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Har du en idé? 
Ansök nu
Har du, din förening eller organisation idéer och behov som ni vill 
förverkliga, men svårt att få pengarna att räcka till? 

Nu är det dags att söka pengar till din idé eller projekt, läs mer och ansök på vår hemsida 
www.dalsbank.se. 

Ansök senast 1 april 2019.

ÖPPETTIDER
  

Från och med den 1 mars  
har vi öppet

Måndag - fredag
7-18 

 Lördag 
9-14

Välkommen!

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

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

Sportlovskul! Alva-Li Olsson, 5 år, var ett av alla sportlovslediga barn som besökte Rådahallen i fredags. Foto: Susanne Emanuelsson.

– Sista sidan –

Kvarnkullen
Öppet alla dagar 8 - 22

Prisbomb!

/st

Räkor
Inkommer torsdag förmiddagPriserna gäller mån 25/2 – sön 3/3 2019 med reservation för ev slutförsäljning och tryckfel.

Färsk bandpasta
Garant, flera sorter, gäller även lasagne, 

200-250 g, jfr-pris 20,00-25,00/kg.
Max 5 köp/hushåll/vecka 9

Räkor Svensk ryggbiff
Dalsjöfors, Sverige, färsk i bit, ca 800 g.
Max 2 köp/hushåll/vecka 9Royal Greenland, frysta 

med skal, 70/90, 500 g, 
jfr-pris 70,90/kg.

5:-
3995 

 

/st

Gouda
Garant, fetthalt 19-31%, ca 700 g.

129:-
för Bonuskunder

/kg4995 
 

/kg

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

599 
 

/hg

– Sidan 3 –

68 filmer visas i 
årets filmfestival

Både lokala dokumentärer och efterlängtade 
hits finns med i årets Filmfestival på Dal.

– Sidan 4 –

Ilska i Brålanda över 
hemtjänstavtal

Vänersborgs kommuns avtal om hemtjänst- 
inköpen upprör brålandabor och handlare. 

Ponnyekipage till 
Scandinavium

Nellie Olsson, Dalslands Hästsportklubb, med 
ponnyn Mc Gregor, är klara för Scandinavium.

– Sidan 10 –

Härligt med sportlov!
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Succéprogrammet tillbaka för tionde året i rad!

Sju sångare och musikanter 
från Visklubb -67 i Säffle

ger Evert Taube sin hyllning

Kulturbruket på Dal
Fredag 8 mars kl 19.00

Entré 150 kr/ungdom 50 kr
Biljetter vid entrén från kl 18.15

Arrangör:  Visklubb -67, Säffle

Evert 
Taube 
i våra 
hjärtan 

ÅRSMÖTE
Onsd 20/3 kl. 19.00 
i Klubbstugan. Fika.
Sedv. årsmötesförh.

Välkomna!

VÄLKOMMEN TILL 

ÅRSMÖTET 
för FÖRENINGSARKIVET I MELLERUD
Onsdag 6 mars kl. 19.00 
i OK-Stugan, Kroppefjäll

ÅRSMÖTE

Erikstads Bygdegårdsförening

Torsd. 7 mars kl. 19.00  

i bygdegården

Förhandlingar • Servering

Nostalgifilm       

Välkommen!

Idrottshuset, Mellerud

VSH - JACK 10.000:- – 40 rop 

- Välkommen - 
till en bra Bingo

Torsdag 28/2 kl 19.00

MELLERUDS IF

Mini Jack 3.200:- - 49 rop

RÖVARE 20.000:-   -  58 rop

BINGO

Buss från Bengtsfors över
Åsensbruk 0706-22 06 00

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

Torsdag 7 mars kl. 19
Dalslands Konstmuseum, Upperud

Entré: 100 kr för vuxna, 60 kr barn/ungdom t.o.m. 19 
år/stud/pensionär. För medlemmar i Dalslands Litte-
raturförening 60 kr. Biljetter säljs endast i Dalslands 

konstmuseums entré  från kl. 18. Mellan kl. 17.30 och 
18.30 serveras en soppmåltid för 100:- på Upperud 9:9

Ej förköp. Kontant eller swish vid entrén.  
Begränsat antal platser

Författarkvällarna är ett samarbete mellan Bokdagar i Dalsland, 
Kulturbruket på Dal, Dalslands konstmuseum och Upperud 9:9, 

med stöd från Studieförbundet Vuxenskolan.
Med reservation för ev. ändringar

FÖRFAT TARKVÄLL

Sara Beischer Arne Dahl

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

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

hörseltest gratis! 
Välkommen till vår torsdagsöppna lokal

Nygatan 1 Kl.16.30 - 18.00

INSPIRATIONSDAG 
FÖR OCH OM 

 KVINNOR

MELLERUD

Lördag 9 mars kl. 14.00-16.30 
Kulturbruket i Mellerud

Ett samarbete mellan:

RESA V75
MOMARKEN
LÖRDAG 23/3

ÅRSMÖTE
AVRESA 10.30 BIBLIOTEKET 
MLD. 11.10 ÅMÅL DALHALL  
Resa, entré, program och fika

300:- FÖR MEDLEM
400:- EJ MEDLEM
Lotteri & andelar

Bindande anm. senast mån 18/3 
på hemsidan el. 

PER 073-091 66 35, 
MONA 070-651 01 92, 
OVE 070-551 44 07

VÄLKOMNA!
Tel.0530-36200

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

Adress: Kapellgatan 6
Postadress: Box 94, 46422 Mellerud

27 februari- 6 mars 2019
Fastlagssöndagen
”Kärlekens väg ”
Reservation för ändringar se vår hemsida: 
www.svenskakyrkan.se/mellerud

BOLSTADS FÖRSAMLING
Sön 3/3 11.00 Högmässa i Grinstads kyrka, Eva Marklund.
Ons 6/3 19.00 Askonsdagsgudstjänst i Klöveskogs kyrka, 
  Pär-Åke Henriksson.

HOLMS FÖRSAMLING
Ons 27/2 12.00 Andakt med lunch i Kyrkans Hus, Martin 
  Edström. (Anmälan till lunchen har gått ut.) 
Tor 28/2 08.00 Morgonmässa i Kyrkans Hus, Eva Marklund.
Fre 1/3 17.00 Vardagsgudstjänst i Kyrkans Hus, Ewa Widell. 
  Tema: Kärlekens väg. Barngrupperna medverkar. 
  Korv & bröd och semla. Källaren är öppen från 
  kl. 16. OBS! Inget Kyrkis på förmiddagen.
Sön 3/3 08.00 Frukost i Kyrkans Hus, vasaloppet visas på 
  storbild. Bolstads kyrkokör medverkar. 
  Kyrkans Hus öppet från 07.40.
Sön 3/3 09.30 Gudstjänst i Kyrkans Hus, Pär-Åke Henriksson. 
  Bolstads kyrkokör.
Tis 5/3 11.30 Mässa på Fagerlid, Pär-Åke Henriksson.
Tis 5/3 14.15 Mässa på Berg, Pär-Åke Henriksson.
Ons 6/3 10.30 Förmiddagskaffe i Kyrkans Hus. Margareta 
  Olsson delar med sig av färska upplevelser i 
  det färgstarka Indien.
Ons 6/3 17.00 Ungdomsmässa i Kyrkans Hus, Martin Edström.

SKÅLLERUDS FÖRSAMLING
Ons 27/2 14-16 Öppet Café i Skålleruds församlingshem, 
  Kerstin Öqvist.
Tor 28/2 16.00 Andakt på Skållerudshemmet, Martin Edström.
Sön 3/3 17.00 Kaffe före gudstjänsten i Kyrkstugan.
Sön 3/3 18.00 Gudstjänst med musik i Skålleruds kyrka, 
  Kerstin Öqvist. Skålleruds Drängar.

ÖRS FÖRSAMLING
Tor 28/2 15.00 Rostocks kyrkliga arbetskrets startar på 
  Karolinen.
Sön 3/3 16.00 Gudstjänst med musik i Dalskog kyrka, Eva 
  Marklund. Örs Kyrkokör.
Ons 6/3 12.15 Mässa på Karolinen, Pär-Åke Henriksson.
Tor 7/3 17.30 Vardagsgudstjänst i Gunnarsnäs kyrka, 
  Tema: Kärlekens väg, Ewa Widell.
  Barngrupperna medverkar. Tacos i Stakelunds 
  församlingshem.

Administra-
tionsmöte

söndag 24 mars kl. 11.00

LOPPMARKNAD
0520-973 30    www.traffenbaberg.se

Lördag 2/3  
Kl. 1000-1400

ÅRSMÖTE Sönd 10/3 kl. 17.00  

i Bolstad bygdegård

Vi bjuder på kaffe och semla

Välkomna!                                Styrelsen

Bolstad - Grinstad Byalag

och Bolstad Bygdegårdsförening

Bolstad - Grinstad Byalag

och Bolstad Bygdegårdsförening

Bolstad - Grinstad Byalag

och Bolstad Bygdegårdsförening

www.mellerudsnyheter.se

Klubbsamråd

Rotary
Mellerud

Måndag 4/3 

Café Gruzzolo kl. 18.15

Stina Stoor

David Liljemark

Roskva Koritzinsky (No)

Danny Wattin

Guðrún Eva Mínervudóttir (Is)

Victor “Ville – Depressiva Döden” Johannesson
Mathias “Villfarelser” Leclér

Ingrid Elam

Peter Sandström (Fi)

Presentatör och samtalsledare:
Yukiko Duke

Övriga samtal:
Nina Katarina Karlsson och 

John Swedenmark

Fri
Entré

NOVELLER

- så in i Norden

BIO
Kl. 18

Guldbaggevinnaren och Sveriges 
bidrag till Oscarsgalan

”GRÄNS”
Fri entré!

NORDISKA NOVELLDAGEN
Lördag 9 mars kl. 10-16.30, Saga Bio, Åmål

Dörrarna öppna under paus, begr. antal platser, kom i tid!  
Res. för ev. ändringar. Läs mer på www.bokdagaridalsland.se
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ÅTTERSRUDS 
BYGDEGÅRD 

Årets bygdegård 2011 

Fredag 8 mars kl. 19.30

Bengt Alsterlind känd från bl.a. Hajk och Solsta Café  
Ingvar - legendaren med 50 år i Sven-Ingvars 
Musik, minnen, allsång, humor, glädje och skratt!

Inträde 150 kr/pers eller lös medlemskap för 150 kr/hushåll.  
Servering i paus.

Välkommen!

BENGT-INGVARS MÄ ANDERS

Besök oss även på www.åttersrud.se och Facebook

Fredag 
Torget, Mellerud

0900-1700

Nu är våren här!

Magnus 0723-281006

4YOU
GÖTEBORG AB

BLOMMOR

 

GT-BUSS
ULLARED SHOPPING 
 9 timmar i Ullared 
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 
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

Detta är en annons från Joy’s Second Hand

Sverige-Afrikahjälpen  
startar ny större butik 

Joy’s Second Hand, Storvägen 38A, Åsensbruk 
Sverige-Afrikahjälpen 

har startat ett projekt i 

Nigeria. Med målet att 

stärka kvinnans ställning 

genom självhjälpsgrupper 

som får grundläggande 

utbildning, upplysning 

om kvinnans rättigheter 

och yrkesutbildning samt 

Projektledare Charity 

Obiekwe var under 

julen 2018 i Nigeria för 

att tillsammans med 

projektledare på plats starta 

upp den första gruppen 

kvinnor. Under 2019 

Lördag 2 mars kl 13 
Festlig nypremiär med fika och musikalisk underhållning: 

Lankusa & Dj Femzy
Du kan hjälpa kvinnor och barn i Afrika genom att handla i eller skänka saker till butiken: 

kläder - skor - möbler - mattor - böcker - elektronik - leksaker - verktyg - köksredskap mm

Projektledare Charity Obiekwe.

kommer kvinnogrupper i fyra 

byar i södra Nigeria att påbörja 

projekt med ekologisk odling av  

kassava, majs mm.

kunskap i att starta mindre 

företag.

  

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

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

Lördag 2/3  
Kl. 2100-0100

0520-973 30    www.traffenbaberg.se

från 179:-/kg

FISKBILEN

Torget Mellerud 
Fredagar kl.  10-18

Färska räkor

Skreifilé!     
Torsk när den är som bäst

Hel sida

179:-/kg

Filmfestivalen drar igång 
med späckat program

Den 15 mars är det invig-
ning av den 27:e Filmfesti-
valen på Dal. Denna gång 
är det Bengtsfors, en av 
sex deltagande biografer i 
Dalsland, som är värd för 

Filmentusiasten Gunnar Landegren och filmaren Jan G Andersson laddar 
inför Filmfestival på Dal 15-24 mars.

