son ”Tröstevisa” av B. An-
dersson. Akten förrättades av 
Martin Edström och tillsam-
mans sjöng man psalmerna 
249 och 251. Avsked togs av 
familj, släkt och vänner un-
der toner till ” Om du någon-
sin kommer fram till Samar-
kand av T. Bergman, framförd 
av Maria Andersson. Som 
avslutningsmusik spelades 
”Så skimrande var aldrig 
havet” av E. Taube. Till min-
net av Allan var koret vackert 
dekorerat med blommor.

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Tisselskogs kyrka 
för Gun Hegge, Dals Ro-
stock. Som inledning på ak-
ten spelade kyrkomusiker 

Morgan Hermansson ”Ama-
zing grace” varefter Gustav 
Persson spelade ”Ave Maria” 
av Bach/Gounod på tvärflöjt. 
Akten förrättades av Torsten 
Wassenius och man sjöng 
tillsammans psalmerna 285, 
251 och 297. Kyrkomusikern 
sjöng ”Blott en dag” av L. 
Sandell och som avslutnings-
musik spelades ”Tröstevisa” 
av B. Andersson. Vid urnan 
togs avskedet av maken 
Rune, barnen med familjer, 
släkt och många vänner. Till 
minnet av Gun var koret 
vackert dekorerat med blom-
mor. Efter akten ägde grav-
sättning rum på Tisselskogs 
kyrkogård. I den efterföljan-
de minnesstunden i försam-
lingshemmet bjöds sedan 
gästerna på förtäring.

MELLERUD
Smyrna: Onsd 19 Bibel-
klass. Torsd 17 Språkcafé. 
Fred 18 Tonår i Smyrna. Sönd 
11 Gudstj. m Ove Lindeskär. 
Tisd 19 Bönemöte.
Equmeniakyrkan: Torsd 18 

StickCafé. Sönd 11 Gudstj. 
Anders Bernspång. Kyrkkaf-
fe. Tisd 10-12 Tisdagskaffe & 
Rastplats. 18 Scout. 

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

Smyrna: Fred 18.30 Fredax 
för dig i åk 3-7. Sönd 11 
Gudstj. Nattv. Ssk. Kyrkkaf-
fe. Tisd 11 Bön.
Equmeniakyrkan: Torsd 
18 Mötesplats, servering och 
andakt. Sönd 16 Gudstj. alla 
åldrar. ”Himlakul” m Sig-
ward K. Kyrkkaffe.

JORDFÄSTNINGAR
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Gestad Equmeniakyrka:
Sönd 14 Nattvardsandakt, 
Sigward K. Servering.
Brålanda: Fred 15 Gudstj. på 
Servicehuset. Anette J Carl-
son. Månd 11-12 Måndags-
program i fsh. Elisabet och 
Krister Kortebäck. ”Bevaran-
tet av gamla lantraser, oxar 
och oxkörning”. 12 Middags-
bön i fsh. 12.15-13.30 Lunch. 
15.30 Kyrkliga syföreningen 
träffas i fsh. 17-19 Kultur-
café Brålanda fsh. Tisd 17-19 
Himmel och pannkaka i fsh. 
Fest för alla åldrar.
Gestad: Onsd 10-11.30 
Förmiddagskaffe i fsh. Öns-
kepsalmer. Kyrkbil 321 18. 
Sönd 11 Gudstj m nattv. 
Anette J Carlson. Kyrkbl 
321 18 

FRÄNDEFORS
Equmeniakyrkan: Sönd 11 
Gudstj. Sigward K. Kyrk-
kaffe. 
Frändefors: Sön 10 Gudstj 
Nils Lundbäck. Kantor An-
ders Halldén. Sång av Desex 
från Frälsningsarmén. Torsd 
14 Gemenskapsträff på Ring-
hem. Vintermys med Alva 
och Uno.

Till Er alla som på olika
sätt hedrat minnet av 

vår älskade

Lilian Johansson

vid hennes bortgång,
framför vi vårt varma tack.

Karl

Gullmar, Solveig

Solveig har levt i ett sekel

Solveig Gårdstam har fyllt 100 år, det firades med släkt och vänner i 
Bäckefors missionskyrka.

Solveig Gårdstam, Bäcke-
fors, fyllde 100 år den 10 
februari. Detta firades 
med familj och vänner i 
Bäckefors missionskyrka.
  – Hälsan har stått mig bi 
och det är jag glad över, 
säger Solveig, som bor på 
Björklunda servicehem i 
Bäckefors sedan oktober 
2018.
Solveig gifte sig med Hilding 
Gårdstam på midsommaraf-
ton 1944. Dottern Ingegärd 
föddes 1946 och sonen Gö-
ran 1951. Solveig och Hil-
ding flyttade till Solveigs 
föräldrahem ”Tomten” i 
Solvik, Laxarby i slutet av 
40-talet.

På gården bedrevs jord-
bruk och i ladugården fanns  
ett tiotal kor, grisar, höns och 
ardennerhästar som använ-
des i arbetet. Det var arbete 
från morgon till kväll.

– Vi gick upp i ottan och 
mjölkade och höll sedan 
igång hela dagen. Man var 
dödstrött när kvällen kom. Vi 
använde handredskap för att 
raka och räfsa i slåttern. Jag 
är tacksam över mitt liv även 
om det varit slitsamt, säger 
Solveig.

Hon har varit engagerad i 
Laxarby Missionsförsam-
ling, Röda Korset och Lax-
arby hembygdsförening. 
Något som varit Solveigs 
signum genom åren är hen-
nes fantastiska mockatårta. 
Hur många hon bakat vet hon 
inte själv, men massor av 
människor har beställt den 
läckra tårtan. Solveig bakade 
den fram till för fyra-fem år 
sedan. 

Solveig blev änka 2007 
och flyttade från gården i 
Solvik i augusti 2008 till en 
lägenhet Bäckefors, där de 
flesta familjemedlemmarna 
bor. Det var först den sista 
tiden i lägenheten som Sol-
veig behövde hjälp av hem-
tjänsten.

I mitten av oktober 2018 
flyttade Solveig till Björk-
lunda servicehus, där hon 
trivs bra. Dottern Ingegärd 
bor granne med Björklunda 

Solveig gifte sig med sin Hilding 
på midsommarafton 1944. Foto: 
Privat.

och på orten bor även barn-
barn och barnbarnsbarn.

– Jag har många goda vän-
ner och är tacksam för det. 
Jag hör och ser dåligt men jag 
är varken döv eller blind. 
Hälsan har stått mig bi och 
det är jag glad för, konstate-
rar Solveig leende.

Hon läser tidningar för att 
hålla sig uppdaterad om vad 
som händer i världen, det blir 
även en del tv-tittande – även 
om det kan vara svårt att höra 
vad som sägs.

– Då tittar jag på bilderna.
Har du några tips för att 

bli så gammal som du är?
– Jag har levt sunt och ar-

betat hårt, svarar Solveig.
 Susanne Emanuelsson 

susanne@mellerudsnyheter.se

Vårt varma tack
 till er alla som deltagit vid 

vår kära mamma

Eva Österdals
bortgång och begravning. 

Monica, Katarina, Benny 
med familjer
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Ingenjör med händelserikt liv
Rolf Lundberg är infödd 
Upperudsbo, även om 
arbetet fört honom på en 
tur runt världen mellan 
barndomen och pensio-
neringen. 
Rolf föddes i Upperud där 
hans familj funnits i 150 år. 
Lundbergs ägde Upperuds 
bruk, som till en början var 
ett järnbruk, men senare 
övergick till träsliperi. Rolf 
bor numera i ett hus på famil-
jens ägor, med vidunderlig 
utsikt över bland annat Kafé 
Bonaparte och det gamla 
bruksmagasinet i Upperud.

Ut på de vida haven
Rolf utbildade sig till ma-
skiningenjör i Göteborg.

– Men jag ville se världen 
först, innan jag började ar-
beta i land, säger han.

Så han gick till Svenska  
Amerikalinjen och fick jobb 
i maskinrummet på M/S 
Kungsholm. Fartyget gick 
sommartid i linjetrafik mel-
lan Sverige och USA, och på 
vintrarna kryssade hon i 
Karibien och Sydamerika 
runt.

– Jag fick uppleva en epok 
som inte finns längre, säger 
Rolf. Jag lärde mig väldigt 
mycket de åren.

Efter fyra år på sjön var det 
dags för arbete i land, men 
fortfarande med fartyg. Rolf 
anställdes av STAL-LAVAL.

– Jag fick utbildning av 
dem och sedan skickades jag 
utomlands för att installera 
ångturbiner på stora ocean-
gående fartyg.

Han arbetade vid skepps-
varv i Bremen och Marseille 
med oljetankers och så kall-
lade bananbåtar, snabbgåen-
de fartyg som fraktade bana-
ner från Amerika till Europa. 
Han hade också en period i 
Yokohama för att reparera 
turbinerna i ett fartyg.

Rolf Lundberg i början av 1990-talet. Foto: Privat.

Rolf visar stolt upp en modell av en kärnkraftsreaktor som han fått som tack för sitt arbete med de svenska 
kärnkraftverken.

Kärnkraften kallar
I mitten av 1960-talet var det 
diskussioner om att utrusta 
handelsfartyg med kärn-
kraftsdrift. Rolf  hamnade på 
ASEA-atom. 

Men det blev inget med 
kärnkraftsdrivna handelsfar-
tyg. Det blev för krångligt 
med försäkringar och så ville 
hamnarna inte ta emot farty-
gen.

Istället fick Rolf i uppgift 
att leda byggandet av kärn-
kraftverk. Det första, Marvi-
ken utanför Norrköping, 
färdigställdes men togs ald-
rig i bruk. Men Ringhals 1 
och Oskarshamn 1, som Rolf 
var med om att bygga, sattes 
igång.

Sju år på 1970-talet till-
bringade Rolf som ledare för 
bygget av två stora kärnkraft-
verk mellan Åbo och Björne-
borg i Finland. Det är fortfa-
rande svensk industris 
största utlandsorder, och som 
mest hade Rolf 1 700 perso-
ner som arbetade på bygget. 
Väl hemkommen till Sverige 
ledde han byggandet av Os-
karshamn 3.

De sista åren före pensio-
neringen arbetade han som 
servicechef åt företaget, som 
då bytt namn till ABB-Atom. 
De åren förde honom till 
bland annat Mexiko och Tur-
kiet. Och även efter 65-års-
dagen arbetade han som 
konsult till kärnkraftsindu-
strin.

Till Upperud
1986 flyttade familjen till-
baka till Upperud och Rolf 
byggde huset där de fortfa-
rande bor. I många år pend-
lade han till sina uppdrag, 
men 2003 blev han pensionär 
på heltid. Men en aktiv per-
son som Rolf slår sig knap-
past till ro bara för att man 
inte är lönearbetare längre.

Han började forska kring 
den forna varvsindustrin i 
Upperudsområdet. Under tio 
år tog han fram det gamla 
varvet på Björkön, hittade 
husgrunder, platsen för sta-
pelbädden, med mera. Varvet 
hade varit igång sedan 
1700-talet men fallit i glöm-
ska. Därtill hittades sju andra 
varvsplatser i vattnen mellan 

Upperud och Köpmannebro, 
eller ”vik av Vänern” som det 
står på gamla sjökort.

Han medverkade i boken 
”Guide till Skålleruds sock-
en” och hans material om 
varven låg till grund för 
Christian Aarsruds ”Uppe-
rud ett maritimt centrum”. 
Aarsrud skrev också ”Lax i 
Upperud och Håverud” base-
rat på material från Rolf.

Även kungligheterna fis-
kade lax i Håverud för drygt 
100 år sedan. Prins Eugen var 
aktieägare i Håfreströms AB 
för att ha rätt att fiska i deras 
vatten. Därav kronan över 
H:et i företagsnamnet, berät-
tar Rolf.

Prinsessan i Upperud
Rolfs senaste projekt är 
forskning kring prinsessan 
Egypta Bonaparte, som gifte 
sig i Skålleruds kyrka år 
1810 och under en period 
bodde i Upperud.

– Hennes porträtt hängde i 
herrgården där jag växte upp, 
hennes toalettspegel likaså. I 
den speglade jag mig som 
pojke.

Efter en tids forskande 
kom han i kontakt med Lars 
Hallberg på Riksarkivet. 
Hallberg har hand om katol-
ska kyrkans arkiv och har 
hittat mer fakta om prinses-
san och hennes släkt i arkiven 
i Rom. Eftersom hon var 
brorsdotter till Napoleon 
finns stort intresse från Na-
poleonsällskap runt om i 
Europa.

Det hela ska bli en bok. 
Lars Hallbergs manus är i 
princip klart.

Ta vara på turisterna
När man pratar med Rolf slås 
man av hans entusiasm. Han 
brinner för sin hemort. Han 
anser att kommunen måste 
satsa stort på turismen, som 
han ser som vår nästa stora 
näring.

– Håverud är ett unikt tu-
ristcentrum och känt interna-
tionellt, säger han.

Han räknar upp alla attrak-
tioner som finns i området 
runt Höljen.

Rolf har flera recept för hur 
området ska kunna utveck-
las. Ett är att satsa stort på 
laxfisket. Om man bygger 
laxtrappor förbi kraftverket i 
Upperud skulle Håverud 
kunna erbjuda laxfiske, nå-

got som turisterna skulle 
betala mycket för.

– Håverud kan bli ett alter-
nativ till Mörrumsån, säger 
han.

Rolf påpekar också vikten 
av att ta hand om de turister 
som kommer.

– Vi måste informera dem 
om allt som finns, berätta och 
åter berätta, arrangera upple-
velser och få dem att stanna 
för att övernatta.

Ett av hans tips är att enga-
gera ungdomar, utbilda dem 
och låta dem sommarjobba 
som turistinformatörer.

Tack för middagen

Den som lever i villfarelsen 
att äldre slagit sig till ro och 
bara vilar på sina lagrar gör 
gott i att träffa Rolf Lund-
berg. Vid 86 års ålder är han 
fylld av idéer och han har 
entusiasmen och kraften att 
genomföra dem. Han avslu-
tar vårt samtal med att tacka 
kommunen för att han i hös-
tas var en av tre som valdes 
ut att representera Melleruds 
kommun på en middag med 
landshövdingen.

Lars Nilsson

PORTRÄTTET

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

1. Synd.
2. Vet inte.
3. Nej, inte ännu.
4. Ja.
5. Lokala tidningen och nä-
tet.
6. Första sidan.
7. Mycket.

Monica Lindberg, Mellerud.

1. Jag tycker det är en tråkig 
utveckling om lokala nyheter 
skulle försvinna, oavsett om 
det är gratistidningar eller 
betaltidningar som minskar.
2. Tror att det sätt som Mel-
leruds Nyheter lyckats nå ut 
i orten är bra. Det verkar vara 
väldigt många som läser den 
från pärm till pärm.
3. Tror möjligtvis vi i famil-
jen gett stödinsatser några 

Michael Melby, Mellerud.

Morgan E Andersson, Åsensbruk.

1. Bekymmersamt. För många 
är gratistidningen den enda 
nyhetskällan för läsning.
2. Jag upplever att Melleruds 
Nyheter redan idag har en bra 
och allsidig bevakning av vad 
som sker lokalt i Melleruds 
kommun och Brålandatrak-
ten. 
3. Nej
4. Ja
5. Melleruds Nyheter, förstås! 
På daglig basis Sveriges Ra-
dio Väst (via nätet) och 

TTELA, Dalslänningen och 
Bohusläningen (även om de 
lokala inslagen från Mellerud 
är begränsade).
6. Jag läser vanligtvis tid-
ningen från ”början till slut”.
7. Lokaltidningen betyder 
väldigt mycket. Jag uppskat-
tar särskilt debattinläggen. 
Det fria ordet och människors 
möjligheter att komma till tals 
i olika frågor är väldigt viktigt 
och här är Melleruds Nyheters 
”Debatt” toppen.

gånger, ingenting kontinuer-
ligt.
4. Om det skulle visa sig vara 
det enda för att den ska över-
leva och fortsatta komma ut 
varje vecka kan jag nog tänka 
mig bli prenumerant.
5. Vi tar del av många nyheter 
hemma, e-tidning hos TTE-
LA. Läser även Melleruds 
Nyheter likadant, men när 
tidningen kommer tar jag den 
till mig genom att läsa den 
från pärm till pärm ytterli-
gare någon gång.
6. Från början till slut varje 
gång. Den är precis lagom i 
antalet sidor som under 
några ggr/år kommer ut med 
bilagor som är jättekul att 
läsa.
7. För mig är det viktigt att få 
del av vad som händer i byg-
den och det som skrivs är lätt 
att ta till sig, det är också 
väldigt bra att den ger ut-
rymme till att kunna få in en 

insändare ibland. Den känns 
väldigt viktig för mig att den 
finns.
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Sköna toner av solister
Melleruds kulturskola 
fostrar framtidens musi-
ker och vilka talanger man 
har! Det var onsdagens 
solistkonsert ett bevis på.
Peter Söderlund hälsade en 
alldeles för fåtalig publik 
välkommen. Han beklagade 
att flera elever fått lämna 
återbud på grund av sjuk-
dom, men de som var på plats 
levererade en härlig musik-
upplevelse.

– En vän sade en gång när 
publiken var fåtalig, att ”det 
blir desto mer musik per 
öra”, sade Peter leende.

Först ut var Erik Jonsson 
och Sara Ekman på valthorn, 
de framförde med bravur lå-
ten ”Bakom hästen”. Båda 
går i trean och har tre respek-

tive fyra terminer i musik-
skolan bakom sig. Arvid 
Lorentzon (årskurs tre) och 
Xavier Schneider (årskurs 
fyra)  framförde sedan en 
skön blueslåt på trumpet. 
Arvid är inne på sitt tredje år 
i musikskolan och Xavier är 
inne på sitt fjärde. Xavier 
fortsatte sedan med ett solo-
nummer där han spelade 
”Min hatt” på sin trumpet.

Astrid Davidson, som går 
i femman, hanterade sin 
trombon på ett ypperligt sätt 
i låten ”En lång väg att gå”. 
Astrid har gått tre-fyra år i 
musikskolan.

Med bravur
Dessa elever skulle egentli-
gen stått i foajén och under-

hållit innan konserten, men 
på grund av alla avhopp på 
grund av sjukdom fick de helt 
sonika ställa sig på scenen 
istället – vilket de gjorde med 
bravur.

Almut Fock (vuxenelev) 
och flöjtläraren Peter Söder-
lund framförde ett vackert 
stycke på tvärflöjt, senare 
kompade Peter henne även 
på piano. 17-åriga Alma 
Berglöv Hermansson satte 
sig vid pianot och publiken 
kunde njuta av hennes piano-
spel i ”The heart asks plea-
sure first”, ledmotivet till 
filmen The Piano.

Nathalie Norrman, årskurs 
åtta, visade upp sina kunska-
per med sin fiol i en vacker 
låt. Hon har gått på musik-

skolan i fem-sex år. Vuxen-
eleven Marie Christensen 
gav också prov på vackert 
fiolspel. Marie visade att hon 
även kunde hantera ett så 
ovanligt och spännande in-
strument som en harpa.

Avslutade den knappt 
timslånga konserten gjorde 
Philip Lundgren, årskurs sju, 
och musikläraren Jonathan 
Bryntesson. De bjöd på en 
skön basduett i Stevie Won-
ders ”Isn’t she lovely”. Philip 
har bara spelat bas i 1,5 år, 
men det var det ingen som 
kunde ana med tanke på hans 
flinka fingrar och känsla i 
spelandet.
 Susanne Emanuelsson 

susanne@mellerudsnyheter.se

Sara Ekman och Erik Jonsson framförde ”Bakom hästen” på valthorn. Xavier Schneider och Arvid Lorentzon körde en skön blueslåt tillsam-
mans.

Astrid Davidson har spelat trombon i tre-fyra år.

Nathalie Norrman, årskurs åtta, spelade ett kort fiolstycke.

Vuxeneleven Marie Christensen bjöd på en låt på harpa.Alma Berglöv Hermansson spelade ett vackert pianostycke.

Zommarpojkarna siktar mot stjärnorna
Zommarpojkarna är ett 
modernt dansband anno 
2019. Produktionen kring 
Zommarpojkarna är ut-
spridd över hela Sverige 
men utgörs huvudsakligen 
av Jonathan Magnussen 
från Mellerud och Fredrik 
Björk från Åstorp.

Båda har en bakgrund som 
låtskrivare och producenter 
för egna och andras artistpro-
jekt. Bandet har även privile-
giet att inneha en av Melle-
ruds top-fem bästa 
rytmsektioner i form av 
Mattias Hagström och Robin 
Fransson.

Namnet, hur kom ni fram 
till det?
– Vi hade det som projekt-
namn när vi gjorde beats på 
Öland en sommar. Det var 
mest på skoj, men när vi se-
dan blev ett dansband så 
passade det ju väldigt bra helt 
plötsligt. Speciellt när Z:at 

kom på plats, då kunde vi inte 
låta bli.
Hur kom ni till dansbands-
musiken?
– Vi gjorde mycket musik på 
svenska och då kändes det 
som ett naturligt steg samti-
digt som vi tror att vi kan 
tillföra något nytt till genren. 

Zommarpojkarna live på Vikens hemgård. Från vänster: Fredrik Björk, Jonathan Magnussen, Mattias Hagström och Robin Fransson. Foto: Privat.

Vi har matchande kavajer 
och instrumenten högt upp, 
bugg i publiken och allt det 
där men vi tror att vi på sikt 
kommer att bli det första 
dansbandet med ansiktstatu-
eringar. Vi brukar göra en 
liknelse med andra genrer 
som hiphop och rock. Sätt på 
en hiphop- eller rocklåt från 
1980 eller 1990-talet och 
jämför med hiphop och rock 
idag. Det har hänt en del 
samtidigt som rötterna finns 
där. Det har också varit ett 
utmärkt sätt för vår keyboar-
dist att träffa kvinnor.
Ni har en platta på gång?
– Vi släpper den första sing-
eln ”Rör dig till basen” i vår, 
med tillhörande musikvideo.
Skivan kommer lite senare 
och kommer att innehålla 
klassiska Zommarpojkarna- 
låtar som ”Rör dig till basen”, 
Upp, Kamouflage och Ann 
Suzanne för att nämna några.
Vi hoppas att den kommer att 
vara tillgänglig för försälj-
ning på välsorterade bensin-

mackar. Vi kommer även se 
till att musiken finns tillgäng-
lig på Spotify och Youtube.
Era framtidsplaner?
– Vårt mål är att bli Sveriges 
största dansband. Vi har en 
lång bit kvar innan vi har sålt 
tusentals skivor och har vårt 
eget vin på systembolaget, 
men man måste ju våga sikta 
högt! Just nu försöker vi bli 
det största dansbandet på 
Instagram, vilket också är en 
utmaning, men vi har snart 
mer följare än det som är 
störst i Norge. Man får jät-
tegärna följa oss på Insta-
gram och hjälpa oss med det.
Hur känns det?
– Det känns jättekul, vi hop-
pas folk ska gilla det vi gör, 
säger Jonathan Magnussen.
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se
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Bra erbjudanden i butiken 
och på gården

”Skog är en bra  investering”
Priset på skogsmark steg 
till rekordhöga nivåer i 
södra och mellersta Sve-
rige under 2018, medan 
priset sjönk något i norra 
Sverige. Detta visar sta-
tistik från LRF Konsults 
försäljning av skogsfas-
tigheter på den öppna 
marknaden.
Högkonjunktur, låga räntor 
och bra betalt för skogsråva-
ran påverkar intresset för 
skogsmark och därmed pri-
set. 

– Skog är en bra och vär-
debeständig investering, 
bättre än aktier, säger skogs-
ägaren Sven-Erik Eriksson, 
som deltog i en pressträff 
som anordnats av LRF Kon-
sult i Dals Långed i slutet av 
januari. 

Sven-Erik har varit skogs-

ägare sedan 50-talet då han 
tillsammans med sin bror 
köpte ett litet skogsskifte på 
föräldragården. Han har där-
efter varit en aktiv skogs-
ägare i hela sitt liv och varit 
med om många förändringar.

– Många nyheter har jag 
inte köpt, säger han.

Störst ökning
I området Värmland och 
norra Västra Götaland, som 
Dalsland tillhör, har priset 
ökat allra mest, 11,6 procent 
till 437 kronor per kubikme-
ter skog (hela träden med allt 
utom grenar).

I södra Sverige, det vill 
säga Östergötland, stora de-
lar av Västra Götaland, Kal-
mar, Jönköping, Kronoberg, 
Skåne, Blekinge och Halland 
har genomsnittspriset stigit 

med 3,9 procent. De tre se-
nast nämnda länen har ett 
genomsnittspris på 664 kro-
nor per skogskubikmeter.

Mer mark för  
pengarna norrut
Ju längre norrut man kom-
mer i landet, desto mer 
skogsmark får man alltså för 
pengarna.

I Jämtland, Västernorr-
land, Norrbottens och Väs-
terbottens kust- respektive 
inland får man för tre miljo-
ner kronor 119 hektar skog, i 
mellersta Sverige, dit Dals-
land räknas, får man 48 hek-
tar och i södra Sverige får 
man 31 hektar. Genomsnittet 
för hela landet är 52 hektar 
för tre miljoner kronor.

Priset per hektar påverkas 
också av virkesförrådet, bo-

Anders Skogsberg och Henrik Pålsson, LRF Konsult, diskuterade skogspriser med skogsägaren Sven-Erik 
Eriksson i Dals Långed, t.h.

SKOGSPRISER HELÅR 2018

(reala värden)
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niteten, arrondering, läge, 
virkeskvalitet, vägnät, av-
stånd till industri, jakt, med 
mera.

Ortsbor oftast köpare
25 procent av skogsfastighe-
terna i Sverige säljs på den 
öppna marknaden, resten är 
affärer mellan grannar, eller 
generationsskiften inom fa-
miljer. 

Intresset för att köpa skog 
är stort, fast andelen utländ-
ska köpare har minskat. De 
flesta av skogsfastigheterna 
som säljs på öppna markna-
den köps av ortsbor.