Kroppefjällsfilmen av Hjalmar Åberg visas som första film på Centrum-
salongen i Mellerud.

Flera lokala filmer visas på filmfestivalen. Här en bild ur Kroppefjällsfil-
men i vilken 200 personer finns namnsatta.

ceremonin. Filmintresse-
rade dalslänningar har ett 
brett program att se fram 
emot.
Festivalen invigs fredag-
kvällen den 15 mars på 
Odéon i Bengtsfors med fil-
men Kungen av Atlantis, en 
dramakomedi med Happy 
Jankell, Simon Settergren 
och Philip Zandén i huvud-
rollerna. 

– Totalt visar vi 68 olika 
filmer i 95 visningar, berättar 
arrangören Gunnar Lande-
gren som tillsammans med 
Marina Wallentin Andersson 
och Majvor Söderqvist suttit 
i urvalsjuryn för de 20 filmer 
plus åtta skolföreställningar, 
som visas i Mellerud.

Något för alla
I Mellerud bjuds en bred re-
pertoar, från lokala förfilmer 
till efterlängtade hits som 
Bohemian Rhapsody och  
A star is born. Här startar 
festivalen på lördag efter-
middag med Kroppefjällsfil-
men, om människor och 
verksamheter i Ör, Dalskog 
och Gunnarsnäs. Filmen har 
bearbetats och uppdaterats 
av Jan G Andersson. Fler än 
200 personer i dåvarande 
Kroppefjälls kommun finns 
namnsatta. 

I Mellerud fortsätter lörda-
gen med Draktränaren 3 och  
därefter The Wife i regi av 
Björn Runge, med Glenn 
Close i huvudrollen. Veckan 
fortsätter sedan med både 
svenska och internationella 
filmer, både för unga och 
vuxna. Spänning, starka 
känslor, skratt och tårar kan 
utlovas.

Fler lokala filmer
Flera av förfilmerna är just 
dokumentärer, ofta med lo-
kalt innehåll. Jan G Anders-
son visar till exempel sin 
egen film om bröderna Hans-
son i Assarby kvarn innan 
filmen ”Britt-Marie var här” 
på Centrumsalongen i Mel-
lerud den 18 mars. 

En film från Svensk Kul-
turtjänst om hur barn förr i 
tiden lekte i staden och på 
landet visas innan filmen 
Kursk.

Hos nykomlingen i festi-
valen, Håfreströms bio, visas 
exempelvis Skållerudsfil-
men och en minnesfilm från 
Håfreströms AB. Här kan 
man också återse bland annat 
Ronja Rövardotter från 1984 
tack vare att Håfreströms bio 
fortfarande har en 35-milli-

meters projektor att ta till.
– Vi hoppas på 1000 besö-

kare i Mellerud i år genom  
att Håfrestråms bio finns 
med. Vi hade drygt 800 be-
sökare förra året. Till nästa år 
vill vi att filmfestivalen ska 
bli komplett dalsländsk ge-
nom att även Åmål ansluter 
sig till Filmfestivalen på Dal, 
säger Gunnar Landegren.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

HELA HUNDEN
en föreläsning om hur din jakthund mår och  

presterar optimalt
Onsdag 13 mars kl. 18.30-21.30

Örs bygdegård, Mellerud
Pris 70:- inkl. fika.

Anm. och frågor ring 0520-42 00 31 
eller sök på studieframjandet.se

www.mellerudsnyheter.se MELLERUDS IF
Vi finns på 

Instant family
Onsdag 27/2  kl. 19.00

Från 7 år. Pris 100 kr
1 tim. 58 min

Kvällens film

centrum-
salongen

Mellerud

White Boy Rick
Söndag 3/3  kl. 19.00

15 år. Pris 100 kr
1 tim. 51 min

   

15-24 mars 2019

Captain Marvel (2D)
Söndag 10/3 kl. 19.00

Från 15 år. Pris 100 kr

2 tim. 8 min
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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!

Senior
MATSEDEL

Vecka 10 Skolan
Måndag Fläskköttgryta* bulgur 
och kokt broccoli. 
Alt: Linsgryta.

Tisdag Skivad kassler*, potatis-
gratäng och bukettgrönsaker. 
Alt: Kikärtsbiff med dressing. 

Onsdag Fiskbullar i dillsås** 
med kokt potatis och gröna ärtor. 
Alt: Selleristick med dressing.

Torsdag Pannkakor med sylt 
och keso, morotssallad. 
Alt: Vegetarisk ärtsoppa.

Fredag Ugnsfärs* med brunsås, 
kokt potatis, skivade morötter och 
lingonsylt. 
Alt: Vegetarisk ugnsfärs.

Varje dag serveras: 
 Sallads-/råkostbuffé med dressingar 

samt hårt och mjukt bröd.
* Ursprungsland Sverige.

**Miljömärkt.

Måndag 4/3: Fläskköttgryta med kokt 
potatis och broccoli. 
Dessert: Konserverade päron. 
Tisdag 5/3: Stekt kyckling, potatisgratäng 
och bukettgrönsaker. 
Dessert: Semla.

Onsdag 6/3: Fiskbullar i dillsås, kokt potatis 
och gröna ärtor.  
Dessert: Blandad fruktkräm.

Torsdag 7/3: Ärtsoppa med fläsk. 
Dessert: Pannkakor med sylt.

Fredag 8/3: Ugnsfärs, brunsås, kokt potatis, 
skivade morötter och lingonsylt. 
Dessert: Nyponsoppa.

Lördag 9/3: Fisk- och skaldjursgratäng, kokt 
potatis och gröna ärtor. 
Dessert: Mannafrutti.

Söndag 10/3: Krögarbiff med gräddsås, kokt 
potatis och blomkål.
Dessert: Bärcheesecake.
Hemtjänstens alternativ v. 10
Mån-tors, lör: Pannbiff, potatismos och 
grönsaker.  Tis-sön: Potatisbullar med bacon, 
lingonsylt och grönsaker. 

WHITE BOY RICK
Utspelar sig i 1980-talets 
Detroit, en stad korrumperad 
på alla plan, under en stor 
crack-epidemi och ett omfat-
tande krig mot drogerna. 
Filmen, som är baserad på en 
sann historia, är en rörande 
skildring av en arbetarklass-
pappa, Richard Wershe Sr 
(mångfaldigt Oscarbelönade 
Matthew McConaughey) 
och hans tonårsson, Rick Jr 
(nykomlingen Richie Mer-
ritt). Genom en serie helt 
otroliga händelser blir Rick 
både polisinformatör och 
knarklangare, manipulerad 
av det system som ska be-
skydda honom, bara för att 
överges av sina poliskontak-
ter och slutligen bli dömd till 
livstids fängelse. En helt 
osannolik berättelse om den 
yngste FBI-informatören 
någonsin och om ett turbu-
lent, komplicerat far och 
son-förhållande.

Visas på Centrumsalongen 
i Mellerud söndag 3 mars. 
Idag visas Instant Family.

Aktuellt
 på bio

Vasaloppsfrukost 
På söndag, 3 mars, är det 
dags för Vasaloppet mellan 
Sälen och Mora. I Kyrkans 
hus i Mellerud serveras fru-
kost till självkostnadspris 
lagom till starten av loppet.

Gemensamt kan man se-
dan  på teve följa åkarnas färd  
i skidspåren från start till mål 

där kranskulla och kransmas 
väntar.

En gång i månaden arrang-
erar Svenska kyrkan i Mel-
lerud populära kyrkfrukostar 
och detta året sammanfaller 
det med vasaloppsmorgo-
nen.

Barnteater med klös
I söndags besökte Mitt-
iprickteatern Kulturbru-
ket på Dal med föreställ-
ningen Klösiga Katters 
Klubb. Antalet platser var 
begränsat till 90 och det 
blev snabbt fullt av barn 
från tre års ålder i föräld-
rars sällskap.
På scenen fanns ett plank och 
några soptunnor och vips såg 

Lennart Gustafsson, Nicholas Olsson och Aja Rodas, spelade de tre klö-
siga katterna i söndagens barnteater på Kulturbruket på Dal.

Stor irritation i Brålanda 
kring hemtjänstavtal

BRÅLANDA 
Efter att P4 Väst i förra 
veckan aktualiserade 
frågan kring Vänersborgs 
kommuns avtal med Sam-
hall om hemtjänstinköpen 
för sina brukare hoppas 
många på en förändring. 
Om det går att göra något 
åt det avtal som ligger till 
grund för det hela återstår 
att se. Inte bara brukarna 
och butiksägarna är irrite-
rade, nu börjar också flera 
politiker att reagera.  
Carl-Ewert Berg är infödd 
brålandabo och har därmed 
många äldre bekanta. Han är 
också kommunpolitiker för 
KD och är mycket upprörd 
över hur hela denna fråga 
hanterats. Han vänder sig 
både mot värdigheten emot 

Carina Karlsson och Camilla Frendberg samtalar med Carl-Ewert Berg om de nya rutinerna kring hemtjänstav-
talen, som de alla tre tycker blivit helt fel.  

de gamla och hur landsbyg-
den behandlas. 

– En av mina äldre be-
kanta är 93 år. Hon är myck-
et ledsen och känner sig 
kränkt över att inte kunna 
handla i ortens butik som hon 
gjort i många, många år. Det 
är också av stor betydelse för 
Brålanda att vi kan ha kvar 
våra butiker, detta betyder 
mycket för vår lokala livs-
medelsbutik, säger Carl-
Ewert. 

Ingen information  
till ortens butik
ICA Nära-butiken, Cypres-
sen i Brålanda drivs av syst-
rarna Camilla Frendberg och 
Carina Karlsson. De upp-
skattar att de förlorar runt en 
halv miljon i omsättning på 
det aktuella avtalet. 

– Det hela gick väldigt 
snabbt och det började med 
att vi fick läsa ett brev som 
en av våra kunder fått, då var 
hela avtalet klart. Vi hade 
före det inte fått någon som 
helst information om vad 
som var på gång. Vi anser att 
vi åtminstone kunnat bli till-
frågade innan, att få ge ett 
anbud och få berätta vad vi 
kan erbjuda. Det känns fel att 
inte de äldre kan få välja 
själva och vi tappar kunder 
som vi haft i många år, säger 
Carina.

– Vi tycker det är mycket 
tråkigt att det blivit så här, vi 
har inte haft någon som helst 
möjlighet att påverka något i 
den här processen. Det är 
många av våra äldre kunder 
som kontaktar oss som är 
besvikna över att inte få 
handla här, hos sin lokala 
handlare längre, tillägger-
hon.

Flera politiker  
som lyfter frågan
Samhall har således enbart 
gjort avtal med Hemköps två 

butiker i Vänersborg. I Brå-
landa och Frändefors rör det 
sig om ett 80-tal vårdtagare 
som har behov av hjälp med 
inköp, enligt Johan Hansson 
utvecklingsledare inom 
hemtjänsten i Vänersborgs 
kommun. 

Många av dem har också 
hört av sig till kommunen, 
som i sin tur haft dialog med 
Samhall som menar att de i 
sin tur haft en dialog om 
breddat samarbete med olika 
handlare i kommunen. 

Här verkar dock ord stå 
mot ord. Enligt Radio Väst 
hänvisar Samhall till att de 
svarat på upphandlingen uti-
från de villkor som kommu-
nen ställer. Villkor som flera 
olika politiker tydligen börjat 
titta på, Stefan Kärvling (V) 
i sin blogg, Dan Nyberg (S) 
till Radio Väst och Ingvar 
Håkansson ( C ) i samtal med 
Melleruds Nyheter. 

I avtalet mellan kommu-
nen och Samhall står det 
bland annat "eftersom bru-
kare bor över ett stort om-
råde som omfattar hela kom-
munen, är det av stor vikt att 
utföraren har väletablerade 
kontakter med affärer inom 
dagligvaruhandeln". 

– Det finns ytterligare en 
skrivning i avtalet som enligt 
min mening borde prövas 
och lyder ”inom ramen för 
den totala tiden ska den en-
skilde ha ett avgörande infly-
tande över hur insatserna 
ska genomföras och behoven 
tillgodoses”. Vi får nu hop-
pas och tro att förnuftet seg-
rar, säger Carl-Ewert Berg. 

Det jäser i den dalsländska 
delen av Vänersborgs kom-
mun, många frågor hänger i 
luften och det finns all anled-
ning för tidningen att åter-
komma i ämnet. 

Ing-Marie Norrman 

man bakgården framför sig, 
hårt bevakad av de två tuffa 
katterna Kattja och Kattniss.