Nu tror många att konjunk-
turtoppen i Sverige är nådd, 
men ränteläget är fortfarande 
lågt och kommer sannolikt 
att höjas i långsam takt. Där-
för spås att intresset för att 
äga skog fortsatt kommer att 
vara stort. Det är fortfarande 
bra betalt för råvaran.

Sven-Erik Eriksson har 
sett många upp och ned-
gångar genom åren. Han tror 
att värdet på rekreation när 
det gäller skogen kommer att 
plana ut och att avkastnings-
värdet kommer att öka.

– Att fasa ut fossila bräns-
len kommer att öka avkast-

ningen på skogen. Allt som 
går att göra i olja går att göra 
i trä, säger han.

Sven-Erik påpekar att 
skog måste skötas klokt och 
det finns mycket att ta hänsyn 
till.

– Klimatförändringarna 
kommer att påverka oss. Vi 
kommer i högre utsträckning 
att få satsa på lövskog, som 
har kortare omloppstider och 
är härdigare. Själv har jag 
nyligen planterat hybridasp, 
berättar han.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se
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Deras vision är hållbar produktion
Man talar ibland om fa-
miljejordbruk, men här 
handlar det inte om vil-
ket familjejordbruk som 
helst. Här tror man starkt 
på det svenska lantbru-
kets framtid och ser att 
det finns potential att 
lösa såväl matfrågan som 
avfallsfrågan och därtill 
klimat- och energifrågan. 
Karin och Per-Olov Hilmér 
tillsammans med sönerna 
Oscar och Gustav satsar mot 
en mera hållbar och miljö-
vänlig produktion av svin, 
växtodling och energi.

En solig februariförmid-
dag träffas vi i personalrum-
met på Lerhult. Familjen 
Hilmér, förmannen Made-
leine Walter och praktikan-
ten Rickard Karlsson är med. 
På utsidan syns spåren efter 
ombyggnaden, markplane-
ringen är inte riktigt klar 
ännu. Första september förra 
året köpte man loss verksam-
heten på Bergungen från 
Dahlbergs Slakteri och Hil-
merdal AB bildades. 

Efter att om- och tillbygg-
nad sedan skett på Lerhult, 
som är det nya arbetsnamnet 
på före detta Bergungens 
Suggpool, (och som platsen 
heter) kunde man i mellanda-
garna ta in den första om-
gången suggor. Båda flyg-
larna på Lerhult har förlängts 
och man har på detta vis 
skapat utrymme för ett annat 
system, som innebär att de 
seminerade suggorna kom-
mer ut tidigare till satelliten, 
och sedan bara promenerar 
vidare till sin ”BB-avdel-

En liten pratstund mellan de anställda bland griskultingarna i en av avdelningarna i svinstallet, fr.v. Desireé 
Lindberg, Madeleine Wallter, Lisa Johansson och Sofia Darefelt.  

 Här är det matdags, några veckor gamla kultingar låter sig väl smaka av 
vad mamma gris har att erbjuda.En av de godmodiga modersuggorna på Lerhult.

Oscar och Gustav Hilmér visar runt i det ny- och ombyggda svinstallet 
där grisarna fått mycket större yta till sitt förfogande, samtidigt som 
personalen fått bättre översikt.

Älgkalvar väger allt mindre
I Melleruds jaktvårdskrets 
diskuterades älgkalvars 

Jan Borssén visade statisktik på 
älgkalvars vikt i Kyrkans hus i Mel-
lerud där Melleruds jaktvårdskre-
st hade möte.

Bara 50 procent av älgkorna får kalvar. Det borde vara 70-80 procent. 
Stör älglusen kornas brunst? Eller är kvalitén på korna inte bra?.

vikt för någon vecka se-
dan. Jan Borssén presen-
terade statistik som visar 
att kalvarna blivit lättare 
de senaste åren och det 
fanns många frågor och 
några teorier om varför 
det är så.
Sedan 2012 har medelvikten 
på älgkalvarna som fälls un-
der älgjakten sjunkit.

– Förr vägde kalvar runt 80 
kilo. Idag är det många som 
väger runt 55 kilo. Det är 
ingen bra trend, sade Borssén 
som visade statistik i försam-
lingssalen i Kyrkans hus i 
Mellerud.

Älgkalvarnas vikt blir 

sämre ju längre söderut man 
kommer i Sverige. I Skåne 
finns de lättaste kalvarna, i 
till exempel Jämtland är kal-
varna betydligt tyngre. 

Att djuren i norr lever på 
mer skog och mindre åker 
kan vara en förklaring till just 
denna skillnad, menade 
några av de församlade jä-
garna. 

Det påpekades dock att alla 
kalvar inte är små, att de små 
kalvarna beror på att deras 
mödrar inte är av bästa kva-
litet, kostammen behöver 
förbättras menade man. 

Bara 50 procent av korna 
föder kalvar, det borde vara 

70-80 procent. Det diskute-
rades hur svårt det är att i 
skogen under pågående jakt 
avgöra vilken ko som ska 
fällas och vilken som bör 
sparas, svårt att avgöra vik-
ten och vilken kvalitet djuret 
har. Att jägarna kanske skju-
ter för fort och inte utnyttjar 
den långa jakttiden till att bli 
mer noggranna, var en syn-
punkt som delades av många. 

Det fanns också en teori 
om att älglusen, eller hjort-
lusflugan som den egentligen 
heter, kan störa älgkornas 
brunst. 

– Älgar kan har 10-20 000 
lus på sig och kanske stör det 

djurets förmåga att komma i 
rätt hull i tid för normal 
brunst. Det skulle kunna vara 
en förklaring till att älgkal-
varna är större norrut i landet. 
Där finns inte älglusen. Det 

vore intressant att rapportera 
hur mycket lus djuren har, 
tyckte Jan Borssén.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

ning” när de närmar sig 
grisningen. Detta ger klara 
fördelar både för djuren och 
för personalen, menar Per-
Olof Hilmér.

Fått bättre överblick
Suggorna hinner i lugn och 
ro vänja sig vid den nya mil-
jön, foder och folket på plats 
innan det är dags för gris-
ning. De går i grupper om 25 
stycken, men har möjlighet 
att gå in i egna bås om de vill 
vara i fred. 

Båsen är också större än 
vad de varit tidigare, vilket 
gör att de kan ligga bra. Spal-
ten som underlag gör också 
att det blir torrt och fint. De 
har också tillgång till en ak-
tivitetsyta med extra halm att 
äta. När vi tittar in i det ena 
grisstallet, så är där lugnt och 

stilla, nästan alla suggorna 
ligger och vilar i sina bås.

– Vi är väldigt nöjda med 
att ha fått aktivare och renare 
djur. Vi har också en bättre 
översikt än tidigare. Vi ser att 
de mår bra och äter som de 
ska, säger Oscar Hilmér och 
Madeleine Walter instämmer 
helt och fullt.

Berg, Lerhult och Bäcken
Inom Hilmerdal bedriver 
man svinuppfödningen på 
gårdarna Berg, Lerhult och 
Bäcken. Berg är navet där 
suggorna semineras, de åker 
sju veckor innan grisningen 
sedan vidare till Lerhult och 
Bäcken, som benämns som 
satelliter. Varannan vecka, 
året om, går 42 dräktiga sug-
gor till Bäcken och 95 till 
Lerhult. 

Efter grisningen får gris-
kultingarna dia i fem veckor 
innan de skiljs från moder-
suggorna. Suggorna går så 
tillbaka till Berg, griskulting-
arna flyttas mellan avdel-
ningarna efter hand, i takt 
med hur de växer. Omkring 
1 000 smågrisar avvänjs per 
vecka och när de är tillräck-
ligt stora, elva till tolv veckor 
gamla, lämnas de iväg för 
vidareuppfödning. Lerhults 
grisungar förmedlas till fem 
olika grisproducenter i när-

området medan Bäckens 
kultingar åker till Äspesäter 
för vidare uppfödning inom 
det egna ledet. Och så här 
snurrar det på.

I samband med övertagan-
det minskades poolen ner 
något. Nu drivs alltsammans 
inom det egna företaget och 
på så sätt elimineras eventu-
ell smittspridning och även 
transporterna har minskats. 
Det blir hälsomässigt bättre 
för djuren och ekonomiskt 
sett är det bara fördelar.

Gott samarbete,  
bra personal
Per-Olof Hilmér betonar 
gärna hur nöjda de är med 
både samarbetspartners och 
personal;

– Vår personal har varit 
fantastisk, alla har varit med 
på tåget kring ombyggnaden, 
foderomläggningen etcetera, 
säger han och förklarar att 
man här använder eget 
spannmål, där foderstaterna 
får räknas om varje månad. 
Detta mycket beroende på 
det exceptionella skördeåret 
2018.

– Vi hade också mycket bra 
samarbete med Dahlbergs 
Slakteri i samband med att vi 
tog över verksamheten, det 
fungerade mycket fint, tilläg-
ger han. 

Karin Hilmér poängterar 
också vilket gott samarbets-
klimat det finns mellan bön-
derna på Dalboslätten;  

– Här har vi mycket bra 

förutsättningar för att driva 
lantbruk och det ses också 
positivt på lantbruksnäring-
en från Melleruds kommuns 
sida, vilket känns väldigt bra. 
Det blir ju på det viset lättare 
att växa och utvecklas, vilket 
gör att vi också kan erbjuda 
nya arbetstillfällen, förklarar 
hon.

Stolta producenter
På frågan hur det är att jobba 
tillsammans hela familjen, 
svarar de nästan samstäm-
migt att det är en styrka att 
kunna arbeta tillsammans, 
här finns de äldres erfarenhet 
och de yngres nya kunnande 
och nyfikenhet. Alla fyra är 
dessutom utbildade lantmäs-
tare.  Gustav Hilmér, som till 
stor del roddat ombyggnatio-
nen på Lerhult, säger;

– Idag måste vi vara mark-
nadsanpassade. Det vi pro-
ducerar ska också vara att-
raktivt på marknaden. Vi är 
stolta över det vi producerar, 
vi och hela grisbranschen 
lever på konsumenternas 
förtroende. 

Per-Olof avslutar;
– Sveriges konsumenter 

vill ha bra mat att äta och det 
ska vi se till att de får!

Ing-Marie Norrman
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BRÅLANDA, Industrigatan 13
Maskinförsäljning: Nils Högberg 010 - 556 26 29
Reservdelar och Verkstad: 010 - 556 02 80
www.lantmannenmaskin.se

Rusta inför våren
– vi står laddade
Köp din olja där kunskapen finns. Vi hjälper dig välja rätt olja 
till din maskin. Vårens oljekampanj pågår 25/2 – 29/3 2019. 
Valtra N med lastaren på köpet. Just nu får du frontlastaren 
på köpet vid köp av ny Valtra N med frontlastare ur vårt lager. 
Kontakta oss redan idag för mer info!

P
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2

Oljekampanj 
i vår butik

Våren närmar sig – 
boka tid i verkstaden 

inför säsongen
Lastaren på köpet

Följ oss på 
sociala medier

Paketet avser nybilsgaranti, fri service och vägassistans upp till 10.000 mil eller max 5 år, vilket som inträffar 
först. Fri service gäller 5 år eller vid 2.000, 4.000, 6.000 och 8.000 mil. Kampanjen gäller t.o.m. 190630. *Avser 
fordonsskatt under de första tre åren. Gäller begränsat antal lagerbilar.

JUST NU! Erbjuder vi extra trygghet på 
vägen. För våra kunder är pickupen ett 
verktyg som inte får gå sönder eller stå 
stilla. Bra verktyg gör jobbet enklare!

NO F  CKUP!
DESSUTOM! Fåtal pickuper medlåg fordonsskatt i lager! 

SPARA UPP TILL24.066:- 

ISUZU MELLERUD 
ROY ANDERSSON BILBOLAGET 
Sapphultsgatan 6–8, 0530-444 40 
www.roybil.se 
Mån-fre 09-18, lör 10-14

Har du frågor om  
skog och lantbruk?

Hör av dig till oss så hjälper vi dig.

0530 - 440 00      dalsbank.se

Husqvarna X-Cut

Husqvarna XP® 
Power 2

PERFORMANCE
BY HUSQVARNA

KAMPANJ-
PRIS

Husqvarnas robusta 
och tillförlitliga 
X-Torq-motor ger 
bra skärkapacitet  
 

Bränslepump och 
choke/stoppkontroll 
säkerställer enkel start

Äkta Husqvarna 
pro-design för 
enkel 
manövrering

6.990:-/ 7.990:-
REK. ORD. PRIS 8.500:-/ 8.900:-

Färdigblandat 
alkylatbränsle

Husqvarna  
550XP®/ 560XP®

ÅTERFÖRSÄLJARENS ADRESS

Skärpa som varar      Försträckt      Hög skäreffektivitet

Sapphultsg. 2 Mellerud • Tel. 0530-411 18
info@fritzens.nu • www.fritzens.nu

Din kompletta 
däckleverantör!