När en tredje katt, som 
kallar sig Kattmandu fast han 
egentligen heter Jöns, dyker 
upp är de inte alls pigga på 
att han ska få vara med.  

Pjäsen handlar om att vara 
med eller inte, utanför eller 
innanför gemenskapen. Den 
kloke Kattmandu lyckas 
komma med i klubben och 
tillsammans jagar de tre kat-
terna skummisar, hittar en 
övergiven kattunge och löser 
mysterier. 

Det är visst bra att vara fler 
och i slutet är det ett helt gäng 
av små katter som hänger på 

planket och vill vara med i 
klubben. 

Barnen i salongen hängde 
med i handlingen och efter 
40 korta minuter var före-
ställningen slut. Alla fick ett 
medlemskort i Klösiga Kat-
tars Klubb vid utgången. 

Musiken i föreställningen, 
svängig och jazzig, passande 
till coola katter med klös och 
långa vajande svansar, är 
skriven av Anders Nyström, 
Cleo Boman har skrivit ma-
nus och regisserat.

Kulturbruket på Dal/ 
Barnkulturgruppen arrange-
rade.

Karin Åström
karin@mellerudsnyheter.se

www.mellerudsnyheter.se
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Klipp ut och ta med annonsen

I fredags tog ett antal 
ungdomar möjligheten 
att lyssna på livemusik på 
Stinsen. Artister från både 
Mellerud och Göteborg 
uppträdde. 
Ungdomshuset Stinsen har 
tillsammans med ABF startat 
upp ett projekt där det sista 
fredagen varje månad ska 
arrangeras ”konsertfredag”. 
Det ses både som en arena för 
lokala artister men också 
som en möjlighet för ungdo-
mar att lyssna på många olika 
musikstilar från en livescen. 

Under fredagkvällen upp-
trädde bland annat göte-
borgsbandet Väster-ut, vars 
musik bandmedlemmen Ki-
lian Schou med glimten i 
ögat beskriver som ”alterna-
tiv dansbands-metal”. Ban-
det som är aktuella med 
singeln ”Telefon-John” har 
spelat i Mellerud tidigare, 
under det så kallade Kul-
tur4ürGötaland som arrang-
erades tillsammans med 
Stinsen 2017. 

Kul med något nytt
– Det är kul att få lyssna på 
något nytt och de är väldigt 
duktiga musiker, säger Ag-
nes Gustavsson. 

Uppskattad konsertfredag

Mellerudskillen Ervin Fejzulovic 
rappade på scenen.

Väster-ut intog Stinsen-scenen för andra gången när det var konsert-
fredag på Ungdomshuset Stinsen i Mellerud.

Amanda Svensson, som 
tillsammans med Gustavs-
son och andra ungdomar 
agerade ”bartenders” i den 
alkoholfria baren, instämde 
och berättade att man kunde 
”digga med” även om det 
inte är musik jag lyssnar på i 
vanliga fall. 

– Det var kul att se hur 
mycket de gick in för det, 
säger Svensson. 

Stod på scen gjorde även 
Patti Andersson från Göte-
borg, som läste dikter och 
Idris Tofan, som rappade. 

Tofan rappade tillsammans 
med mellerudskillen Ervin 
Fejzulovic och berättade ef-
ter spelningen att han sysslat 
med musik sedan bara något 
år tillbaka. Samtliga artister 
verkade uppskatta möjlighe-
ten att få stå på scen. 

Många vill stå på scen 
Föreståndare Petter Olsson 
berättar att fredagens konser-
ter redan väckt intresse hos 
andra ungdomar som vill stå 
på scen.  

–  Flera unga musiker som 

Storgatan 20, Mellerud 
Tel 0530-125 40   

www.mellerudsnyheter.se

            i Melleruds Nyheter
Utgivningsdag: 13 mars
Annonsbokning: Senast 7 mars

MNYHETER
ELLERUDS

 LOKALTIDNINGEN FÖR MELLERUD

Näringsliv

Boka din annons hos Christina eller Marie 
Tel. 0530-125 40, christina@mellerudsnyheter.se eller marie@mellerudsnyheter.se

Förslag till ny detaljplan 
På kommunstyrelsen ar-
betsutskotts möte igår, 
tisdag, presenterades 

förslag till ny detaljplan 
för kvarteret Ugglan.

Den gällande detaljplanen 
från 1970 är otidsenlig och 
medger endast bostadshus 

med exakt den placering som 
de rivna husen hade. 

Syftet med en ny detaljplan 
är att möjliggöra etappvis 
utbyggnad av bostäder av 
olika typer och därmed göra 
området attraktivt för ex-
ploatörer och boende med 
olika behov och önskemål, 
samt bereda möjlighet att 
bygga förskola/skola på 
detta centralt belägna kvar-
ter. Samtidigt ska den tomt-
indelningsplan från 1967 
som gäller för kvarteret 
Ugglan upphävas.

Detaljplanen tas fram ge-
nom ett så kallat standardför-
farande och förslaget följer 
gällande översiktsplan.

Förslaget är ute på samråd 
under perioden 11 februari 
– 8 mars 2019.

ofta besöker Stinsen har visat 
intresse för att uppträda vid 
nästa konsertfredag den 29 
mars, berättar han. 

Karolina H. Wessman

Illustrationsplaner med två olika idéalternativ för kvarteret Ugglan i Mellerud.
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Vid köp av kompletta märkesglasögon
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20% på alla vårens nyheter

     

Följ oss på

Tack
till er alla som kom ihåg mig 
på min födelsedag.

Viola Zetterström 
Brunshult

TACK

All ev. uppvaktning
på födelsedagen undanbedes.

Ingrid Johnsson
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DÖDSFALL

PREDIKOTURER

Hipp Hipp 

HURRA!

Hipp hipp hurra på din 
10-årsda.

Grattis Lucas önskar 
mormor och morfar

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Holms kyrka för 
Maj-Britt Svensson. Som 
inledning på akten spelade 
Maria Andersson ”Amazing 
grace”. Akten förrättades av 
Martin Edström och tillsam-
mans sjöng man psalmerna 
249 samt 190. Som avslut-
ningsmusik spelades ”Sträck 
ut din hand” av L. Berghagen. 
Vid kistan togs avskedet av 
syskon med familjer, släkt 
och vänner. Till minnet av 
Maj-Britt var koret vackert 
dekorerat med blommor i 
rosa ton. Efter ceremonin 
bjöds gästerna med till Kyr-
kans Hus för en minnesstund. 
Gravsättning ägde rum på 
Holms kyrkogård.

JORDFÄSTNINGSORGTACK

MELLERUD
Smyrna: Onsd 19 Bibel-
klass. Torsd 17 Språkcafé. 
Fred 18 Tonår i Smyrna. 
Sönd 11 Gudstj. Tommy 
Pettersson m.fl. Månd 17 
U-landsgruppen. Tisd 19 
Bönemöte.
Equmeniakyrkan: Fred 18 
Tonår. Tisd 10-12 Tisdags-
kaffe & Rastplats. 18 Scout. 

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

Smyrna: Fred 15 Andakt 
på Servicehuset. Thomas 
Granath medverkar. Sönd 
11 Gudstj. Thomas Granath 
Ssk. Kyrkkaffe. Tisd 11 
Bön.
Equmeniakyrkan: Onsd 
19 Samtal om trons grund. 
Fred 19 Tonårskväll i kyr-
kan. Sönd 11 Gudstj. Rune 
W Dahlén från Teol. hög-
skolan. Kyrkkaffe insamling 
till pastorsutbildning.
Brålanda: Lörd 9-10.30 
Kvinnofrukost i Brålanda 
fsh. Kvinnor i alla åldrar. 
Enkel frukost, en stund av 
vilsam gemenskap med tid 
för eftertanke. Tema: Vår fa-
der. Sönd 11 Gudstj. m nattv. 
Thomas Holmström Sång 
Christina Svensson. Ssk och 
kyrkkaffe. Kyrkbil 308 70. 
Månd 12 Middagsbön i fsh. 
12.15-13.30 Lunch. 17-19 
Kulturcafé Brålanda fsh.
Sundals-Ryr: Fred 18.30 
Lovsångskväll i fsh. Sönd 
17 Gudstj. i fsh Thomas 
Holmström. Kaffe och 
semla från kl. 16. Kyrkbil 
308 70.
Gestad: Torsd 15 Norra 
sykretsen hos Gun Frend-
berg. 

FRÄNDEFORS
Equmeniakyrkan: Fred 
10 Bibelsamtal, Sigward K. 
Sönd 11 Gemensam gudstj 
i Brålanda. Rune W Dahlén 
från Teol. högskolan. Kyrk-
kaffe insamling till pastors-
utbildning. 
Frändefors: Sönd 11 
Gudstj. m nattv. Välkom-
nande av Daniel Westin. 
Kyrkokören. Ralph Lil-
jegren. Kyrkkaffe i fsh. 
Kyrktaxi. Tisd 13.30 Gudstj. 
m nattv. på Ringhem. Ralph 
Liljegren.

PRO:s prisundersökning
Varje år sedan över tjugo 
år tillbaka redovisar PRO 
årets matprisundersök-
ning, som gäller både 
lokalt, regionalt och på 
riksnivå. Syftet med un-
dersökningen är att upp-
märksamma priserna och 
öka prismedvetenheten 
hos både medlemmar och 
allmänheten.
Billigaste matkassen kostade 
672,85 kronor och fanns i en 
butik i Charlottenberg, 
medan den dyraste fanns i en 
butik i Uppsala där man fick 

Små/mindre butiker:
COOP Konsum:
Bengtsfors     815,29 kr
Färgelanda     811,69 kr
Mustadfors     836,09 kr
Åmål     805,75 kr
EuroCash: 
Åmål     787,52 kr
Hemköp: 
Torget, Mellerud     836,28 kr
ICA:
Nära Billingsfors     837,18 kr
Supermarket Bengtsfors  826,43 kr
Supermarket Färgelanda  799,95 kr
Stormarknader:
COOP Forum Trollhättan  753,81 kr
ICA Kvantum Jätten Trhn  750,51 kr
ICA Kvantum Vänersborg  773,47 kr
ICA Maxi Stormarkn. Trhn  727,45 kr

Källa: pro.se

JÄMFÖRELSER

Grattis Alva på 6-årsdagen 
4/3.

Mormor och Bengan

betala 957,60 kronor för den. 
Det skiljer alltså 285 kronor, 
eller 42 procent, för samma 
varor. Genomsnittspriset i 
hela landet är 802 kronor för 
PRO:s matkasse (34 varor).

För första gången har PRO 
också i samarbete med pris-
jämförelsesajten Nätmat un-
dersökt butiker på nätet. 
Genomsnittspriset för PRO:s 
matkasse var 900 kronor. Det 
är alltså, enligt undersök-
ningen, tolv procent dyrare 
att handla på nätet än i en 
vanlig butik. 

I Mellerud var det Inge-
gerd Andersson och Gunnel 
Fröjd som genomförde un-
dersökningen. De besökte 
Hemköp Torget och COOP 
Konsum i Mellerud. Dock 
syns bara resultatet för Hem-
köp Torget i undersöknings-
resultatet på PRO:s hemsida.

– Jag tror att resultaten 
påverkar var man handlar, 
säger Ingegerd.

Intresset för PRO:s prisun-
dersökning har hela tiden 
ökat, både bland allmänhe-
ten, medierna, regeringen 
och olika myndigheter. Kon-
sumentverket, Konkur-
rensverket och Länsstyrelsen 
i Stockholms län har alla 
hänvisat till PRO:s prisun-
dersökningar. Det beror för-
stås på att undersökningen är 
landsomfattande och mycket 
stor. Ingen annan prisunder-
sökning har tillnärmelsevis 
samma omfattning.

Ett skäl till det stora intres-
set för PRO:s prisundersök-
ning är att prisundersök-
ningen är den enda som har 
genomförts regelbundet år 
efter år. Staten har också 
gjort prisundersökningar, 

men upphörde under ett antal 
år. 

Gäst och fika i Bäckefors
Anders Isaksson, produk-
tionsansvarig vid Peter-
son i Bäckefors var dagens 
inbjudna gäst vid efter-
middagsfikat i Bäckefors 
församlingshem på tors-
dagen 21 februari.
Anders som kom till Bäcke-
fors i början på 70-talet, gick 
sina första skolår på Bäcke 
skola och avslutade studie-
åren med ekonomisk linje på 
gymnasiet i Åmål. 