Däck till bra priser - Bil och maskinreparationer - Snabb service
Öppet måndag - fredag 7.30-17.00

Viktigt att krisstödet till 
bönder betalas ut snabbt

2018 års extrema väder-
lek med stora skördeför-
luster och dyra inköp av 
foder har skapat stora 
hål i böndernas ekonomi. 
Jordbruksverket beräk-
nar det ekonomiska tap-
pet till drygt sex miljarder 
kronor och en minskning 
av 2018 års nettoinkomst 
i jordbruket med 65 pro-
cent. 
– Äntligen finns det nu ett 
skarpt förslag om fördelning 
av 2019 års krisstöd. För 
många svenska bönder är 
likviditetsproblemen stora 

efter intäktsbortfallet förra 
året. Nu är det viktigt med en 
snabb hantering på närings-
departementet så att pengar-
na betalas ut under första 
halvåret, säger LRF:s för-
bundsordförande Palle 
Borgström.

Jordbruksverket föreslår 
en utbetalningsmodell där 
gris- samt fågel- och äggnä-
ringen får ett särskilt djur-
kopplat stöd och sedan utbe-
talas också stöd kopplat till 
åkermarken.

– Det är svårt att få absolut 
rättvisa i den här typen av 

system, men jag tycker att 
när man tar hänsyn till 2018 
års utbetalning som gick till 
mjölk-, nöt- och fårbönder så 
blir utfallet ändå någorlunda 
rimligt.  Det är bra att Jord-
bruksverket har tagit hänsyn 
till våra synpunkter kring  fo-
derbehovet inom grisnä-
ringen, men vi anser att även 
potatis- och betodlare bör få 
del av krisstödet.  Regering-
en bör också överväga att 
sätta samma stödbelopp för 
alla åkergrödor av förenk-
lingsskäl, säger Palle Borg-
ström.
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Brist på skogsplantor efter 
fjolårets torra sommar

Besök på en plantodling i Tyskland. Anton Johansson, Tommy Gustafsson, tysk odlare, Roger Gustafsson och en tysk odlare till. Förutom Tyskland 
är Finland det land där företaget har flest odlingar. Foto: Privat.

Det kommer inte att finnas 
tillräckligt med skogs-
plantor i södra och mel-
lersta Sverige på grund 
av den extrema torkan i 
fjol. Många får vänta till 
år 2020 med sina plante-
ringar.
– Det är ganska skiftande hur 
plantorna har överlevt, en del 
har bara två procent döda 
plantor medan andra kan ha 
upp till en 80-procentig död-
lighet. Det var en extremt 
dålig sommar för jord- och 
skogsbruket, konstaterar 
Roger Gustafsson, skogvak-
tare på Bohus Dals Skogs-
plantor AB.

Torkan påverkas av olika 
saker, såsom jordarten. Gru-
siga marker i slänter belägna 
i öster/söderläge får det svå-
rare, medan marker på nord-

En fin planta, 20-40 centimeter hög, som växt bra under den torra som-
maren 2018. Foto: Privat.

sidan klarar sig bättre. Leriga 
jordar och låglänta fuktiga 
marker har bättre förutsätt-
ningar att klara torka.

Plantans storlek är också 
avgörande. Mindre plantor 
kan klara sig bättre vid torka. 
Planteringstidpunkten är 
också avgörande.

– Regn i jämna skurar var 
och varannan vecka är bäst, 
det får gärna vara varmt och 
soligt där emellan. Då är det 
perfekta förutsättningar, un-
derstryker Roger.

Varit förutseende
Bristen på plantor är stor runt 
om i Sverige, men Roger 
berättar att företaget varit 
förutseende och har fler plan-
tor till försäljning än i fjol, 
det vill säga närmare fem 
miljoner plantor.

– Vi har till Dalsland och 
Bohuslän, åtminstone i en 
månad till. Skogsägare som 
väntar längre hamnar på re-
servlistan, säger han.

En faktor som avgör plan-
tans överlevnad är plante-
ringens tidpunkt. Tidig plan-
tering är en stor fördel.

– Vi började plantera den 
20 april i fjol, det gick knap-
past tidigare. Vi hade en seg 
tjäle i Dalsland. Vissa år kan 
man plantera redan den 20 
mars, förklarar Roger.

Torkan kom redan tio da-
gar efter att vi startade med 
planteringen och höll i sig till 
10 juni då en del regn kom. 
Sedan fortsatte torkan, med 
enbart spridda skurar här och 
där. Detta tog död på väldigt 
många plantor.

– Jag skulle vilja uppmana 

skogsägare att kontrollera 
överlevnaden, det är inte alla  
som gått ut och kollat detta 
ännu. Alla brukar ha en för-
säkring som täcker brand-
skador. En del har även en 
kompletterande försäkring 
som tar stormskador. I den 
ingår ofta torkskador och 
insektsskador, säger Roger.

Företaget levererar drygt 
fyra miljoner granplantor 
årligen. I Dalsland handlar 
det övervägande om gran och 
väldigt lite tall, lövträd och 
till exempel sitkagran.

Tyskland och Finland
Företaget har ingen egen 
odling i distriktet, utan de är 
förlagda till Tyskland och 
Finland i första hand.

– Vi har många skogsägare 
som ringer, flera plantskolor 

har stoppat försäljningen. 
För flera av de stora aktö-
rerna tog plantorna slut i 
december. Det kommer inte 
att räcka till alla skogsägare, 
säger Roger.

Det finns tre skäl till detta: 
1. Högkonjunkturen. 2. 
Många som behöver hjälp-
plantera där plantor dog i 
fjol. 3. Alla hyggen som inte 
blev färdigplanterade i fjol 
på grund av torkan. 

Priset på skogsplantor 
kommer att öka i liten om-
fattning.

– Vi är långsiktiga i Dals-
land så det blir bara en min-
dre korrigering, konstaterar 
Roger.

Företaget har plantdepåer 
på flera olika platser, bland 
annat i Ökna skola utanför 
Dals Ed och Låkön i Järbo. 

Rogers bror, Tommy Gus-
tafsson, jobbar med plantför-
säljningen medan Anton Jo-
hansson från Högsäter är 
skogvaktare och arbetar 
främst på skogskontoret i 
Strömstad med planeringen 
av skogsplanteringarna.

– Vi har cirka 60 man som 
planterar, till våren planterar 
vi 2,6 miljoner plantor i hela 
Dalsland och lite i Bohuslän. 
Detta sker för hand. Vi hop-
pas att våren kommer i god 
tid eftersom vi vill ut så fort 
som möjligt och sätta plan-
tor, säger Roger.
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se

Dags för SAM-ansökan 2019

Omkring 60 000 lantbrukare ska snart söka jordbrukarstöd. Sista an-
sökningsdag är den 11 april. Foto: Carl Johansson.

7 februari öppnade e-
tjänsten SAM Internet där 
lantbrukare söker jord-
brukarstöd, den så kall-
lade SAM-ansökan. Sista 
dag för SAM-ansökan är 
den 11 april.
Omkring 60 000 lantbrukare 
har fått information om årets 
SAM-ansökan hem i brevlå-
dan. Utskicket innehåller 

kortfattad information om 
årets ansökan med tips och 
råd. På Jordbruksverkets 
webbplats finns information 
om stöden och vad man be-
höver tänka på när man gör 
årets SAM-ansökan.

Nyheter i stöden
Reglerna är i stort sett de 
samma i år som förra året, 

Klart med rektor till 
Nuntorpsgymnasiet

Det blir Carl-Göran Strutz 
som kommer att tillträda 
tjänsten som rektor på 
Nuntorpsgymnasiet där 
utbildningarna kommer 
att starta till hösttermi-
nen. 

Till hösten räknar man med 
att 25 elever kommer att 
starta sin utbildning på Nun-
torpsgymnasiet med inrikt-
ning mot häst och lantbruk. 
Till detta kommer gymna-
siesärskolans sju platser. Att 

Carl-Göran Strutz 
blir rektor för Nun-
torpsgymnas iet 
där utbildningarna 
startar i höst. Foto: 
Dalslänningen.

men det finns några få undan-
tag. Bland annat förlängs 
trädesperioden för träda som 
ekologisk fokusareal. Det 
kommer inte heller vara till-
låtet att gödsla träda som 
man anmält som ekologisk 
fokusareal.

På Jordbruksverkets 
webbplats finns en översikt 
av årets nyheter i stöden och 
SAM Internet.

Sista ansökningsdag
Sista dag för SAM-ansökan 
2019 är torsdagen den 11 
april. Om ansökan kommer 
in efter den 11 april minskar 
ersättningen med en procent 
för varje arbetsdag som an-
sökan är försenad. Om ansö-
kan kommer in efter den 6 
maj får lantbrukaren ingen 
ersättning alls 2019.

rektorsfrågan inför skolstar-
ten nu är löst bekräftas av 
Dinglegymnasiets ordföran-
de Göran Holmberg.
 – Carl-Göran Strutz har 
mycket god erfarenhet och 
har också både naturbruks- 
som särskolekunnighet från 
sin tid på Utsiktens skola i 
Dals Ed, så detta känns väl-
digt bra, kommenterar han.

Carl-Göran Strutz kom-
mer att tillträda tjänsten på 
full tid från första augusti, 
men är tillgänglig redan nu 
på timbasis. Strutz kommer 
närmast från en tjänst som 
skolchef på Orust och har 
tidigare bland annat varit 
utbildningschef i Bengtsfors.

Ing-Marie Norrman
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Sträckfilm • Ensilageplast

Tel. 0521-360 48

Kristian
0707- 43 57 50

www.faunustrad.se 

Avverkning
(mindre träd) 

Beskärning
(även fruktträd)

Stubbfräsning Häckklippning
Rådgivning

Nordvästra Skånes Arborister
FAUNUS TRÄD

Erbjuder tjänster som:

• Jord 
• Torv 
•Täckbark

 Tel. 070-777 43 20

Klipp ut och spara !

 

Kors i taket!
Visste du att det är bevisat att människor mår 
bättre i trähus än i hus av stål och betong?  
LVL, fanérträ, ersätter stål i balkar och bjälkar 
medan korslimmat massivträ, CLT, ersätter 
betong i väggar, tak, golv och trappor.  

Ring din lokala virkesköpare så berättar vi mer 
och även om våra investeringar i Gruvöns såg.
Läs mer www.storaensoskog. se

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

på hemmaplan
Vi är intresserade av långsiktiga 
samarbeten med lokala virkesleverantörer. 
Slå oss gärna en signal.

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

Industrigatan 1B, Ed      www.motor4u.se      0534-121 30

Motor4U

Psst! Snart vår, dags att fixa klipparen...

CFMOTO Sveriges mest sålda ATV-märke!

CFMOTO 520 EFI 
4*4, Servostyrning, vinsch, terräng el. traktorreg.
Pris från 51 120:- ex. moms

Helt nya Kawasaki Mule PRO 
MX, Traktorreg.
Servostyrning, 4*4, hög/låg, diff, 700cc/ 
45hk, insprutning, 27 cm markfrig. 60 km/h, 
drag. Pris från 105 520:- ex. moms

ATV-TILLBEHÖR-MOPED-ELCYKLAR-TRÄDGÅRD-SKOG

Kawasaki Brute Force 750
Servostyrning, 4*4, hög/låg, diff, 
2-cyl, v-twin, insprutning, drag. 
Pris från 83 920:- ex. moms

Nu kan vi erbjuda 5-års garanti,
på nya Kawasaki och CFMOTO!

Kom och byt in din gamla maskin!

Mjölkproduktionen minskade 2018

Mjölkproduktionen i Sverige minskade med 57 ton under 2018.

Den totala invägningen 
av mjölk under 2018 var 
2 760 tusen ton. Det är 
en minskning med 57 ton 
eller 2 procent. Slakten 
ökade för samtliga djurs-
lag, förutom kyckling.
Av den invägda mjölken 
producerades bland annat 
754 000 ton konsumtions-
mjölk och 229 000 ton syrade 
produkter. Produktionen av 
grädde, ost och smör mins-
kade under året jämfört med 
2017. Däremot ökade pro-
duktionen av mjölkpulver.

Statistik för slakten 2018
Får och lamm: 5 600 ton. 
Den högsta uppmätta slakten 
av får och lamm sedan upp-
gifter började tas fram på 

1940-talet. Det slaktades 
under 2018 totalt 280 200 får 
och lamm. Jämfört med 2017 
ökade slakten av får och 
lamm med fyra procent.

Nöt: 136 900 ton. Under 
2018 slaktades det 425 600 
nötkreatur. Jämfört med 
2017 ökade slakten av nöt 
med fem procent.

Gris: 249 800 ton. Slakten 
av gris ökade med fyra pro-
cent jämfört med 2017. Un-
der 2018 slaktades det 2 646 
000 grisar.

Fjäderfä: 155 000 ton. 
Slakten av kyckling mins-
kade med knappt två procent 
i jämförelse med 2017. Totalt 
minskade slakten av fjäderfä 
med en procent i förhållande 
till föregående års siffror.

www.granplantor.se

Bohus-Dals Skogsplantor AB
Roger Gustafsson 070-638 69 31 • 0526-430 54
Dalsland: Tommy Gustafsson 070-526 49 05 • 0530-923 59
Dalsland: Anton Johansson 070-721 60 61

Boka Nu för våren 2019 Skogsplantering
Miljöanpassat snytbaggeskydd.
Vax och Woodcoat på Barrot
GRAN: Barrot 3 år.

Tall • Hybridlärk • Sitka • Löv
Hybridasp • Ädellöv

Plantkyl: Låkön, 7 km söder Bäckefors
Ökna skola, Rölanda s:n, Ed • Strömstad
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Att vara seriös politiker är 
inte alltid så lätt. Det tog en 
tid att ”smälta” Jensen/
Mossbergs insändarsvar i 
Melleruds Nyheter den 23 
januari 2019 – ”Vi jobbar för 
ett Mellerud med bättre poli-
tisk riktning”.

Nåväl, när vi hämtat oss 
från M-KD-gruppledarnas 
syn på hela Melleruds skolut-
byggnad 2014-2018 som om 
att vi minsann ”bara renove-
rat Karolinerskolan lite och 
ställt ut några baracker”. Det 
känns närmast hånfullt mot 
den förra S-C majoriteten 
och alla som jobbat stenhårt 
på utbildningsförvaltningen 
under Anders Pettersson. Vi 
vill bara upplysa alla kom-
munens invånare om att när 
vi tillträdde januari 2014 
fram till i december 2018 så 
har antalet platser i grund-
skolan och vårt gymnasium 
ökat med mer än 80 platser. 
Till detta kommer en utbyggd 
vuxenutbildning och SFI-
undervisning med mer än 
300 platser redovisade, vil-
ket är en kraftig ökning under 
2014-2018. 

För oss är detta en central 
verksamhet att utveckla i 
Melleruds kommun även i 
framtiden. Dessutom är det 

allvarligt att den nuvarande 
politiska majoriteten väljer 
att behandla familjers seriösa 
behov av nya förskoleplatser 
i centrala Mellerud med plat-
ser i Dals Rostock som inte 
ens finns i verkligheten. Be-
hoven är stora och tillgäng-
liga befolkningsprognoser 
visar att de inte kommer att 
minska de närmaste åren. 
Snarare fortsätta att öka.

Jensen/ Mossbergs sätt att 
kommentera kommunens 
goda ekonomiska utveckling 
under 2014-2018, visar inte 
heller på någon seriös håll-
ning. De har faktisk mage att 
påstå att ”Det som hänt är att 
omslutningen har ökat men 
inte resultaten i en allt mer 
galopperande ansvarslöshet 
från de då ledande socialde-
mokraterna”. Jösses Amalia!

För det första, samverkade 
vi framgångsrikt tillsam-
mans med Centerpartiet un-
der hela den förra mandatpe-
rioden, som i så fall bör ta åt 
sig av kritiken om de anser 
att den är korrekt. Om inte, 
har nya majoriten interna 
problem.

I själva verket är den ökade 
omsättningen i budgeten 
ökade intäkter som vi social-
demokrater tillsammans 

med Centerpartiet använde 
för att öka våra gemensamma 
resurser inom kommunens 
förskolor, skolor, inom äld-
reomsorgen, sociala insatser, 
ungdomsverksamhet, sär-
skild satsning för funktions-
hindrade på olika sätt, samt 
ett antal gemensamma bygg-
projekt som kommunens in-
vånare kommer att må väl av 
under flera decennier framåt 
i tiden.

Kommunen har finansiella 
mål som vi är stolta över att 
kunna visa upp ifrån förra 
mandatperioden, men vi 
sticker inte under stol med att 
det delvis beror på generösa 
statsbidrag från den förra 
röd-gröna regeringen.

Därför känns det fortfa-
rande konstigt att ni från 
M-KD är stolta över er bud-
get för 2019 som innebär en 
kraftig inbromsning av ökade 
statsbidrag för kommuner 
och landsting. Vi får leva 
med era partivänners beslut i 
riksdagen, men ser fram 
emot den nya S-MP-budge-
ten som är tänkt att stödjas av 
C-L.  Där man inför 2020 just 
nu talar om att återställa ök-
ningstakten igen så att ansla-
gen kommer att öka med 
cirka 20 miljarder istället för 

M-KD:s minskning av ök-
ningstakten till bara fem 
miljarder årligen. Vi social-
demokrater känner oss 
mycket stolta över att S-MP-
regeringen tar kommunens 
utvecklingsmöjligheter på 
allvar och vi sneglar lite åt 
C-L-ledamöterna när vi möts 
i olika sammanhang om vi 
möjligen kan dela lite på 
stoltheten.

Tankar om sparprogram 
som väcks i vår kommun, på 
mycket lösa underlag och 
prognoser, under 2019 beror 
i första hand på den stora 
osäkerheten som har uppstått 
kring de minskade statsbi-
dragen som Mellerud kom-
mer att få ta del av. Det beror 
på M-KD-budgeten som 
flera tjänstepersoner även i 
vår kommun nu försöker 
analysera konsekvenserna 
utav. Vi säger, ha lite is i 
magen och inte som nu när 
den nya majoriten med stöd 
av en dålig M-KD-budget 
skapar en hel del oro bland 
anställda och brukare kring 
besparingar på verksamheter 
där det finns verkliga behov.

Vänta åtminstone till halv-
årsbokslutet 2019 och börja 
inte spara i en budget som 
precis har börjat gälla 2019.

Det finns en del som kriti-
serar Löfven för att han ”gick 
med på politik som centern 
och liberalerna vill ha”, men 
alla vet troligen varför vid 
det här laget så vi övergår 
istället till att berätta om vad 
i den så kallade januariöver-
enskommelsen som kommer 
att få konkret betydelse från 
1 januari 2020 för många av 
oss som bor och röstar i Mel-
leruds kommun:

• Statsbidrag till kommu-
nens skolor, äldreomsorg 
och övriga sociala insatser 
ökar igen.

• Skolan får mer flexibel 
studietakt för varje elev och 
statliga bidrag för fler lärar-
assistenter införs.

• Det statliga medborgar-
kontoret i Mellerud blir av, 
men försenas ett år på grund 
av M-KD-budgeten.

• Vuxenutbildningen/Yr-
kesskolan med mera kan 
fortsätta att utvecklas igen.

• De studiesociala stöden 
som ger vuxna möjligheten 
att studera blir kvar och för-
bättras.

• Ett landsbygds- och bon-
deprogram tillsammans med 
C får stor betydelse för byg-
den.

• De miljösatsningar som 

M-KD tog bort återställs och 
byggs ut

• Pensionärer i kommunen 
kan få ökat bostadsbidrag 
med upp till 1000 kr/månad

• Extratjänster i Melleruds 
kommun kan bli kvar och 
kommer att kunna komplet-
teras med etableringsjobb i 
övriga sektorer där fack och 
arbetsgivare sätter lönen, 
inte staten.

• Betydligt bättre fortbild-
ningsmöjligheter för vård 
och omsorgspersonal.

Dessutom kommer Löfven 
att bjuda in till samtal kring 
ett nytt skattesystem där S-
Mp-C-L är överens om en 
grön skatteväxling och att de 
som tjänar pengar enbart på 
finansiell verksamhet ska 
betala betydligt mer i skatt i 
framtiden.

Pengarna behövs för att 
klara Melleruds välfärd 
också i framtiden!

För Socialdemokraterna  
i Mellerud 

Michael Mellby  
Thomas Hagman  

Marianne Sand Wallin

Välkommen till debatt och insändarsidorna! 
En insändare får innehålla max 2 000 tecken, svar på insändare 800 tecken. Du får använda signatur i tidningen, men måste alltid uppge namn, adress och telefonnummer för 
redaktionen. Vi förbehåller oss rätten att korta texten, sätta rubrik eller avstå från publicering. Manus returneras ej. Maila din insändare till: redaktion@mellerudsnyheter.seDEBATT

Ett Mellerud med bättre politisk riktning 2020

Grundutbildning för fullmäktigeledamöter

Juristen Anna Sandborgh höll i utbildningen. Hon har en gedigen erfaren-
het av arbete i ledande ställning i politiska styrda organisationer. Bland 
annat var hon kommundirektör under 20 år i Karlstad.

Mellan 180-200 personer från Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda och Mellerud medverkade i grundutbildningen för ordinarie ledamöter och ersät-
tare i kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige är 
kommunens högsta be-
slutande organ, då gäller 
det som förtroendevald 
att har tillräckliga kunska-
per. På ett lättförståeligt 
sätt höll Anna Sandborgh 
i en grundutbildning för 
bortåt 200 fullmäktige-
ledamöter och ersättare 
i Melleruds, Bengtsfors, 
Dals-Eds och Färgelandas 
kommuner.
I fredags genomfördes den 
första av två utbildningsda-
gar i Kulturbruket på Dal. 
Syftet är att ge grundläg-
gande förutsättningar, kun-
skaper och inspiration för 
rollen som förtroendevald.

Förutom ledamöter och 
ersättare i de fyra kommu-
nerna var även revisorer och 

några tjänstemän inbjudna.
Kursledare var Anna Sand-

borgh, hon är jurist och har 
suttit som kommundirektör i 
Karlstad under 20 år. Hon 
satt även med i utredningen 
av den nya kommunallagen

Anna Granlund, utredare i 
Melleruds kommun, fick i 
uppdrag av Dalslands kom-
munchefer att ta fram planen 
för utbildningen. Tillsam-
mans med en handläggare 
från varje kommun har de 
sedan sytt ihop programmet. 
Sedan kallade kommunfull-
mäktiges ordförande leda-
mötena till utbildningen.

Alla kommunfullmäktige-
ordförandena hälsade väl-
komna till utbildningen. 
Dessa var Roland Björndahl, 
Mellerud, Jan-Åke Jansson, 

Bengtsfors, Christina Lars-
son, Dals Ed och Thorbjörn 
Jakobsson, Färgelanda.

Berömmer utbildningen
– Det var absolut den bästa 
utbildning jag någonsin gått! 
utbrister Roland Björndahl 
och fortsätter:

– Så mycket kunskap hon 
hade, hon föreläste med både 

inlevelse och humor. Hon var 
underhållande, men höll sig 
ändå till fakta. Det är få för-
unnat att klara av det.

Björndahl understryker 
vikten av samarbete mellan 
dalslandskommunerna och 
då är de här utbildningsda-
garna ett perfekt tillfälle för 
utbyte kommunerna emel-
lan.

– Nu är ribban högt satt till 
nästa utbildningsdag den 15 
mars. Jag pratade med de 
andra i fullmäktige och de 
var också mycket impone-
rade av kursledaren, säger 
Björndahl.

– Första utbildningsdagen 
var mer övergripande med 
lagar och förordningar. Nästa 
gång blir utbildningen mer 

detaljerad med till exempel 
ekonomi, arbetsmiljö och 
säkerhet. Jag hörde av flera 
deltagare att det är en konst 
att få något så formellt som 
en kommunallag att vara så 
intressant. Kursledaren bröt 
ner det till en bra nivå, kon-
staterar Anna Granlund.
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se
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”Vi är bättre än förra året”
FOTBOLL 
Brålanda IF tog steget upp 
i division 4 förra året, tack 
vare kval, som tvåa i serien 
bakom Håfreströms IF. 
Nu laddar man upp inför 
säsongen och tränaren 
Ronny Fredriksson är po-
sitiv inför utmaningen.
– Det blir ett stort steg att gå 
upp i fyran. Vi är ett ungt lag, 
men det kändes bra i höstas 
och det känns bra på träning-
arna nu, jag är ganska opti-
mistisk, berättar den rutine-
rade tränaren, som inte 
kommer att införa några 
större förändringar, trots att 
man gått upp en division.

– Jag har inte tänkt om på 
35 år, jag spelar samma oav-
sett vilket lag, plan eller se-
rie. Är det ett riktigt bra lag 
så kan jag välja att sänka 

pressen lite eller välja att 
sänka försvarsspelet lite.
Men det gäller att göra laget 
bättre och jag tycker det ser 
bättre ut på träningarna lag-
mässigt och många spelare 
har blivit bättre individuellt. 
Vi är bättre än förra året och 
jag märker på spelarna att de 
aldrig har varit så taggade 
som de är inför denna sä-
songen, berättar Ronny.

”Munkedal vinner”
Årets division 4-serie inne-
håller bland annat lokalriva-
len Håfreströms IF, som vann 
division 5 med tre poängs 
marginal före Brålanda. Fre-
driksson tror på att Håfre-
ström kan bli ett lag att räkna 
med i division 4.

– Håfreström var bra, men 
bara tre poäng före. De har 
också breddat truppen med 

Brålandas Ronny Fredriksson laddar för en säsong som nykomling i divi-
sion 4, med ett lag som enligt tränaren själv ser bättre ut än föregående 
år. Foto: Arkivbild/Tobias Coster.

flera bra nyförvärv, så det kan 
bli en outsider med många 
bra fotbollsspelare, säger 
Ronny, som trots det tror att 
ett lag från Bohuslän vinner 
denna säsong.

– Jag tror Munkedal tar 

hem det, de kvalade i fjol och 
har fått in några bra killar. Jag 
tror de vinner, men efter det 
så är det jämnt, helt öppet.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Åsebro/Brålanda favoriter att nå final
FOTBOLL 
Inför Dalslands Sparbanks 
Cup på damsidan är Åse-
bro/Brålanda favoriter att 
nå final.
I avsaknaden av bland annat 
Tösse IF och LDB Dalsland 
är det sex damlag som gör 
upp om titeln kommande 
säsong, i två grupper.