1986 började han på Dal-
well och blev kvar till 2012, 
då som platschef. Mellan 
åren 2012 till 2018 var Bil-
lerudKorsnäs hans arbetsgi-
vare, ett jobb som innebar 
många resor. Sedan maj i fjol 
är det åter VPK Peterson 
Packing AB i Bäckefors som 
är arbetsgivare.

Han berättade om brukets 
historia från 1767 då Bäcke-
fors bruk etablerades av 
Leonard Magnus Uggla från 
Billingsfors och till idag och 
VPK Peterson Packing AB.

Peterson, som det benämns 
i folkmun, har ett hundratal 
anställda och deras produk-
tion av olika förpacknings-
produkter som gör att de 
förbrukar cirka 30 000 ton 
papper per år. Av detta kom-
mer cirka 60 procent  från 
återvunnet papper. Många 
intressanta siffror nämndes 
där produktionen per år är 
cirka 4 500 hektar wellpapp, 
2017 investerades 30 miljo-
ner i nya maskiner, drygt 200 
lastbilar kommer varje vecka 
till Peterson med leveranser 
in och ut. 

Vi fick ta del av nyheten att 
VPK idag köpt Corenso, 
(Bäcke Papp).

Anders avslutade med att 
visa en bildkavalkad från 
olika resor och platser. Allt 
från terrakottaarmén i Kina, 
ripjakt i Sverige, kontinen-
talplattorna mellan Europa 
och Amerika till bastun och 
sjön därhemma. Med glädje, 

Vid fikaborden pratades minnen och det bjöds på färskt bröd och kaffe. 
Föreläsaren Anders Isaksson sittande längst till vänster.

humor och fakta tog Anders 
oss med på en tripp. 

Gubbdagis hjälpte till att 
ledsaga besökare från Björk-
lunda till och från försam-
lingshemmet. Vid fikabor-

den pratades minnen och 
njöts av det goda färska 
brödet som några försam-
lingsdamer bakat under för-
middagen.

Laila Andrén
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Vårt varma tack
för all omtanke och  
vänligt deltagande  

vid vår älskade

Gun Hegges
bortgång och begravning.

Ett stort tack för alla 
minnesgåvor och vackra 
blommor och tack till er 
alla som gjorde begrav-
ningsgudstjänsten till ett 

ljust och fint minne.
Tack också till Bergs 

korttidsboende för god 
omvårdnad.

RUNE
Barnen med familjer
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Vårens nya gardiner!
Gardinlängder 
Gardinkappor 
Metervara 
Gardinsömnad

Nyheter 
från Nybro Glasbruk

Nya löpare, handdukar 
och dukar från Ekelunds

DUSCH & BAD
OPTIMERA BADSÄSONGEN HOS OSS PÅ OPTIMERA

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

Viktigt att lyfta frågan om
infrastruktur i regionen

Förra veckan besökte riksdagsledamoten Magnus Ja-
cobsson (KD) Hellbergs i Mellerud. Han var inbjuden 
av företagets vd Sebastian Hellberg för att diskutera 
industriföretagens behov av en bättre E45 från Mel-
lerud till Vänersborg.

Sebastian Hellberg, vd på Hellbergs i Mellerud, bjöd in politiker för att 
diskutera infrastruktur. Fr.v Carl-Ewert Berg, Brålanda, Sebastian Hell-
berg, Magnus Jacobsson, rikksdagsledamot för KD och Daniel Jensen, 
Mellerud.

Magnus Jacobsson är leda-
mot i riksdagens trafikutskott 
och skrev för en tid sedan ett 
inlägg i Melleruds Nyheter 
om att Dalsland behöver få 
en bättre infrastruktur för att 
kunna utvecklas mitt i till-
växtzonen mellan Östfold i 
Norge, Karlstad och Göte-
borg. 

Sebastian Hellberg läste 
detta och bjöd in Jacobsson 
för att diskutera vad som kan 
göras för att bland annat fak-
tiskt få en utbyggnad av E 45 
till stånd, något industriföre-
tagen i Mellerud betonat be-
hovet och vikten av länge. 

Besöket skedde tillsam-
mans med de lokala KD-po-
litikerna Daniel Jensen, Mel-
lerud och Carl Ewert Berg, 
Brålanda. 

Att man måste höras och 
synas för att få gehör och nå 
fram med sina önskemål stod 
klart.

Regionen ska prioritera
Magnus Jacobsson hade 
ställt en fråga kring Dals-
lands förutsättningar för 

tillväxt, till infrastrukturmi-
nister Tomas Eneroth. I sva-
ret står bland annat:

”Magnus Jacobsson har 
frågat mig vad jag ämnar 
göra för att Dalsland ska få 
bättre vägar och därmed 
bättre förutsättningar att dra 
nytta av den tillväxt som sker 
i Dalslands omnejd.

Regeringen beslutade om 
en ny nationell trafikslags
övergripande plan för trans-
portinfrastrukturen för peri-
oden 2018–2029 den 31 maj 
2018 (dnr N2018/03462/
TIF). När det gäller utveck-
ling av transportsystemet 
omfattar den investeringar i 
det nationella stamvägnätet. 
Väg E45 hör till detta vägnät 
och i planen finns ett namn-
givet objekt som berör Dals-
land. Det är ombyggnad av 
sträckan Tösse–Åmål till 
mötesfri landsväg med bygg-
start i perioden 2021-2023. 
Övriga vägar i Dalsland till-
hör inte det nationella stam-
vägnätet och därmed är det 
Västra Götalandsregionen 
som har ansvaret för att prio-

ritera förbättringar av vägnä-
tet i sin länsplan.”

Mellerud-Vänersborg
– För oss är det prioritet med 
sträckan från Vänersborg till 
Mellerud. Norrut är ju vägen 
betydligt bättre. Mellerud 
och Brålanda borde driva 
frågan om E45 tillsammans, 
menade Carl-Ewert Berg och 
föreslog ett möte mellan In-
dustrigruppen i Mellerud och 
företagarföreningens infra-
strukturgrupp i Brålanda.

Magnus Jacobsson beto-
nade att det är viktigt att 
kommun- och regionpoliti-

ker lyfter frågan. Han me-
nade att trycket måste komma 
från näringsliv och kommun-
politiker. Kommunalråden 
måste sedan lyfta frågan i 
regionen. Där behöver den 
prioriteras upp i mängden av 
förslag som kommer upp och  
därifrån gå vidare till högsta 
nivå. 

– Det är vägen man måste 
gå. Vi är inte bara Dalsland, 
vi är Fyrbodal, menade Ja-
cobsson.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

I Mellerud får man 20 
kvadratmeter villa för en 
årsinkomst. Det placerar 
Mellerud på plats 115 bland 
landets kommuner. Köper 
man en lägenhet i Melle-
rud får man 66 kvadrat-
meter boyta för en årslön.
– Vår undersökning visar att 
bostadspriserna skiljer sig 
väldigt mycket över hela 
landet, men att även löne-
skillnaderna är markanta. 
Löneskillnaden är dock långt 
ifrån att kompensera för pris-
skillnaden i storstadsområ-
den, vilket gör att man där 
måste räkna med att lägga en 
klart större andel av sin in-
komst på sitt boende, alterna-
tivt välja att bo på en mindre 
yta, säger Marcus Svanberg, 
VD på Länsförsäkringar 
Fastighetsförmedling.

Länsförsäkringar Fastig-
hetsförmedling har med 
hjälp av nya siffror från Sta-
tistiska Centralbyrån och 
Svensk Mäklarstatistik gjort 
en kartläggning av var i lan-
det man får mest bostadsyta 

i relation till årsinkomsten på 
individnivå. 

Resultatet visar att villakö-
parna i Mellerud med en 
genomsnittlig årsinkomst på 
227 000 kronor får 20 kva-
dratmeter boyta. Det placerar 
kommunen på plats 115. 

Om bostadsköparen i Mel-
lerud i stället köper en lägen-
het får den 66 kvadratmeter 
boyta för årsinkomsten vilket 
placerar kommunen på plats 
23 i den listan. 

– Digitaliseringen skulle 
kunna leda till att färre flyttar 
till dyra bostäder i städerna 
för att i ökad mån jobba he-
mifrån eller från mindre or-
ter. Men trenden har snarare 
varit omvänd med en ökad 
inflyttning till städerna. Det 
är därför ännu mer angeläget 
än någonsin att få till en ökad 
rörlighet på bostadsmarkna-
den, vilket kräver politiska 
överenskommelser för en 
översyn av amorteringskra-
vet och slopad flyttskatt, sä-
ger Marcus Svanberg.

Mest yta för lönen 

Hemfridsbrott
En man i 55-årsåldern döms 
till dagsböter för hemfrids-
brott. Mannen stod åtalad för 
både hemfridsbrott och olaga 
hot, men frikändes för det 
senare. 

Mannen trängde sig in i sin 
tidigare partners bostad i 
Frändefors och därefter in i 

sovrummet. Där väckte han 
henne och agerade på ett 
mycket otrevligt sätt. Vid 
samma tillfälle ska mannen 
ha hotat kvinnans nuvarande 
man som också låg och sov i 
rummet. Gärningen har dock 
inte kunnat styrkas och man-
nen frikänns för olaga hot.
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Fotbollens samhällsnytta är 
värd miljarder! Det visar den 
SROI-studie – Social Return 
On Investment –  som Svens-
ka Fotbollförbundet presen-
terade tidigare i höst. 

Fotbollen bidrar till sam-
hället på många olika sätt 
men för första gången finns 
en studie som visar fotbol-
lens samhällsnytta i kronor 
och ören. I Dalslands Fot-
bollförbund värderas sam-
hällsnyttan av breddfotbol-
len till 198 miljoner! I form 
av ekonomiska, sociala och 
hälsomässiga effekter ge-
nom bland annat deltagarut-
gifter, minskad brottslighet, 
förhindrade fall av flera livs-
stilssjukdomar och inte minst 
ideellt arbete. Svenska Fot-

bollförbundets samhällsnyt-
ta värderas till 23 miljarder 
kronor. 

Svensk breddfotboll bidrar 
också till över 9 000 arbets-
tillfällen, vilket i Dalsland 
ger 54 arbetstillfällen. Det 
ideella arbetet inom bredd-
fotbollen motsvarar 55,5 
miljoner kronor i Dalsland 
och över sex miljarder kro-
nor i Sverige. Det är svind-
lande värden. Dessutom vi-
sar studien att om samhället 
investerar i fotbollen, ger det 
mångfalt tillbaka. En inves-
terad krona i breddfotboll ger 
tio kronor tillbaka i samhälls-
nytta. Det är alltså en mycket 
god idé att satsa på fotboll.

Vi har alla läst de alarme-
rande rapporterna om ungas 

psykiska ohälsa. Enligt Folk-
hälsomyndigheten rapporte-
rar allt fler barn och unga i 
Sverige psykisk ohälsa. Vi 
vet också att svenska barn rör 
på sig alldeles för lite. Enligt 
en rapport från Centrum för 
idrottsforskning (CIF) är det 
bara 44 procent av pojkarna 
och 22 procent av flickorna 
som når de allmänna rekom-
mendationerna om 60 minu-
ter fysisk aktivitet varje dag.

Sammantaget är detta en 
dyster bild av ungdomars 
psykiska och fysiska hälsa 
och det krävs åtgärder från 
hela samhället för att vända 
trenderna. SROI-studien vi-
sar att de hälsomässiga ef-
fekterna i Dalslands Fotboll-
förbund är 134 färre fall av 

hjärt- och kärlsjukdomar och 
nio färre fall av psykisk 
ohälsa. 

Vi kan ju dessutom vara 
helt överens om att fotbollen 
ger fysisk aktivitet och rö-
relse. Detta innebär att fot-
boll i all väsentlighet bidrar 
till att förhindra såväl psy-
kisk ohälsa som stillasittande 
och övervikt, inte minst för 
barn och unga.

Dalslands Fotbollförbund 
är, liksom Svenska Fotboll-
förbundet, en del av samhäl-
let. I vår värdegrund står att 
läsa att vi, med fotbollen som 
utgångspunkt, engagerar oss 
såväl inom den egna verk-
samheten som i idrottsrörel-
sen och samhället i övrigt. 

I våra 32 fotbollsfören-

ingar i Dalsland bedriver vi 
samhällsnytta varje dag och 
bidrar till ett mer inklude-
rande samhälle som bygger 
på alla människors lika värde. 
I våra fotbollsföreningar 
skapar vi delaktighet och 
förutsättningar för unga och 
gamla, erfarna och nya, tjejer 
och killar att spela fotboll 
och vara fysiskt aktiva. I våra 
föreningar arbetar vi särskilt 
med jämställdhet, demokrati 
och integration.