Åsebro/Brålanda ställs 
mot Eds FF, division 3, och 
Frändefors IF, division 4 i 
grupp A, en grupp man bör 
vinna. ”Fiffens” damer får 
den svåraste uppgiften, med 
ett division 2 och ett division 
3-lag som motståndare.

I Grupp B är det division 

DALSLANDS 
SPARBANKS CUP
Grupp A:
EDS FF (Div. 3)
Frändefors IF (Div. 4)
Åsebro/Brålanda (Div. 2)

Grupp B
Bengtsfors IF (Div. 2)
HEF Valbo (Div. 4)
IF Viken (Div. 4)

Amanda Jonasson och hennes lag Åsebro/Brålanda är favoriter att ta 
sig till final i Dalslands Sparbanks Cup. Foto: Arkivbild/Tobias Coster

Seger i första matchen för 
”Krals” Melleruds IF

FOTBOLL 
Melleruds IF gjorde sin 
första match för säsongen 
när man i lördags gästade 
Vänersborgs IF på Väner-
svallen. Träningsmatchen 
slutade med seger för MIF 
som vände underläge 0-1 
till seger 2-1.
På den kylslagna Vänersval-
len gav Melleruds IF ett 
styrkebesked inför säsongen. 
Med nya tränaren Lennart 
Andersson vid sidlinjen vann 
man mot division 2-laget 
Vänersborgs IF med 2-1.

– De leder rättvist i första, 
men sedan är det starkt att 
vända i andra när vi kommer 
i bra omställningar. Det var 
det vi var ute efter, att se om 
vi stod upp konditionsmäs-
sigt och fysiskt mot ett divi-

sion 2-lag och det tycker jag 
att vi gör, sade Lennart 
”Kral” Andersson efter 
matchen.

”Blandad konfekt”
Men det var Vänersborg som 
långa stunder var det bättre 
laget. Hemmalaget hade re-
dan hunnit med två tränings-
matcher inför lördagens, 
vilket märktes i både tajming 
och fart. Vänersborg hade 
också, framför allt i den för-
sta halvleken, flera chanser 
att öka på ledningen, men 
Andreas Grimheden i Mel-
lerudskassen visade på en fin 
gryende form.

– Det är tidigt och vår för-
sta match, så det är lite blan-
dad konfekt. Vi gör en del 
saker bra och en del saker 

Albin Broberg blev segerskytt i träningsmatchen på Vänersvallens konst-
gräs, där division 2-laget Vänersborgs IF förlorade med 2-1 mot MIF.  
Foto: Arkivbild/Tobias Coster.

som vi behöver rätta till. Till 
nästa match måste vi titta på 
fasta situationer och inspelet 
från kanterna. De kommer 
till en del lägen där det kunde 
varit flera baklängesmål, 
berättar Andersson, som fick 

se Sebastian Hedlund göra 
1-1, framspelad av lillebror 
Rasmus. Segermålet gjorde 
Albin Broberg några minuter 
från slutet.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

SPORT

2-laget Bengtsfors IF som 
bör ta sig till final. Där ser 
varken nyuppstartade Viken 
eller Valbo ut att kunna rucka 
på favoritskapet.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Alla hjärtans dag 
firades på Stinsen

Bernodus Oðinn Hilmarsson var en av ungdomarna som hjälpte till i 
baren. Foto: Madelene Andersson.

Under torsdagskvällen 
började Melleruds sjun-
deklassare sportlovet ti-
digt med en Alla hjärtans 
dag-fest på Stinsen, ett 
initiativ från några av Rå-
daskolans lärare. 
Sedan någon månad har det 
planerats en fest för Råda-
skolans sjundeklassare. Den  
gick av stapeln i torsdags i 
samband med Alla hjärtans 
dag. 

Närmare åttio elever spen-
derade sin torsdagkväll i det 
nyligen renoverade ung-
domshuset, tillsammans med 
många av lärarna. 

Lärarna som var på plats 
förklarar att man vill försöka 
göra något nytt för eleverna, 
så att skolan ska kännas rolig 
och man kan bryta de vanliga 
rutinerna. 

– Vi vill ju att skolan ska 
kännas kul, säger Ulrika 
Larsson som är klassföre-
ståndare i en av klasserna.  

Angela Sandberg håller 
med Ulrika, och förklarar att 

Stinsen är en bra plats för just 
en sådan sak.

– Vi ville ge eleverna möj-
lighet att umgås med oss och 
ha roligt utanför klassrum-
met, säger hon. 

Under torsdagskvällen 
kunde man utöver de vanliga 
aktiviteterna även se på film, 
samt tävla i lekar som limbo. 
Många ungdomar valde 
också att spela biljard och 
pingis. En del spelade säll-
skapsspel och hängde i sof-
forna. 

Nöjesgruppen och Ung-
domsrådet var med och 
hjälpte till både i baren och i 
kiosken. Populärast under 
kvällen var drinkbaren, där 
Stinsens Nöjesgrupp dagen 
till ära serverade alkoholfria 
drinkar med kärlekstema. 
Agnes Gustavsson som är en 
av ungdomarna som hjälpt 
till berättar att de sålt väldigt 
många drinkar.

– Det är roligt att det är 
populärt, säger hon.

Karolina H. Wessman

Smitning/ trafikolyckor
13/2 på eftermiddagen, smitning från trafikolycka i Ekenäs, 
Mellerud. Två bilar möttes, krockade med backspeglarna, 
den ena bilen körde vidare utan att stanna.
16/2 körde en man av vägen norr om Mellerud och fastnade 
i diket. Ingen blev skadad.
Ett fordon krockade med ett rådjur på väg 2136 på eftermid-
dagen den 13/2. 
15/2 krockade en bil med ett rådjur i Makeberg.

Drograttfylleri/ rattfylleri och olovlig körning
15/2 stoppades en man på Landsvägsgatan i Mellerud. Han 
hade inget körkort och var alkoholpåverkad. 16/2 på kvällen 
stoppades en man på Kungsgatan i Mellerud. Det handlade 
om innehav och narkotika för eget bruk, drograttfylleri och 
olovlig körning.

Skadegörelse
Den 17/2 på förmiddagen har någon slagit sönder en display 
på betalterminalen på Q-Star i Mellerud. 13-14/2 gjordes 
skadegörelse på en bil, parkerad på Storgatan i Mellerud. 
Grus hade kastats på bilen och orsakat skador.

Tågolycka
14/2 blev en ännu inte identifierad person påkörd av tåget på 
järnvägsövergången i centrala Brålanda.

Polisrapport
Ring in dina tips: 114 14.    
Maila dina tips: registrator.vast@polisen.se (Du kan vara anonym) 
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Melleruds Pastorat söker 
vaktmästare/kyrkogårdsarbetare
Som kyrkogårdsarbetare får Du arbeta med att 
sköta/underhålla våra kyrkogårdars olika miljöer.

I tjänsten ingår även vaktmästarsysslor med 
helgtjänst samt tjänst vid förrättningar.

Du som blir erbjuden tjänsten bör vara självständig, 
utåtriktad, samarbetsvillig, och ha lätt för att möta 
människor i livets olika skeenden.  Vidare meriteras 
erfarenhet och/eller utbildning inom dessa 
områden/arbetsuppgifter samt kunskap om växter 
och kyrkogårdsmiljöers skötsel.

Krav är i B-körkort och Medlemskap i Svenska 
kyrkan.  

Tjänsten är säsongsanställning på heltid sju 
månader om året. Vår, sommar och höst. Tjänsten 
börjar 8/4. I denna rekrytering arbetar vi med 
löpande urval vilket innebär att vi kan komma att 
kalla till anställningsintervju innan ansökningstiden 
har gått ut. Vi ber dig därför att inkomma med din 
ansökan så snart som möjligt dock senast 8/3 (sista 
ansökningsdag).

Skicka ansökan till:

mellerud.pastorat@svenskakyrkan.se
Vid frågor ring Andreas på 0530-362 14 

mån-fre 10-18,
lör 10-15 sön 11-15

0521-103 37 • Vänersborg

TYGLADAN
SAMMET

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

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

Galon  99:-/m 

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

Enfärgad trikå 85:-/m 

100-tal 
gardinlängder!

Flexitrac LRF 1126 minilastare 
inkl. skopa

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

189 000:-
+ moms

finansiering till 1,77% ränta

KAMPANJPRIS

Gäller endast  
en lagermaskin

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

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

Hantverk
Trädgård
Städ och hemtjänst
Företagslösningar

4

4

4

4

Inga startavgifter eller bindningstider

Vi hjälper dig 
hemma och på 

företaget

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

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

DALSLANDS
VVS AB
DALSLANDS
VVS AB

 

Marcus Johansson

Naturligtvis 
hjälper  

vi dig med  
Rot-avdraget 

073-354 47 84

ALLT INOM 
BYGG

Storgatan 26 i Brålanda 
Tel: 0761-95 53 60

Även vaxning

fotvård
Blommans

Allt inom golv 

och mattor

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

olesensbygg@gmail.com

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

Wennerdahl förstärker 
nykomlingarna

Den 25-årige målvakten Jesper 
Wennerdahl har återvänt till Brå-
landa IF, efter en vända i Frände-
fors IF och några sabbatsår. Foto: 
Brålanda IF

PRO Mellerud: Studiecir-
kel ”Sånggruppen” startar 
måndag 25/2 kl. 14.15. Sam-
ling på Älvan. Ledare: John 
Erik Ryhr.

FÖRENINGSNYTT

FOTBOLL 
Brålanda IF har letat med 
både kompass, karta och 
lykta efter en till målvakt 
för laget. Nu har man 
hittat det man sökte i en 
tidigare spelare. 
25-årige Jesper Wennerdahl 
spelade i Brålanda fram till 
2014. Därefter vaktade han 
stolparna i Frändefors IF 
innan han lade handskarna 

på hyllan. Nu är handskarna 
på igen och han kommer att 
göra upp om den sista utpos-
ten med Douglas Dahlberg.

– Han har sett riktigt bra ut 
på träningarna. Nu kan vi 
vara lite lugna, det är alltid 
lurigt att bara ha en målvakt 
i truppen, berättar Brålandas 
tränare Ronny Fredriksson.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Svenssons mål 
avgjorde

FOTBOLL 
Bröderna Svensson, Tobias 
och Johan, ledde Brålanda 
till seger i säsongens första 
träningsmatch. Halvorstorps 
IS gästade Sörbyvallens 
konstgräs och fick åka hem 
med en 3-5 förlust. Brålanda 
hamnade i underläge två 

gånger om i den första halv-
leken, men vände i den andra, 
tack vare dubbla mål av an-
fallaren Tobias Svensson och 
ett mål från lagkapten Johan 
Svenssons huvud. Redan till 
helgen spelar de grön-vita 
igen, då mot Frändefors IF.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

FOTBOLL 
Frändefors IF premiärspela-
de i söndags på konstgräset i 
Brålanda, mot Åsaka SK. 
Frändefors, under nya trä-
narduon Adam Jacobsson 
och Erik Bengtsson Meuller 
vid spakarna, vann med 2-1. 
Oliver Almén gjorde 1-0 för 
hemmalaget efter fem minu-
ter, men Åsaka kunde kvit-

tera omgående. Amar Sija-
mic blev dock segerkreatör 
med sitt segermål, på fri-
spark, som via ribban gick 
rätt in i mål. Redan till helgen 
spelar ”Fiffen” en ny trä-
ningsmatch, då bjuds det på 
ett lokalderby mot Brålanda 
IF.
 Tobias Coster  

tobias@mellerudsnyheter.se

Frispark gav 
Frändefors segern

INNEBANDY 
Innebandydamerna i Melle-
ruds IBK Giants förlorade 
stort i innebandyns korpen i 
söndags, matchen slutade 
1-9. Man mötte serieledarna 
Oldstars på ArenaFyrkanten 
i Vargön. Flertalet skador och 
sjukdomar gjorde att träna-
ren Filip Falander bara hade 
tio spelare till sitt förfogande.

Det var tungt, vi saknade 
bland annat Hamrin och Ry-
man som har skador. Mål-
vakten var sjuk, så Maja 
Jansson kom in och räddade 
oss, utan henne hade det inte 
blivit någon match, berättade 
Falander.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Skadedrabbat MIBK 
förlorade stort

INNEBANDY 
Melleruds IBK Giants mötte 
Överby IBK Crabs i Råda-
hallen på fredagskvällen. 
Matchen slutade 6-6 efter en 
gedigen laginsats, enligt as-
sisterande tränaren Filip Fa-
lander.

– Det var väl det gamla 
klassiska, en riktigt lagin-
sats. Sedan var det några som 
presterade över det vanliga, 

Oskar Flodin bland annat, 
han stänker in tre av målen. 

Detta var Melleruds tredje 
match för säsongen där man 
tar poäng, vilket gör att man 
nu har fem poäng i potten.

– Det är roligt att vi tar 
poäng, speciellt när vi förlo-
rade stort förra matchen, sä-
ger Falander.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Ny stark poäng för 
Giants herrar
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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!

Bänkskivor
Fönsterbrädor

Gravstenar – renovering
070-685 22 27

TRESTADS  
STENHUGGERI AB

blends

2 nyanser

1 nyans

gradient1

gradient2

Allt inom

VVS

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 

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

lymfdränagebehandling 

hos oss! Ring för bokning!

Nu kan du boka

Tel. 0530-414 10 • www.sunlike.se

Martin
073-99 21 446

Badrumsrenoveringar

DAHL
ANDERSEN BYGG

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

Bygger absolut allt 
och vad du vill!

Maritha Johans on
Leg. psykoterapeut

Samtalsmottagning

073-745 21 50

• Inviduella samtal
• Par- och relationssamtal

Maskiner och lastbilar
Sand, grus, singel, jord 

och täckbark
Rolf: 070-537 34 72

www.vermdal.se

DALVÄRM

www.grongestaltning.se

Grön Gestaltning
Trädgårdsanläggning
Fredrik Persson
073-691 31 24

Flyttstäd
Veckostäd
Fönsterputs

Rullande sy 
& hemservice

070-649 32 86

Stefan   Christoffer

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

0530-421 64

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

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

070-461 42 78

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

TROLLVI BYGG AB

Jonas Olausson

0735-11 68 38
trollvibyggab@hotmail.com

Totalentreprenör

TROLLVI
BYGG AB

0735-11 68 38
trollvibyggab@hotmail.com

Totalentreprenör

Tel. 070-
890 98 28

Mattor – Våtrum
Fullständig  

läggningsservice

Tel. 070-
890 98 28

Försäljning av

Fullständig  
läggningsservice
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Melodikrysset v.8 - 23 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. 8 – 23 februari

05.15 Go'kväll
06.00 Morgonstudion
09.10 Rederiet
09.55 Go'kväll
10.40 Plus
11.10 Landet runt
11.55 Auktionssommar
12.55 The Graham Norton show
13.45 Svenska nyheter
14.15 Silbersky
15.15 Matiné: West i västern
16.35 Hemma igen
17.30 Sverige idag
18.00 Rapport, Kulturnyheterna
18.28 Sportnytt
18.33 Lokala nyheter
18.45 Go'kväll
19.30 Rapport, Lokala nyheter
20.00 Uppdrag granskning
21.00 De första svenskarna
22.00 Ögonblicken som 
 förändrade sporten
22.30 Tack gud jag är homo
22.45 Lärlabbet, Klartänkt
23.10 Rapport
23.15 Nedsläckt land
23.50 Husdrömmar, Plus
01.20 Hemma igen
02.10 Rederiet
04.45 Sverige idag

09.00 Forum
12.00 Rapport
12.03 Forum
16.00 Rapport
16.05 Forum
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 Top gear
19.20 Svenska hemligheter: 
 Fängelset
19.30 Förväxlingen
20.00 Fråga veterinären
20.30 Plus
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
01.45 Sportnytt
02.00 Nyhetstecken
02.10 Studio Sápmi

14.00 UR Samtiden
17.00 Världens nordligaste 
 spårvagn
17.10 Vita vidder
17.50 I guldgrävarnas fotspår
18.45 Omöjliga järnvägar
19.30 00-talets USA
20.15 Kanaler, båtar och kärlek
21.00 Vardag i rymden
21.55 Fjäderlätt och superstark
22.45 Det vilda Slovakien
23.35 Civilisationens historia 
 – den skapande människan

20.00 Fråga veterinären 
 - syntolkat
20.30 Operation Klotty 
 - syntolkat
20.45 Rederiet - syntolkat
21.30 Husdrömmar - syntolkat
22.30 Falsk identitet
23.25 Antikrundan
00.25 Nedsläckt land
01.00 På spåret - syntolkat
02.00 Bandet och jag - syntolkat
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
18.25 Lotto, Joker och Drömvinsten
18.30 Efter fem, Keno
19.00 Nyheterna
19.15 Sporten
19.20 Väder
19.30 Farmen
20.00 Sveriges mästerkock
21.00 Renées brygga
22.00 Nyheterna
22.30 Ekonominyheterna
22.40 Sporten
22.50 Väder
23.00 Law & ordert
00.55 CSI
02.55	 Hawaii	five-0
03.55 Fixer upper
04.50 En plats i solen – borta 
 eller hemma bäst?

05.10 The comedians
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 Fotboll: Schalke 
 – Manchester City
23.30 Simpsons
00.30 Family guy
01.30 American dad
02.30 Cops
02.55 My name is Earl
03.20 Scrubs
04.10 Family guy

05.15 Go'kväll
06.00 Morgonstudion
09.10 Rederiet
09.55 Svenska nyheter
10.25 Anslagstavlan
10.30 De första svenskarna
11.30 Skidor: VM Seefeld
16.30 Ett hundliv: Hundgården
16.40 Mord och inga visor
17.30 Sverige idag
18.00 Rapport
18.15 Kulturnyheterna
18.28 Sportnytt
18.33 Lokala nyheter
18.45 Go'kväll
19.30 Rapport
19.55 Lokala nyheter
20.00 Antikrundan
21.00 Veckans brott
22.00 Opinion live
22.45 Nedsläckt land
23.20 Rapport
23.25 Silbersky
00.25 Auktionssommar
01.25 De första svenskarna
02.25 Rederiet
03.10 Sändningsuppehåll
04.45 Sverige idag

09.00 Forum
12.00 Rapport
12.03 Forum
14.00 Forum: Riksdagens 
 frågestund
15.15 Forum
16.00 Rapport
16.05 Forum
16.15 Samiska nationaldagen
16.45 Fråga veterinären
17.15 Nyheter på lätt svenska
17.20 Nyhetstecken
17.30 Oddasat, Uutiset
18.00 Seriestart: Nikos resa
18.30 Top gear
19.25 K-märkt form
19.30 Förväxlingen
20.00 Kulturveckan
21.00 Aktuellt
21.39 Kulturnyheterna
21.46 Lokala nyheter
21.56 Nyhetssammanfattning
22.00 Sportnytt
22.15 Den tyske läkaren
23.45 Ekdal och Ekdal
00.45 Top gear
01.45 Sportnytt
02.00 Nyhetstecken
02.10 Blind donna

14.00 UR Samtiden
17.00 Veteranbilsträff 
 på Vestlandet
17.05 Finland är fantastiskt
17.35 Omöjliga järnvägar
18.20 Pilgrimsvandringen 
 i Spanien
19.20 Världens natur
20.15 00-talets USA
21.00 Antikmagasinet
21.30 Det vilda Slovakien
22.20	 Djur	som	filmar	sig	själva
23.10 Fjäderlätt och superstark

20.00 Mitt perfekta liv
20.30 Rederiet - syntolkat
21.15 Auktionssommar 
 - syntolkat
22.15 Vem vet mest?
23.00 Fråga veterinären - syntolkat
23.30 Silbersky - teckenspråkstolkat
00.30 Nedsläckt land
01.05 Bonusfamiljen - syntolkat
01.50 Husdrömmar - syntolkat
02.50 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 Svartenbrandt – Sveriges 
 farligaste brottsling
22.00 Nyheterna
22.30 Ekonominyheterna
22.40 Sporten
22.50 Väder
23.00 Law & order
00.55 CSI
02.55	 Hawaii	five-0
03.50 Fixer upper
04.50 En plats i solen – borta 
 eller hemma bäst?

05.00 American dad
05.25 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, 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 Kick-Ass, Simpsons
00.20 Family guy
01.20 American dad
02.20 Cops
02.40 My name is Earl
03.05 Scrubs
03.55 Family guy
04.40 American dad

06.00 Morgonstudion
09.10 Operation Klotty
09.25 Alpint: Världscupen
10.30 Skidor: VM Seefeld
11.30 Snölejon
11.55 Antikrundan
12.55 Alpint: Världscupen
13.45 Plus
14.15 Opinion live
15.00 Columbo
16.10 Skidor: VM Seefeld
17.00 Svenska nyheter
17.30 Sverige idag
18.00 Rapport
18.15 Kulturnyheterna
18.28 Sportnytt
18.33 Lokala nyheter
18.45 Go'kväll
19.30 Rapport
19.55 Lokala nyheter
20.00 På spåret
21.00 Skavlan
22.00 Svenska nyheter
22.30 Tyst vittne
23.20 Rapport
23.25 Nedsläckt land
00.00 Saknad, aldrig glömd
00.45 Veckans brott
01.45 Vi överlevde R. Kelly
04.45 Sverige idag

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 Vinterdrömmen
18.30 The Island
19.20 Svenska hemligheter: 
 Fängelset
19.30 Förväxlingen
20.00 Den hemlösa konstnären
21.00 Aktuellt
21.18 Kulturnyheterna
21.23 Väder
21.25 Lokala nyheter
21.30 Sportnytt
21.45 Before Midnight
23.30 The Interceptor
00.25 Nikos resa
00.55 Tatuerad - minnen i bläck
01.45 Sportnytt
02.00 Nyhetstecken
02.10 Fråga veterinären

14.00 UR Samtiden
17.00 Vildmark runt hörnet
17.15 Vardag i rymden
18.10 Drömturen
19.10 Finland är fantastiskt
19.40 Hjärnexperten har ordet
20.10 Ut i världen med Céline 
 Cousteau
21.00 Vildsvinets återkomst
21.55 Storbritanniens historiska 
 städer
22.40 I guldgrävarnas fotspår
23.35 Skandinavien i Hitlers 
 järngrepp
00.05 Dokument utifrån: 
 Köttätarens dilemma

20.00 På spåret - syntolkat
21.00 Så ska det låta
22.00 De första svenskarna
23.00 Kulturveckan
00.00 Top gear
00.50 Nedsläckt land
01.25 Uppdrag granskning
02.25 Bonusfamiljen - 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
16.00Paul 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 Armageddon
22.00 Nyheterna
22.05 Väder
22.15 Armageddon, fort
00.50 Rocky
03.15 Patient killer

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
08.25 Scrubs
09.30 Brooklyn nine nine
10.00 Kung av Queens
10.30 Just shoot me
11.00 Stargate SG-1
12.00 Seinfeld
13.00 Kung av Queens
13.30 2 1/2 män
14.00 How I met your mother
15.00 Ink master USA
16.00 NCIS: Los Angeles
17.00 Seinfeld
18.00 Simpsons
20.00	 Tattoo	fixers	on	holiday
21.00 Homeland Security USA
22.00 Seeking justice
00.15 Simpsons
01.15 American dad
02.15 Salem
03.00 Cops
03.25 Nattsändningar

05.15 Go'kväll
06.00 Fråga doktorn
06.45 Opinion live
07.30 Uppdrag granskning
08.30 Vinterstudion
08.45 Längdskidor: Tjejvasan
11.00 Skidor: VM Seefeld
11.45 Vinterstudion
12.30 Skidor: VM Seefeld
13.55 Vinterstudion
14.30 Skidor: VM Seefeld
16.30 Alpint: Världscupen
17.30 Vinterstudion
17.50 Helgmålsringning
17.55 Sportnytt
18.00 Rapport
18.15 Sverige!
18.45 Vem vet mest?
19.30 Rapport
19.45 Sportnytt
20.00 Melodifestivalen: Del-
 tävling 4
21.30 Saknad, aldrig glömd
22.15 Operation Klotty
22.30 Rapport
22.35 Lördagsbio: About time
00.35	 Nattfilm:	Kod	Mercury
02.25 Bonusfamiljen

08.25 Nikos resa
08.55 Skicross: Sunny Valley
10.10 Alpint: Världscupen
11.20 Svenska hemligheter: 
 Fängelset
11.30 Fråga veterinären
12.00 Förväxlingen
14.00 Ishockey: Stålbucklan
16.00 Rapport
16.05 Ishockey: Stålbucklan
17.15 Sverige idag
17.35 Världens natur: Himalayas 
	 mäktiga	flod
18.30 Studio Sápmi
19.00 Ishockey: NHL
22.00 Seriestart: The Tunnel: 
 Sabotage
22.50 Tatuerad - minnen i bläck
23.20 Dox: Fäder och söner
00.20 Kulturveckan
01.20 Sändningsuppehåll
01.45 Sportnytt
02.00 Drömyrke: veterinär

09.00 UR Samtiden
15.00 Övergivna rum
15.20 I guldgrävarnas fotspår
16.10 Vildsvinets återkomst
17.00 Antikmagasinet
17.30 Storbritanniens historiska 
 städer
18.15 Kanaler, båtar och kärlek
19.05 Vardag i rymden
20.00 Pilgrimsvandringen i 
 Spanien
21.00 Seriestart: Yellowstones 
 ljusa varghonor
21.55 Civilisationens historia
22.50 Ut i världen med Céline 
 Cousteau
23.40 00-talets USA

20.00 Melodifestivalen: 
 Deltävling 4 - syntolkat
21.30 Svenska nyheter
22.00 The Interceptor
22.55 Vi överlevde R. Kelly
23.40 Top gear
00.35 Skavlan
01.35 Antikrundan