Med det sagt är inte fotbol-
len utan utmaningar, vi vill 
bli fler som spelar fotboll 
längre. Vi vill att fler tjejer 
ska hitta och trivas i vår fan-
tastiska idrott, både som 
spelare och ledare. Vi vill att 
våra föreningar ska få till-

räckliga resurser för att be-
driva bra verksamhet. Vi vill 
att det ska finnas tillräckligt 
många fotbollsplaner för att 
alla som vill ska kunna spela 
fotboll hela året i hela landet. 

Det är utmaningar vi antar 
och med aktuella bevis som 
visar att vår breddfotboll bi-
drar med 23 miljarder i sam-
hällsnytta känner vi oss 
tryggt förvissade om att 
Svensk Fotboll är och kom-
mer vara en viktig spelare i 
det framtida samhällsbygget.
Markus Svensson, ordförande 

Dalslands Fotbollförbund

Karl-Erik Nilsson,  
förbundsordförande  

Svenska Fotbollförbundet

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

Fotbollens samhällsnytta är värd miljarder!
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Det har nu gått någon vecka 
sedan den tragiska dödso-
lyckan vid Melleruds järn-
vägsstation. Jag hade nog 
förväntat mig att kommunen 
eller dess företrädare skulle 
ha tyckt något om den dåliga 
säkerheten vid stationsområ-
det. Men förutom Pål Mag-
nussens ”inlägg” i TTela idag 
(20/2) så har tystnaden varit 
total.

Nåväl, jag vet att en even-
tuell diskussion om detta 
måste innefatta även Tra-
fikverket. Det tragiska är att 
en olycka tyvärr var väntad. 
Vad kan då göras? Jo, det 
enklaste i min värld är att 
persontåget alltid går in på 
spår 1. För jag kan inte förstå 
varför vid olyckstillfället 
persontåget stod på spår 3! 
Samtidigt som godståget till-

läts passera på spår 2! Enda 
skillnaden är att tågklarera-
ren måste lägga om två väx-
lar till spår 1 istället för två 
till spår 3.

Nr 2 är att kommunen och 
trafikverket bygger en gång-
bro över spåren och även till 
östra sidan, men det har ju 
varit tydligt att det inte finns 
pengar till. Det finns ju vik-
tigare gångbroar!

Att det sedan finns allt för 
många som genar över spår-
området blir tyvärr svårlöst 
utan gångbro. 

Men om kommunen kan 
föra diskussionen med Tra-
fikverket om persontågen på 
spår 1 och få det genomfört 
skulle säkerheten höjas be-
tydligt.

Hans Dunbring

DEBATT
Dålig säkerhet

Det är lätt för Europas hu-
vudstäder och mest centrala 
delar att se fördelar med 
ekonomisk och politisk inte-
gration medan mindre orter i 
Europas periferi ser färre 
fördelar. EU:s budget och 
politiska inriktning har byggt 
på jordbrukspolitik och 
landsbygdsutveckling för att 
hålla ihop Europa. 

Det är nödvändigt att ge 
stöd för att upprätthålla livs-
medelsproduktion och sup-
port för utveckling på mindre 
orter i perifera delar av Eu-
ropa. Det handlar om att 
trygga livsmedelsförsörj-
ning, att värna biologisk 
mångfald och förbättra lön-
samhet för små företag i 
Europas utkanter. 

Vi är många lokalt och 
regionalt förtroendevalda 

runtom i Europa som regel-
bundet medverkar i fördel-
ningen av medel ur social-
fonden och regionalfonden, 
som är viktiga delar av EU:s 
sammanhållningspolitik. Vi 
ser till att resurser hamnar 
där de bäst behövs utifrån 
lokal och regional känne-
dom. Både på individnivå 
och företagsnivå kan relativt 
små medel minska utanför-
skap, undvika arbetslöshet 
och ställa om samhällen för 
ökad framtidstro. Småföre-
tag här i Dalsland och sats-
ningar på industriell utveck-
ling i hela Fyrbodal  får stöd 
av dessa EU- medel. 

Om andra oroas över byrå-
kratin i Bryssel är vi mer 
oroade över hur svenska 
myndigheter skapar onödigt 
krångel. När det gäller exem-

pelvis regionalfonden ska 
Näringsdepartementet först 
behålla en del av medlen för 
eget nationellt bruk och där-
efter fördela ut resurser till 
regionerna. Resurserna från 
Socialfonden kommer via 
arbetsmarknadsministern 
och det sk ESF-rådet till re-
gionerna. Därtill kan läggas 
EU:s landsbygdsprogram 
som kanaliseras via Jord-
bruksverket och länsstyrel-
serna. Den som vill skaffa sig 
en överblick över EU-resur-
serna i ett län eller har ambi-
tionen att samordna dessa får 
svårt att manövrera. I slutän-
dan förlorar alla medborgare 
på att administrationen i 
Sverige av viktiga EU-resur-
ser är krånglig.

Från årsskiftet har alla län 
blivit regioner med ansvar att 

leda det regionala utveck-
lingsarbetet i sitt län. Denna 
förändring ger möjligheter 
att öka regionernas ansvar 
för hanteringen av EU:s sam-
manhållningspolitik. Inför 
kommande program anser vi 
att regelverket ska förenklas 
och den statliga byråkratin 
minska. En sådan förenkling 
kan ge en effektivare an-
vändning och bättre förut-
sättningar för regional ut-
veckling i hela landet.

Kristina Jonäng, (C)  
regionråd och kandidat till  

Europaparlamentet 

Tobias Bernhardsson, (C) 
kommunstyrelsens  

ordförande Färgelanda 

Karin Nodin, (C)  
kretsordförande Mellerud

Svensk byråkrati ett stort problem
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SPORTBreddfotbollens stora betydelse

Karl-Erik Nilsson, ordförande i Svenska Fotbollsförbundet, gästade Mel-
lerud förra veckan.

Svensk fotboll är värd miljarder för samhället. Det visar 
den SROI-studie som Svenska Fotbollförbundet (SvFF) 
tagit fram tillsammans med UEFA. SvFF:s ordförande 
Karl-Erik Nilsson gästade Mellerud i torsdags med an-
ledning av studien.

Under torsdagseftermiddagen samlades ett 20-tal representanter för 
kommunledningarna och ansvariga för fritidsfrågor i Dalsland för att 
ta del av informationen.

Ett samlat grepp tas för att lyfta fotbollens betydelse för samhället och 
framför allt folkhälsan. Bakre raden fr.v: Karl-Erik Nilsson, ordförande 
Svenska Fotbollsförbundet, Markus Svensson, ordförande Dalslands 
Fotbollsförbund (DFF), Gerhard Jansson, ordförande DFF:s förenings-
kommitté, Mikael Israelsson, DFF. Främre raden fr.v: Jan Hagelbrand, 
SISU, Caroline Waldheim, Svenska Fotbollsförbundet och Maria Pet-
tersson Lans, kanslichef DFF.

Nästan 1,2 miljoner människor 
spelar någon form av fotboll i 
Sverige.
Av dessa är 70 procent män och 
30 procent kvinnor.
57 procent är medlemmar i någon 
förening.
12 procent av Sveriges befolkning 
spelar fotboll.

FAKTA

Handboll på lovet
Melleruds handbollsklubbs 
största träningsgrupp passa-
de på att anordna en heldag 
med aktiviteter under freda-
gen på sportlovet. Det var 
drygt 20 flickor och pojkar 
födda 09/10 som tränade 
teknik, anfall och försvar 
varvat med lekar.

Några föräldrar hjälpte till 

att laga lunch så spelarna fick 
nytt bränsle till eftermidda-
gens träningspass. Under 
dagen fanns några tjejer från 
a- flickorna med och hjälpte 
till att inspirera och handleda 
de yngre vilket var mycket 
uppskattat.

Melleruds HK

Att leka är ett bra sätt att göra träningarna lustfyllda och skapa god 
gemenskap.

Nellie och Mc Gregor
till Scandinavium

RIDSPORT 
Nellie Olsson, Dalslands 
Hästsportklubb, hoppade 
i helgen hem en klasseger i 
Alingsås tillsammans med 
sin ponny Mc Gregor. Men 
det var inte vilken seger 
som helst. 
Segern gav ekipaget biljetten 
till Scandinavium och semi-
finalen i Sverigeponnyn där 
finalen rids under Scandina-
vium Horse Show första 
helgen i april. 

Glädjen är stor i stallet på 
Uppegården. Det firas, det 
skrattas och alla är nöjda, inte 
minst Nellie som nu är en av 
cirka 25 C-ponnyryttare som 
tagit sig vidare till semifina-
len i Sverigeponnyn. 

Nellie kvalade in under 
helgens tävlingar i Alingsås, 
som också var en av de sista 
av totalt tolv kvaltävlingar 
över hela landet. Ekipagen 
tas ut genom hopptävling i 
inverkansridning, vilket 

innebär att ekipagen bedöms 
utifrån tempo, balans och 
kontroll. Domarna vill se en 
rytmisk, planerad ridning 
både mellan och över hinder. 
Även ryttarens inverkan på 
hästen bedöms.

Allt detta klarade Nellie 
och Mc Gregor så bra att de 
vann lördagens kval och där-
med säkrade en plats i semi-
finalen som går av stapeln 
onsdagen innan själva fina-
len på Scandinavium. Till 
själva finalen, några dagar 
senare, går sedan tio ekipage.

Nu gäller det för både ryt-
tare och ponny att hålla for-
men fram till första veckan i 
april. I förberedelserna pla-
nerar man att vara med på 
träningshelgen för Lotta 
Björe, som om allt går enligt 
planerna, återigen kommer 
till Nuntorp och håller trä-
ning om knappt två veckor. 

Ing-Marie Norrman

Nellie Olsson, Dalslands HsK, kommer tillsammans med sin ponny Mc 
Gregor att få rida i Scandinavium första veckan i april, då de kvalat till 
Sverigeponnyn. Foto: Privat.

Studien ”Social return on 
investment-studien” är gjord 
av forskare på uppdrag av 
UEFA och visar breddfotbol-
lens värde för det svenska 
samhället. Rapporten redo-
gör dessutom för hur inves-
teringar som leder till ökat 
antal fotbollsutövare är ”lön-
samma” för samhället. Det 
finns med andra ord goda 
skäl för beslutsfattare att 
satsa på fotboll och idrott i 
allmänhet.

Studien innebär att be-
slutsfattare kan känna en 
trygghet i att pengar som 
satsas på bättre förutsätt-
ningar för fotbollen ger be-
tydligt större värden tillbaka 
till samhället.

Med rubriken ”Fotbollen 
och samhället – vi behöver 
varandra” bjöd Dalslands 
Fotbollförbund in represen-
tanter för kommunledningar 
och ansvariga för fritidsfrå-
gor till en träff i Tingshuset, 
Mellerud under torsdagen.

Medverkade gjorde bland 
annat SvFF:s ordförande 
Karl-Erik Nilsson och Caro-
line Waldheim, projektledare 
för samhällskontakter inom 
SFF.

Tio kronor tillbaka
– En kronas investering från 
samhället ger tio kronor till-
baka. Det är avkastningen för 
att satsa på fotbollsföreningar 
som bidrar till fostran, indi-
vidnytta, hälsa och välbefin-
nande. Man mår bra av att 
finnas i ett sammanhang, un-
derströk Nilsson.

Det finns över 3 000 fot-
bollsföreningar och 1,2 miljo-
ner forbollsspelare i Sverige 
och det är unikt. Men detta ska 
inte tas för givet, enligt Nils-
son. Det gäller att stötta för-
eningarna i deras vardagsar-
bete och då handlar det 
exempelvis om kansliresurser 
som finns tillgängliga varje 
dag – detta underlättar rekry-
teringen av ledare i organisa-
tionen. SROI-studien är ned-
bruten till dalslandsnivå.

– Vi behöver få igång en 
diskussion hur kommunerna 
kan hjälpa till, menade Ger-
hard Jansson, ordförande 
DFF:s föreningskommitté.

– Om man ska lyckas nå-
gonstans så är det ju här där 
kommunerna är relativt små. 
Jag tror att dalslandskommu-
nerna kan nappa på det här, 
konstaterade Nilsson.

Det finns tio-tolv fotbolls-
föreningar i Dalsland och 
cirka 10 700 fotbollsspelare 
från sex år och uppåt. 4 500 
av dem är registrerade i SvFF. 