05.05 Trinny & Susannah 
 stylar om Norge
06.00 Antiques roadshow
07.00 Bygglov
07.55 Nyhetsmorgon
11.30 Talang
12.55 Renées brygga
14.00 Paul Hollywood bakar 
 jorden runt
14.30 Ishockey: Malmö
 – Skellefteå
17.55 Keno, 18.00 Trav
19.00 Nyheterna
19.10 Sporten
19.20 Väder
19.30 En ska bort
19.55 Lotto, Joker och Drömvinsten
20.00 Klassfesten
21.30 The huntsman: Winter's 
 war
22.00 Nyheterna, Väder
22.15 The huntsman: Winter's 
 war, forts
00.00 Men, women & children
02.30 House party
04.35 Paul Hollywood bakar 
jorden runt

05.10 American dad
05.30 Våra värsta år
06.00 Frasier
06.50 Nitro circus crazy train
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 Accepted
23.25 Big Stan
01.35 Not safe for work
03.10 Advokaten
04.00 Cops
04.45 The comedians
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Söndag

Måndag

Tisdag

Söndag Måndag Tisdag
05.00 Vem vet mest?
05.45 Antikrundan
06.45 Sverige!
07.15 På spåret
08.15 Vintermagasin
09.00 Vinterstudion
09.15 Skidor: VM Seefeld
12.30 Alpint: Världscupen
13.20 Vinterstudion
13.30 Alpint: Världscupen
14.45 Skidor: VM Seefeld
17.25 Svenska nyheter
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 Seriestart: Les Misérables
22.00 Seriestart: Gift vid första ögon-
 kastet
22.45 Nedsläckt land
23.20 Rapport
23.25 Biljett till kärleken
23.40 Mord och inga visor
00.25 Tyst vittne, Antikrundan
02.15 På spåret

08.40 Sverige idag
09.00 Kulturveckan
10.00 Gudstjänst
10.45 Den hemlösa konstnären
11.45 Historiejägarna
12.15 Vetenskapens värld
13.15 Svenska hemligheter: Fängelset
13.25 Skidor: VM Seefeld
14.15 Ishockey: Stålbucklan
16.15 Rapport
16.20 Små mer eller mindre kända 
 museer
16.30 Jddra med dn hjrna
16.40 Sverige idag
17.00 Samernas tid - lulesamiska
18.00 Tatuerad - minnen i bläck
18.30 Min squad XL - meänkieli
19.00 Världens natur: Pumans rike
19.55 Djurens märkliga beteenden
20.00 Säsongsstart: Babel
21.00 Aktuellt
21.15 Agenda
22.00 Dokument utifrån: Flykten från 
 Dubai
23.00 Gudstjänst
23.45 Det stora matsvinnet
01.10 The Island
02.00 Blind donna

09.00 UR Samtiden
15.00 Antikmagasinet
15.30 Ut i världen med Céline 
 Cousteau
16.20 Drömturen
17.20 Pilgrimsvandringen i Spanien
18.20 Dox: Fäder och söner
19.20 Omöjliga järnvägar
20.10 Kungen av kängurur
21.00 Kanaler, båtar och kärlek
21.50 I matindustrins spår
22.35 Fjäderlätt och superstark

20.00 Vem vet mest?
20.45 Sverige!
21.15 Operation Klotty - syntolkat
21.30 Fråga veterinären - syntolkat
22.00 Gift vid första ögonkastet 
 - syntolkat
22.45 Melodifestivalen: Deltävling 4 
 - syntolkat
00.15 Auktionssommar - syntolkat
01.15 Nedsläckt land
01.50 Veckans brott
02.50 Ekdal och Ekdal

05.30 Paul Hollywood bakar 
 jorden runt
06.00 Antiques roadshow
07.00 Bygglov
07.55 Nyhetsmorgon
11.30 Torpet
12.30 Klassfesten
13.55 Bröllop, begravning och dop
14.55 Mandelmanns gård
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
20.00 Farmen
21.00 Bröllop, begravning och dop
22.00 Nyheterna
22.05 Väder
22.15 Taken
00.05 Brottsjournalen
01.05 Stockholmspolisen
02.05 MacGyver
03.00 MacGyver
04.00 Elementary

05.10 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
11.30 2 1/2 män
12.30 Kevin can wait
13.25 The grinder
14.25 NCIS: Los Angeles
16.15 Accepted
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
00.00 Sirens
00.30 The Lizzie Borden chronicles
01.30 Face off
02.30 Amazing race
03.15 American dad
04.00 Brickleberry
04.20 Homeland Security USA

05.15 Landet runt
06.00 Morgonstudion
09.10 Rederiet
09.55 Landet runt
10.40 Sportspegeln
11.10 Vem vet mest?
11.55 Gift vid första ögonkastet
12.40 Så ska det låta
13.40 Melodifestivalen: Deltävling 4
15.10 Matiné: Vi som går scenvägen
16.40 Hemma igen
17.30 Sverige idag
18.00 Rapport
18.15 Kulturnyheterna
18.28 Sportnytt
18.33 Lokala nyheter
18.45 Fråga doktorn
19.30 Rapport
19.55 Lokala nyheter
20.00 Husdrömmar
21.00 Bonusfamiljen
21.45 Seriestart: Kielergatan
22.30 Vi överlevde R. Kelly
23.15 Rapport
23.20	 Nattfilm:	She's	wild	again	tonight
00.55 Hemma igen
01.45 Tyst vittne
02.35 Rederiet
04.45 Sverige idag

07.40 Sverige idag 
08.00 Samernas tid - lulesamiska
09.00-16.15 Forum
12.00 Rapport
16.00 Rapport
16.15 Gudstjänst
17.00 Seriestart: Här är mitt museum
17.15 Nyheter på lätt svenska
17.20 Nyhetstecken
17.30 Oddasat
17.45 Uutiset
18.00 Historiejägarna
18.30 Den hemlösa konstnären
19.30 Förväxlingen
20.00 Vetenskapens värld
21.00 Aktuellt
21.39 Kulturnyheterna
21.46 Lokala nyheter
21.56 Nyhetssammanfattning
22.00 Sportnytt
22.15 Dox: Mammutens återkomst
00.10 Agenda
00.55 Min squad XL - meänkieli
01.45 Sportnytt
02.00 Nyhetstecken
02.10 Vinterdrömmen
02.40 Nikos resa

14.00 UR Samtiden
17.00 Hjärnexperten har ordet
17.30 Ut i världen med Céline 
 Cousteau
18.20 Vardag i rymden
19.15 Vildsvinets återkomst
20.10 I guldgrävarnas fotspår
21.00 Världens natur: Pumans rike
21.50 Pilgrimsvandringen i Spanien
22.50 Civilisationens historia – den 
 skapande människan
23.45 I matindustrins spår

20.00 Husdrömmar - syntolkat
21.00 Bonusfamiljen - syntolkat
21.45 Rederiet - syntolkat
22.30 Svenska nyheter
23.00 Agenda - teckenspråkstolkat
23.45 Sportspegeln - teckenspråkstolkat
00.15 Gift vid första ögonkastet -
  syntolkat
01.00 På spåret - syntolkat
02.00 Rederiet - syntolkat

05.10 Paul Hollywood bakar 
 jorden runt
05.45 Nyhetsmorgon
10.00 Dr Phil
12.00 Hem till gården
13.00 Magnum
14.00 En plats i solen – borta eller 
 hemma bäst?
15.00 Fixer upper
16.00 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
04.50 En plats i solen: Borta eller 
 hemma bäst?

05.10 Frasier
06.00 Stargate SG-1
06.45 Våra värsta år
07.35 Just shoot me
08.00 Community
08.30 Scrubs
09.30 Brooklyn nine nine
10.00 Kung av Queens
10.30 Just shoot me
11.00 Stargate SG-1
12.00 Seinfeld
13.00 Kung av Queens
13.30 2 1/2 män
14.00 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 Nattsändningar

06.00 Morgonstudion
09.10 Rederiet
09.55 Fråga doktorn
10.40 Ögonblicken som förändrade 
 sporten
11.05 Lärlabbet
11.20 Husdrömmar
12.20 Bonusfamiljen
13.05 Matiné: Djungeläventyret Campa, 
 Campa
14.30 Skidor: VM Seefeld
16.30 Ett hundliv: Garm - renvallarhunden
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, Lokala nyheter
20.00 Auktionssommar
21.00 Silbersky, Plus
22.30 Seriestart: Nurse Jackie
23.00 Nurse Jackie
23.30 Rapport
23.35 Svenska nyheter
00.05 Skavlan,  Biljett till kärleken
01.20 Hemma igen
02.10 Rederiet
04.45 Sverige idag

08.30 Nikos resa
09.00-16.15 Forum
12.00 Rapport
16.00 Rapport
16.15 Agenda
17.00 Seriestart: Beatles forever
17.10	Mitt	i	naturen	-	tittarfilm
17.15 Nyheter på lätt svenska
17.20 Nyhetstecken
17.30 Oddasat
17.45 Uutiset
18.00 Seriestart: Jakttid
18.30 Top gear
19.20 Svenska hemligheter: Fängelset
19.30 Förväxlingen
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 En bättre man
23.45 Den hemlösa konstnären
00.45 Top gear
01.45 Sportnytt
02.00 Nyhetstecken
02.10 Historiejägarna

14.00 UR Samtiden
17.00 Finland är fantastiskt
17.30 I matindustrins spår
18.10 Civilisationens historia – den 
 skapande människan
19.05 Hjärnexperten har ordet
19.35 Antikmagasinet
20.05 Yellowstones ljusa varghonor
21.00 Dokument utifrån: Flykten från 
 Dubai
22.00 Kanaler, båtar och kärlek
22.50 Storbritanniens historiska städer
23.35	 00-talets	USA

20.00 Auktionssommar - syntolkat
21.00 Silbersky - teckenspråkstolkat
22.00 Rederiet - syntolkat
22.45 Tyst vittne
23.35 Babel
00.35 Kolsvart - teckenspråkstolkat
00.50 Agenda - teckenspråkstolkat
01.35 Gift vid första ögonkastet 
 - syntolkat
02.20 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 Ink master USA
21.00 Once upon a time in Venice
23.00 Simpsons
00.00 Family guy
01.00 American dad
02.00 Cops
02.25 Nattsändningar
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MELLERUD – Torpgatan 23
Enplansvilla med hel källare och garage, 1972. 4 rok 
varav 3 sovrum. Boa 85 kvm. Bia 150 kvm. Källarplan 
med gillestuga och öppen spis. Två sovrum, förråd. 
Luft/luftvärmepump. Säljes i befintligt skick.

Pris: 700.000:-

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

Pris: 250.000:-

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 – 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:-

Visning: Lörd 23/2 kl. 11
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Visning: Lörd 23/2 kl. 14

00
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Visning: Fred 22/2 kl. 15-16
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Öppettider
Vard. 10-19
Lörd. 10-17
Sönd. 11-17

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

Följ oss på

Rek. utpris 149:- – 199:-/st

Nyheter på herravdelningen

Tacobuffé

2 för 

Rek. utpris 399:-/st

399:-200:-

    

Luvtröja
”Blend”Jeans 

Vuxen 

Barn 

Chinos 

89:-
49:-

T-Shirt
”Blend”

399:-/par

/par

199:-/st

Torsdag - söndag 

MELLERUD Långgatan 76 / 0530-75 52 00 / Mån-Fre 7-17 Lör 10-13
Mellerud • Tel. 0530-133 01

SWE 526 HD SW
Kraftig 3-stegssnöslunga

19.900:-

En härlig vinterdag för Åsens och Åsebros elever

Alfred och Alice från Åsebro skola kämpade på många varv i de fina spåren på Håvåsen.

Det blev stundtals kö när eleverna från de båda skolorna ville fara ut 
i backen.

Paulin, fritidspedagog och idrottslärare på Åsebro skola tar en paus tillsammans med Artyom och Valter 
från Åsebro skola.

Ludvig och Rupert från Åsens skola hade en rolig dag på isen.

För ett par veckor sedan, 
när snön fortfarande låg 
som ett täcke över Åsens 
bruk passade Åsens och 
Åsebros skolor på att 
genomföra en gemensam 
friluftsdag. 
Det är en ynnest att på pro-
menadavstånd från Åsens 
skola ha tillgång till såväl 
goda möjligheter till pulka-
åkning, skidspår och att få 
testa sin skridskoförmåga 
vid Håvåsens rink. Det var 
just dessa aktiviteter som 
eleverna denna dag fick möj-
lighet att välja på. 

Pulkabacken vid elljusspå-
ret var full med elever och 
lärare den här fina onsdags-
förmiddagen. Vid rinken 
åktes det skridskor för glatta 
livet, för några var det första 
gången men efter några tim-
mar på isen var det inget som 
märktes. 

Två tappra elever från Åse-
bro skola kämpade på många 
varv i de fina skidspår som 
ordnats vid Håvåsens fot-
bollsplan. En grupp elever 
fick sig också en härlig vin-
terpromenad runt Höljen. 

Matsäckarna var packade 
med såväl pannkakor som 

pastasallader och fika, alla 
var på mycket gott humör. 
Nya kontakter skapades mel-
lan elever från de olika sko-
lorna och vi hoppas kunna 

genomföra fler gemensamma 
aktiviteter i fortsättningen 
också. 

Lina Sjödelius, Åsens skola