Effekterna i Dalsland
Enligt studien ger dessa föl-
jande effekter i vårt distrikt: 
20 miljoner kronor i direkta 
bidrag till ekonomin, huvud-
sakligen från investering i 
anläggningar och deltagarut-
gifter samt skapande av drygt 
50 arbetstillfällen. Breddfot-
bollen ger också sociala ef-
fekter som värderas till 60 
miljoner kronor för samhäl-
let genom minskad brottslig-
het, bättre förhållanden för 
unga, utbildning och ideellt 
arbete samt 116 miljoner 
kronor i värde av hälsoef-
fekter.

Man tog även upp vikten 
av mindre planer för sponta-
nidrott samt vikten av utbild-
ningar – både för ledare och 
föräldrar.

– Vi hjälper till att stötta 
match- och publikvärdar. De 
behövs eftersom klimatet 
kan vara hårt ibland, poäng-
terade Maria Pettersson 
Lans, kanslichef Dalslands 
Fotbollförbund.

 – Vid sammandrag samlar 
vi föräldrar för att ge dem 
information, det finns mate-
rial från både SISU och 
SvFF, sade Markus Svens-
son, ordförande i Dalslands 
Fotbollsförbund.
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se

Bengtsfors blir pilotkommun 
Arbetsförmedlingens di-
gitala tjänst Rekryterings-
guiden föreslår arbetsgi-
varen det mest lämpliga 
rekryteringssättet för den 
kompetens man söker. 
Det kan vara att publicera 
en annons, söka i en stor 
kandidatbank där både 
arbetssökande och om-
bytessökande finns eller 
få hjälp att ordna rekryte-
ringsträffar. 
Rekryteringsguiden som lan-
serades under hösten 2018 
har tagits fram av Arbetsför-
medlingen och kommer att 
finnas hos olika aktörer, bland 
annat på kommuners webb-
platser. Tanken är att göra den 
så tillgänglig som möjligt för 

företagare runtom i landet. 
Bengtsfors kommun är först 
ut att testa konceptet efter 
Nacka kommun. 

– Arbetsförmedlingens fö-
retagsrådgivare Alisia Jo-
hansson har ett tätt samarbete 
med näringslivs- och tillväxt-
utvecklare Jeanette Lindh 
Svanqvist på Bengtsfors 
kommun. När vi letade test-
kommuner argumenterade 
Alisia för Bengtsfors av den 
anledningen att de har höga 
ambitioner med att stötta lo-
kala företagare. De tar ansvar 
och vill hitta nya möjligheter 
för rekrytering. Vi är glada 
över vårt samarbete och ser 
fram emot att fortsatt ut-
veckla tjänsten tillsammans 
med kommunen, säger Petter 

Schaffer, produktansvarig för 
rekryteringsstrategier.

– Rekryteringsguiden 
kommer att ge våra lokala 
företagare nya möjligheter att 
hitta bästa sättet att rekrytera 
aktuell kompetens. Genom 
tjänsten ”Sök kandidat” går 
det att hitta kandidater inom 
alla yrken, utbildningsnivåer 
samt filtrera utifrån olika 
krav. Rekryteringsträffar är 
en mycket intressant tjänst 
där företaget får hjälp med 
urval och att ordna en träff 
med flera kandidater samti-
digt, på plats hos företaget 
eller digitalt. Vi vill vara med 
från början och ge våra före-
tagare denna unika möjlighet, 
säger Jeanette Lindh Svan-
qvist, näringslivs- och till-

växtutvecklare på Bengtsfors 
kommun.

Rekryteringsguiden base-
rar sina rekryteringsrekom-
mendationer efter arbets-
m a r k n a d s p r o g n o s e r , 
geografisk placering och 
kunskapskrav och föreslår 
den lämpligaste rekryterings-
tjänst som Arbetsförmed-
lingen erbjuder. Som företa-
gare behöver du skapa ett 
konto för att utnyttja tjäns-
terna ”Sök kandidat” och 
”Annonsera”. Det är inte 
förknippat med några kostna-
der att använda Rekryterings-
guiden.
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FOTBOLL 
Förra året tampades Åsebro/
Brålanda och Eds FF i toppen 
av division 3 och mötte var-
andra i en direkt avgörande 
match i den sista omgången.

Det var svårt att tro i lör-
dags när lagen möttes, då var 
det stor klasskillnad lagen 
emellan. Åsebro/Brålanda 
vann med hela 8-1 mot Ed, 
som dock hade 1-1 i slutet av 
den första perioden. Men 

några minuter senare drog 
Å/B ifrån och den andra 
halvleken blev ett målfyrver-
keri för hemmalaget.

– Det var ett styrkebesked 
för oss, vi vann boll där vi 
skulle och i offensiven gjorde 
vi åtta mål med sju olika 
målskyttar, berättade en nöjd 
Christian Berglund, tränare i 
Åsebro/Brålanda.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Övertygande seger

BIF vann i derby
FOTBOLL 
Division 4-laget Brålanda IF 
vann på hemmaplan i trä-
ningsmatchen mot Frände-
fors IF med 7-1. BIF var det 
bättre laget och Frändefors 
hade svårt att freda sitt eget 
mål mot ett offensivt starkt 
hemmalag. 

– Vi är kanske bäst i andra 
halvlek när Frändefors trött-
nade. Anfallsspelet är riktigt 
bra och jag är väldigt glad för 

att Samuel Henning får göra 
hattrick i sin första match. 
Jag har sett på träningarna att 
Samuel har detta i sig, berät-
tar Brålandas tränare Ronny 
Fredriksson, som hyllar sitt 
unga nyförvärv från Melle-
ruds IF.

Till helgen väntar tävlings-
premiär för de båda lagen när 
man kliver in i Dalslands 
Sparbanks Cup.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Delad förstaplats
Vid MAIK Indoors (Mölndal 
AIK:s) tävling i Friidrottens 
hus i Göteborg i helgen tog 
Linnea Hallsten från Dals 
Södra FFI delad seger i F13 
höjd tillsammans med Isa-
belle Rydén IFK Göteborg 
och vann på 150 cm.

Båda var utan rivningar 
upp till 153cm, men där tog 
det stopp även om båda hade 
bra försök på den höjden. To-
talt i höjd deltog 24 höjdhop-
pare.

Fina framgångar 
HUNDSPORT 
Söndagen den 10 februari 
var tre av Melleruds bruks-
hundklubbs medlemmar 
och tävlade Nosework 
TEM inomhussök i Åsens-
bruk. 
Elisabeth Johansson med sin 
border collie ”Vilda” gjorde 
finfina sök med domarkritik 
som sade att söket var så fint 
att man blir tårögd. Deras 
totaltid på söket blev 1,27 
minuter och ekipaget slutade 
på en andraplats och fick sitt 
första diplom. 

Christina Edlund Svens-
son med shetland sheepdog 
”Malva” gjorde även de fin-
fina sök med en totaltid på 
3,14 minuter och plockade 

hem sitt tredje diplom och 
därmed är uppflyttade till 
klass 2. 

Lena Blücher med jack 
russel terriern ”Morris” hit-
tade en gömma på bara 13 
sekunder. Tråkigt nog glöm-
de de att söka av ett område 
i ett rum så de missade dip-
lomet. 

En nosework-tävling i en-
skilt moment (TEM) innebär 
att man gör fyra sök i ett och 
samma moment (fordon, in-
omhus, utomhus och behål-
lare). Dagens tävling var in-
omhussök, så det var sök i 
fyra olika rum. 

Helén Torstensson 
Melleruds brukshundklubb 

Adam redo för sitt nya uppdrag 

26-åriga Adam Jakobsson står 
redo för sin första tävlingsmatch 
som huvudtränare för Frändefors, 
när man på söndag möter Kroppe-
fjälls IF i Dalslands Sparbanks Cup. 
Foto: Frändefors IF.

FOTBOLL 
26-årige Adam Jakobsson 
har nu kommit in i rollen 
som huvudtränare för 
Frändefors IF i division 5 
och på söndag gör han täv-
lingsdebut. Den tidigare 
juniortränaren hoppas 
kunna ge mer tydlighet 
till spelartruppen utan 
att göra allt för stora änd-
ringar.
– Det har varit väldigt kul 
hittills och jag hoppas att det 
håller i sig. Truppen känns 
nöjd och det är bra tränings-
närvaro, vi har legat på 18-19 
spelare på träningarna i bör-
jan, men nu har vi ökat till 
över 20-21 i snitt, så det är 
bra. Vi har två lag att fylla, i 
division 5 och division 6, så 
det gäller att ha alla igång i 
träning, säger Adam, som 
själv var delaktig i att ta an-
dralaget upp i division 6.

”Över förväntan”
Med seger i första matchen 
mot Åsaka SK släppte premi-

ärnerverna snabbt, hans 
spelare gjorde precis så som 
han hade önskat.

– Det gick över förväntan 
och jag fick svar på det vi 
hade tränat på. Jag blev posi-
tivt överraskad att vi kommit 
så långt redan till första 
matchen. Vi har pratat en del 
om hur vi vill spela och har 
tränat på det. Vi försöker 
prova ett nytt sätt och ska 
försöka använda det på 
matcherna. Jag tycker att jag 
fick svar och att killarna tagit 
till sig det, så det ser bra ut, 
berättar Adam, som tillsam-
mans med sin assisterande 
tränare, Erik Bengtsson 
Meuller, skall försöka för-
bättra lagets resultat efter 
förra säsongens elfteplats i 
12-lagsserien.

– Det känns bra, det känns 
som om jag och Erik har hit-
tat våra roller och uppdel-
ningen av våra uppdrag. Han 
tar mycket med det adminis-
trativa och arbetet runt om 
och jag tar ansvaret på planen 

med träningar, coachning 
och fotbollsidén, säger 
Adam.

Ensam vid sidlinjen
Adam var tidigare assiste-
rande juniortränare i Väners-
borgs IF. Nu är det han själv 
som styr skutan, dock ensam 
vid sidlinjen, då assisterande 
tränaren Erik själv spelar.

– När man väl stod vid 
planen kändes det ingen 
större skillnad, förutom att 
jag stod själv där. Tidigare 
var jag assisterande, då var 
jag mer i bakgrunden av hu-
vudtränaren, berättar Adam, 
som inte tänkt göra några 
stora förändringarna i lagets 
struktur.

– När jag var med förra året 
så såg jag vad det var för 
spelartyper och vart de spe-
lade. Jag har gjort lite små 
förändringar mot vad några 
spelade innan. Men inga ra-
dikala förändringar, utan mer 
en tydligare spelidé hur vi 
vill spela fotboll. Det är det 

som truppen vill ha också, 
mer tydlighet, så det har jag 
tagit till mig, berättar 
26-åringen som på söndag 
kommer att coacha sin första 
tävlingsmatch som huvud-
tränare, då mot Kroppefjälls 
IF i Dalslands Sparbanks 
Cup.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Marie och Lizzie stormästare i HtM

Lizzie utför glatt olika moment med sin matte Maria.

HUNDSPORT 
Maria Schelin och hennes 
labradortik Lizzie tävlar 
för Melleruds Brukshund-
klubb. De kan numera ti-
tulera sig ”Stormästare” 
efter att tagit 20 certifikat 
i sporten heelwork to mu-
sic (HtM).
Maria beskriver sporten som 
”kreativ lydnad till musik”. 
Ett program omfattar tio 
fasta positioner som visas i 
olika riktningar och tempon.  
Hunden och föraren ska ar-
beta nära varandra hela tiden, 
under minst 75 procent av 
programmets längd, reste-
rande 25 procent består av 
freestylerörelser. Hundens 
position kan vara på olika 
sidor om föraren.

I Sverige finns totalt 14 
stormästare i HtM. Titeln får 
man efter att ha fått 20 certi-
fikat i grenen. En av dem bor 
i Dals Rostock. Maria och 

Under träningen kastar Maria en 
leksak som Lizzie smidigt  kastar 
sig efter. Glädjen är en viktig del 
i träningen.

Lizzie tar emot i huset på 
Brunnsvägen. Lizzie är en 
liten och nätt labrador på sex 
år.

– Hon är min vapendragare 
och bästa vän. Hon älskar att 
träna, så fort jag sätter på 
musik kommer hon och vill 
vara med. Hon vill så gärna 
göra rätt. När vi tränar kom-
mer hon med egna idéer, hon 
lade till exempel till en snurr 
under programmet Ingen 
hund kan ersätta Lizzie, kon-
staterar Maria.

My Dog Göteborg
De tävlade bland annat på 
My Dog i Göteborg i januari. 
Det var AFEC-final, dit man 
kvalar under året. Maria hade 
valt ett krigartema, där hon 
var utklädd till en kvinnlig 
krigare med svärd och allt. 
Programmet ska vara max 
fyra minuter långt och två 
domare bedömer insatserna. 
För att få certifikat krävs 

minst 7,5 i betyg i varje av de 
tre kategorierna. I Göteborg 
tilldelades ekipaget 26,65 
poäng.

– Åtta deltagare i vardera 
grenen freestyle och HtM 
deltog. Vi kom tvåa i Göte-
borg, säger Maria.

Hon började träna free-
style 2013 med Lizzie. På 
den tiden bodde familjen i 
Göteborg. 2014 körde Maria 
och Lizzie på ordentligt.

– I början var vi ett tiotal i 
klass 1, idag är det vanligt 
med 30 startande. Jag tävlade 
upp henne till klass 3 i free-
style under 2015. I december 
2015 började jag med HtM 
och i mars 2016 hade  vi tre 
cert. De tog vi under samma 
helg. Lizzie har lätt för posi-
tion och vill vara nära mig, 
så det passar oss perfekt, sä-
ger Maria.

SM-starter
De har blivit flera SM-starter 

också, som bäst åtta i Göte-
borg 2017. Året innan blev 
det en fjärdeplats i SM i 
Karlstad i teamwork to mu-
sic.

Passar alla raser
– HtM är en rolig sport som 
passar alla raser, en av stor-
mästarna är en mops. HtM 
blev officiell som gren 2011, 
förklarar Maria, som hoppas 
fler får upp ögonen för spor-
ten.

Sedan augusti 2017 bor 
familjen i Dals Rostock och 
Maria tävlar för Melleruds 
BK. 

– Vi är ett härligt gäng som 
tränar tillsammans, säger 
Maria.

Hon är utbildad hundin-
struktör, allmänlydnadsin-
struktör, agility- och rally-
lydnadsinstruktör, är 
problemhundskonsult. 
 Susanne Emanuelsson 

susanne@mellerudsnyheter.se

Innebandy 
Division 5

Rådahallen
Fredag 1 mars kl. 20.00

Melleruds IBK - Hindås IBK 

MELLERUDS IBK

GIANT

S

olesensbygg@gmail.com

TROLLVI BYGG AB

Jonas Olausson

0735-11 68 38
trollvibyggab@hotmail.com

Totalentreprenör

TROLLVI
BYGG AB

0735-11 68 38
trollvibyggab@hotmail.com

Totalentreprenör



MELLERUDS NYHETER12 ONSDAG 27 FEBRUARI 2019

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

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

Välkomna på vårvisning  
i Mellerud 22-23 mars

kl. 900-1600

Många fina  
erbjudanden!

Leverantörer finns på plats, 

vedmaskinsdemo m.m.

Vi bjuder på 
fika & lättare 

tilltugg
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MIBK åkte på ny förlust
INNEBANDY 
Melleruds IBK Giants reste 
till Göteborg i lördags för 
att möta AstraZeneca IF i 
herrarnas division 5. Det 
blev förlust med 15-7, men 
det var målskyttet som var 
mest positivt.
– Vi krigade på och gjorde en 
hyfsad match med sju mål 
framåt, sade spelande assis-
terande tränaren Filip Falan-
der efter slutsignalen.

Men det var inte glada 
miner i MIBK lägret efter 
matchen. Till Göteborg reste 
man med bara tio utespelare 
till sitt förfogande, 

– Vi var aldrig riktigt med 
i matchen, orken fanns aldrig 
där och det var många trötta 
ben. Det är försvarsspelet 
som falerar, vi släppte tidigt 
in mål bakåt. Vi åker till Gö-
teborg och har oddsen emot 
oss nästan direkt, konstate-
rade Filip, som fick se fem 
baklängesmål i den första 
perioden.

Det blev dock bättre i den 
andra perioden, offensivt. Då 
kom målskyttet igång och det 
var Andreas Sjöblom som 
spräckte nollan för dalslän-
ningarna, som fick med sig 
3-3 inför sista perioden. Där 
gjorde man så gott man 
kunde, med fyra mål framåt, 
men hemmalaget Astra mäk-
tade med sju stycken och 
vann med 15-7.

– Vi har många som inte 
tränar på grund av sjukdom. 
Det var länge sedan vi kunde 
träna med kedjorna, man 
behöver ju träna ihop med sin 

SLUTRESULTAT
AstraZeneca IF – 

Melleruds IBK
15-7 (5-0, 3-3, 7-4)

Division 5
Målskyttar, MIBK:
Filip Falander, 2
Lucas Salomonsson, 2
Andreas Sjöblom, 1
Marcus Olsson, 1
Joacim Falk, 1

kedja, men det var länge se-
dan vi kunde göra det, så det 
är svårt, berättar Filip, som 
dock ser fram emot nästa 
match, den i Rådahallen.

– Vi har Hindås hemma i 
nästa match, som vi förlorade 
mot med 6-3 sist. Nu känns 

det som en match vi bör 
vinna, på papperet i alla fall. 
Sen får vi se hur formen är på 
laget just den dagen, sade 
Filip Falander, assisterande 
tränare i MIBK Giants.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Stabilt Mellerud vann igen
FOTBOLL 
Melleruds IF under nya 
tränaren Lennart ”Kral” 
Andersson tog sin andra 
seger på försäsongen, mot 
ännu ett division 2-lag. Vä-
nersborgs FK besegrades 
på bortaplan med 2-1 efter 
mål av kusinerna Fredrik 
Larsson och Sebastian 
Hedlund.
MIF var bra offensivt och 
hade kunnat göra ytterligare 
ett par mål utöver de två som 
satt bakom Vänersborgs 
FK:s keeper. Men det var i 
det defensiva som man över-
tygade i synnerhet, efter 
många insläppta mål i divi-
sion 3 förra säsongen.

– I år kommer vi inte 
släppa in några 61 mål, kon-

vi såg nog lite trötta ut i slu-
tet, sade MIF-tränaren.

Hårt tryck
Sista kvarten var det nästan 
bara hemmalaget som hade 
bollen, reduceringen kom i 
73:e och forceringen från 
division 2-klubben VFK var 
massiv, med många hörnor 
till följd.

– De fasta situationerna har 
vi jobbat stenhårt med under 
veckan och där släpper vi 
inte till något, trots alla hör-
nor emot oss i slutet. Defen-
sivt står vi upp bra sånär som 
på målet där jag tycker att vi 
agerar lite passivt, sade An-
dersson.

Till helgen väntar lokal-
derby för Mellerud, mot 
Brålanda IF, i den första 

staterade tränaren ”Kral” 
efter slutsignalen på kyl-
slagna Vänersvallen syd.

Det såg ut att bli en mållös 
första halvlek, men i match-
minut 42 snappade hemvän-
daren Fredrik Larsson upp en 
retur och kunde göra 1-0 i sin 
första match med sin ny-
gamla klubb. Därefter ska-
pade MIF flertalet chanser, 
den ena bättre än den andra.

– Det som är bra är att vi 
skapar, utöver två mål, rejäla 
målchanser, där Broberg har 
två frilägen och Hedlund 
nästan har två också. Jag 
tycker vi skall avgöra match-
en redan där. Sedan har de 
lägen där de kan göra mål, vi 
räddar på mållinjen bland 
annat. Men jag tycker vi står 
upp bra över 90 minuter, men Ahlstrom-Munksjö är en global ledare inom fiberbaserade material som levererar innovativa och hållbara 

kundlösningar. Vår mission är att utvidga fiberbaserade lösningars betydelse för en mer hållbar vardag.  
Vår omsättning är cirka EUR 3 miljarder och antalet medarbetare är cirka 8 000. Ahlstrom-Munksjös aktie är 
noterad på Nasdaq i Helsingfors och Stockholm. Billingsfors bruk ingår i affärsområdet Industrial Solutions, 
som bl. a. levererar oblekt, miljövänligt tunnpapper till stålindustrin och impregnerat papper, Spantex, till 
möbelindustri och andra konverteringskunder.

Vi söker en
Ekonomiassistent till Ahlstrom-Munksjö Paper i Billingsfors
Du ska ansvara för leverantörsskulder och administrationen kring dessa.

Din bakgrund: 
• Utbildning i redovisning eller motsvarande erfarenhet 
• God kunskap om momsreglering i Sverige och utomlands 
• Minst 2 års erfarenhet av att arbeta som revisorsassistent

Som person är du systematisk och exakt med siffror samt en bra kommunikatör.

Du är en strukturerad person som inte lämnar några lösa ändar och tar vara på  möjligheter att förbättra  
arbetssättet. Frågor om tjänsten besvaras av Karin Lundgren på tel: 010-250 10 07 eller via mail:  
karin.lundgren@ahlstrom-munksjo.com.

Känner du att du är rätt person för jobbet? Så roligt! Vi ser fram emot att få läsa din ansökan via mail till:  
helen.oder@ahlstrom-munksjo.com senast 2019-03-20.

matchen i Dalslands Spar-
banks Cup.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Åsebro IF Supporterklubb: 

Kaffe i klubbstugan onsdag 

6/3 kl. 10.00. Välkomna!

KLUBBNYTT
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Rokvist’s trädgårdssservice
Trädbeskärning, trädfällning/
avancerad, gräsmattor, rabatter. 
Rådg, eko odling o trädg. rut, rot 
o F-skatt. Tel 073-627 90 02, 
Michael

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

STUBBFRÄSNING
Full fräs
Vi fräser bort dina stubbar!
Hansson stubbfräsning
Tel. 070-301 09 47
www.fullfras.se

BILDELAR
Bildelsshopen
Din bildelsbutik i Mellerud
Landsvägsgatan 80
0530-73 07 40 
info@bildelsshopen.com

Svenska Foder AB 
Djur & Naturbutik
Erikstad, Mellerud
Tel. 0530-186 71
www.djuronatur.se

Foderspecialisten AB
Åsebro Kvarn
0521-36048
www.asebrofoder.se
Hästfoder • hönsfoder • ved • strö

DJUR, TRÄGÅRD, 
LANTBRUK

DIESELSERVICE -  
TRANSPORTBILS-
SERVICE
LastvagnsCenter AB -  
El & Diesel 
Specialistkompetens för diesel-
pumpar, insprutare/injektorer 
Fiat Proffessional och Iveco 
auktorisation
Husbilsservice Fiat och Iveco. 
Alla storlekar.
www.lastvagnscenter.se
Tel: 0522-172 00

A.S. CARS AB
Försäkringsskador, alla  
försäkringsbolag.  
Lackeringar, bilreparationer.  
Kärragatan 19
Tel. 0530-100 08

BILLACKERING

Svens Entreprenad AB
Precisionsfällning/skogsarbete 
F-skatt, fullförsäkrad 
Tel. 076-863 79 24  
www.sg-entreprenad.se

TRÄDFÄLLNING

Däckarna
Tel. 0530-101 77
www.dackteam.se/dackarna-mellerud

DÄCK,
DÄCKVERKSTAD

K-E:s Bil & Däck
Däckservice
Bil/maskinreparationer 
Sven-Ingvar Andersson
0521-301 16, 070-254 03 30  
Atterud. Öppet: Mån-fre 7.30-17.00. 

ENTREPRENAD
Lidbergs Mark & Grävtjänst 
073-930 21 14
Hemsida: www.lidbergsmark.se

Annonsera i A-Ö
 Boka 3, 6 eller 12 månader

Moms tillkommer. Annonsstopp torsdagar kl. 15.00

0530-125 40
80:-/vecka

3 rader + rubrik. 10:-/extra rad

Marie’s Trädgårdstjänst
Vi hjälper dig med din trädgård!
076-229 24 55
info@mariestradgardstjanst.se
www.mariestradgardstjanst.se

TRÄDGÅRDSTJÄNST

S. Larssons Alltjänst AB
Golvslipning, mattläggning, 
tapetsering, målning, trädgård, 
beskärning, snöskottning, m.m.
Mob. 0739-85 27 00.

ALLTJÄNST

Mikaels Bilservice
Service, reparationer
Östevatten 8, Mellerud 
070-417 41 25

BILSERVICE

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

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

STÄD

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

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

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 

Hönsfoder
Björkved

Tel. 0521-360 48

Tel. 0521-360 48Tel. 0521-360 48

Halmpellets
Kutterspån

Tel. 0521-360 48Tel. 0521-360 48

Torvströ
Pappersströ

Tel. 0521-360 48Tel. 0521-360 48

Hösilage
Hästfoder

Tel. 0521-360 48Tel. 0521-360 48

Ensilageplast 
från 5,99

Sträckfilm

Tel. 0521-360 48Tel. 0521-360 48

Rundbalsnät 
Balsnöre

Tel. 0521-360 48Tel. 0521-360 48

Hästfoder
Tillbehör häst

Tel. 0521-360 48Tel. 0521-360 48

Bränslepellets

Vi tar hand om bilen

BILTILLBEHÖR
BILDELSSHOPEN

0530�730 740

Vi tar hand om bilen

RESERVDELAR
BILDELSSHOPEN

0530�730 740

Vi tar hand om bilen

BILVÅRD
BILDELSSHOPEN

0530�730 740

Vi tar hand om bilen

BILBATTERIER
BILDELSSHOPEN

0530�730 740

Storgatan 26 i Brålanda 
Tel: 0761-95 53 60

Även vaxning

fotvård
Blommans

DAHL
ANDERSEN BYGG

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

Bygger absolut allt 
och vad du vill!

blends

2 nyanser

1 nyans

gradient1

gradient2

Allt inom

VVS

Martin
073-99 21 446

Badrumsrenoveringar

Nordvästra Skånes Arborister
FAUNUS TRÄD

Kristian 070-743 57 50 
www.faunustrad.se

Trädfällning

Nordvästra Skånes Arborister
FAUNUS TRÄD

Kristian 070-743 57 50 
www.faunustrad.se

Beskärning
(även fruktträd)

Nordvästra Skånes Arborister
FAUNUS TRÄD

Kristian 070-743 57 50 
www.faunustrad.se

Stubbfräsning

Nordvästra Skånes Arborister
FAUNUS TRÄD

Kristian 070-743 57 50 
www.faunustrad.se

Häckklippning

Nordvästra Skånes Arborister
FAUNUS TRÄD

Kristian 070-743 57 50 
www.faunustrad.se

Frukt- 
beskärning

FOTHÄLSAN
I MELLERUD FOTHÄLSAN

I MELLERUD

Vårdade fötter
– ett bättre liv!

Tel. 0530-100 23
www.fothalsanimellerud.se

FOTHÄLSAN
I MELLERUD FOTHÄLSAN

I MELLERUD

Köp presentkort 
hos oss!

Tel. 0530-100 23
www.fothalsanimellerud.seFOTHÄLSAN

I MELLERUD FOTHÄLSAN
I MELLERUD

Vi har
stödstrumpor!

Tel. 0530-100 23
www.fothalsanimellerud.se

FOTHÄLSAN
I MELLERUD FOTHÄLSAN

I MELLERUD

Vaxa dina ben 
hos oss!

Tel. 0530-100 23
www.fothalsanimellerud.se

FOTHÄLSAN
I MELLERUD FOTHÄLSAN

I MELLERUD

Vi utför 
hembesök!

Tel. 0530-100 23
www.fothalsanimellerud.se

FOTHÄLSAN
I MELLERUD FOTHÄLSAN

I MELLERUD

Prova vår  
fotspa-behandling!

Tel. 0530-100 23
www.fothalsanimellerud.se

Tel. 070-
890 98 28

Mattor – Våtrum
Fullständig  

läggningsservice

Tel. 070-
890 98 28

Försäljning av

Fullständig  
läggningsservice

Allt inom golv 

och mattor
Flyttstäd
Veckostäd
Fönsterputs

Rullande sy 
& hemservice

070-649 32 86

073-354 47 84

ALLT INOM 
BYGG

Maritha Johans on
Leg. psykoterapeut

Samtalsmottagning

073-745 21 50

• Inviduella samtal
• Par- och relationssamtal

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

070-461 42 78

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

Kontakta  Monica Lindstrand
Telefon: 072- 151 18 12

LÅT SENIORBOLAGET LÖSA 
NÅGRA MÅSTEN!

Snöskottning

lymfdränagebehandling 

hos oss! Ring för bokning!

Nu kan du boka

Tel. 0530-414 10 • www.sunlike.se

B wlinghall
Eds

AFTER WORK

0534-610 65 
www.edsbowlinghall.se

B wlinghall
Eds

0534-610 65 
www.edsbowlinghall.se

DISCOBOWLING

B wlinghall
Eds

0534-610 65 
www.edsbowlinghall.se

BARNKALAS

B wlinghall
Eds

0534-610 65 
www.edsbowlinghall.se

FÖRETAGSFEST
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Melodikrysset v.9 - 2 mars

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. 9 – 2 mars

05.15 Go'kväll
06.00 Morgonstudion
09.10 Rederiet
09.55 Skavlan
10.55 Klartänkt
11.05 Tack gud jag är homo
11.20 Silbersky
12.20 Matiné: Sherlock Holmes 
 och kvinnan i grönt
13.30 Skidor: VM Seefeld
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 Uppdrag granskning
21.00 De första svenskarna
22.00 Ögonblicken som för-
 ändrade sporten
22.30 Tack gud jag är homo
22.45 Lärlabbet
23.00 Bästa babblet
23.15 Rapport
23.20 Les Misérables
00.20 Husdrömmar
01.20 Kielergatan
02.05 Gift vid första ögonkastet
02.50 Rederiet

08.30 Vinterdrömmen
09.00-16.15 Forum
12.00, 16.00 Rapport
16.15 Ekdal och Ekdal
17.15 Nyheter på lätt svenska
17.20 Nyhetstecken
17.30 Oddasat
17.45 Uutiset
18.00 Skidor: VM Seefeld
18.15 Full storm
18.30 Seriestart: Bygga bil med 
 James May
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 Bygga bil med James May
01.45 Sportnytt
02.00 Nyhetstecken
02.10 Studio Sápmi

14.00 UR Samtiden
17.00 Storbritanniens 
 historiska städer
17.45 I guldgrävarnas fotspår
18.35 Omöjliga järnvägar
19.25 00-talets USA
20.10 Kanaler, båtar och kärlek
21.00 Astroturister siktar mot 
 himlen
21.50 90 plus och världsmästare
22.50 Kungen av kängurur
23.40 Civilisationens historia 
 – den skapande människan

20.00 Fråga veterinären - syntolkat
20.30 Operation Klotty - syntolkat
20.45 Rederiet - syntolkat
21.30 The Tunnel: Sabotage
22.20 The Island
23.05 Studio Sápmi
23.35 Bonusfamiljen - syntolkat
00.20 Husdrömmar - syntolkat
01.20 Rederiet - syntolkat
02.05 Silbersky - teckenspråks-
 tolkat

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, forts, Keno
19.00 Nyheterna
19.15 Sporten, Väder
19.30 Farmen
20.00 Sveriges mästerkock
21.00 Renées brygga
22.00 Nyheterna
22.30 Ekonominyheterna
22.40 Sporten, 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?

05.20 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
19.30 Ink master USA
21.00 The mechanic
23.00 Simpsons
00.00 Family guy
01.00 American dad
02.00 Cops
02.25 My name is Earl
02.55 Scrubs
03.45 Family guy
04.35 American dad

06.00 Morgonstudion
09.10 Rederiet
09.55 De första svenskarna
10.55 Skidor: VM Seefeld
12.00 Plus
12.30 Skidor: VM Seefeld
14.30 Ett hundliv: Min svenska 
 familj
14.40 Svenska nyheter
15.10 Skidor: VM Seefeld
15.45 Uppdrag granskning
16.45 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, Lokala nyheter
20.00 Antikrundan
21.00 Veckans brott
22.00 Opinion live
22.45 Rapport
22.50 Seriestart: Den oskyldige 
 barnamördaren
23.50 Silbersky, 00.50 Plus
01.20 Auktionssommar
02.20 De första svenskarna
03.20 Rederiet
04.45 Sverige idag

09.00-14.00 Forum
12.00 Rapport
14.00 Forum: Riksdagens 
 frågestund
15.15-16.15 Forum
16.00 Rapport
16.15 Tatuerad - minnen i bläck
16.45 Fråga veterinären
17.15 Nyheter på lätt svenska
17.20 Nyhetstecken
17.30 Oddasat
17.45 Uutiset
18.00 Nikos resa
18.30 Bygga bil med James May
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 Gentle
23.50 Babel
00.50 Bygga bil med James May
01.45 Sportnytt
02.00 Nyhetstecken
02.10 Blind donna

14.00 UR Samtiden
17.00 Växthus med 
 kyrkfönster
17.05 Finland är fantastiskt
17.35 Omöjliga järnvägar
18.25 Pilgrimsvandringen 
 i Spanien
19.25 Världens natur
20.15 00-talets USA
21.00 Antikmagasinet
21.30 Kungen av kängurur
22.20 Yellowstones ljusa 
 varghonor
23.15 90 plus och världsmästare

20.00 Rederiet - syntolkat
20.45 Top gear
21.35 De första svenskarna
22.35 Jakttid
23.05 Silbersky - teckenspråkstolkat
00.05 Fråga veterinären - syntolkat
00.35 Auktionssommar - syntolkat
01.35 Rederiet - syntolkat
02.20 Husdrömmar - 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 Jamie Olivers supermat för 
 familjen
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
12.00 Seinfeld
13.00 Kung av Queens
13.30 2 1/2 män
14.00 How I met your mother
14.30 Ink master USA
15.55 NCIS: Los Angeles
16.55 Seinfeld
18.00 How I met your mother
19.00 Simpsons
20.00 Face off: Game face
21.00 Pitch perfect 2
23.20 Simpsons
00.25 Family guy
01.25 American dad
02.20 Cops
02.45 My name is Earl
03.15 Nattsändningar

05.15 Go'kväll
06.00 Morgonstudion
09.10 Säsongsstart: Rederiet
09.55 Dom kallar oss artister: 
 Ögonblicket
10.00 Antikrundan
11.00 Friidrott: Inomhus-EM
12.45 Skidor: VM Seefeld
15.00 Ett hundliv: Stacey's 
 cute rescue dog
15.10 Opinion live
15.55 Skidor: VM Seefeld
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 Seriestart: Bäst i test
21.00 Skavlan
22.00 Svenska nyheter
22.30 Tyst vittne
23.25 Rapport
23.30 The Graham Norton show
00.15 Saknad, aldrig glömd
01.00 Veckans brott
02.00 Vi överlevde R. Kelly
02.45 Rederiet

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 Seriestart: Vita vidder
18.40 The Island
19.30 Förväxlingen
20.00 Friidrott: Inomhus-EM
21.00 Aktuellt
21.18 Kulturnyheterna
21.23 Väder
21.25 Lokala nyheter
21.30 Sportnytt
21.45 Ten thousand saints
23.30 The Interceptor
00.25 Tatuerad - minnen i bläck
00.55 Fråga veterinären
01.25 Sändningsuppehåll
01.45 Sportnytt
02.00 Nyhetstecken
02.10 Ekdal och Ekdal

14.00 UR Samtiden
17.00 Världens nordligaste 
 spårvagn
17.10 Antikmagasinet
17.40 Astroturister siktar mot 
 himlen
18.30 Drömturen
19.30 Finland är fantastiskt
20.00 Robotar på frammarsch
21.00 Världens natur: Sri Lanka
21.50 Storbritanniens historiska 
 städer
22.40 I guldgrävarnas fotspår
23.30 Skandinavien i Hitlers 
 järngrepp
00.00 Dokument utifrån: Flykten 
 från Dubai

20.00 Bäst i test - syntolkat
21.00 Friidrott: Inomhus-EM
23.00 Så ska det låta
00.00 Bygga bil med James May
00.50 Uppdrag granskning
01.50 Rederiet - syntolkat
02.35 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
16.00 Jamie Olivers supermat 
 för familjen
17.00 Efter fem
17.50 V75-Klubben
17.55 Efter fem
18.50 Keno
19.00 Nyheterna
19.15 Sporten
19.20 Väder
19.30 Postkodmiljonären
20.00 Talang
22.00 Nyheterna
22.05 Väder
22.10	 10	Cloverfield	Lane
00.25 Super 8
02.40 Tooth fairy 2
04.25 Vad blir det för mat

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 Brit cops
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 Face off: Game face
16.00 NCIS: Los Angeles
17.00 Seinfeld
18.00 Simpsons
20.00	 Tattoo	fixers	on	holiday
21.00 Homeland Security USA
22.00 The counselor
00.25 Simpsons
01.25 American dad
02.25 Salem
03.10 Cops
03.30 Nattsändningar

05.45 Fråga doktorn
06.30 Opinion live
07.15 Uppdrag granskning
08.15 Vinterstudion
08.30 Alpint: Världscupen
10.00 Alpint: Världscupen
11.00 Skidor: VM Seefeld
12.15 Skidor: VM Seefeld
13.45 Vinterstudion
14.45 Skidor: VM Seefeld
15.45 Vinterstudion
16.00 Skidor: VM Seefeld
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: Andra 
 chansen
21.30 Saknad, aldrig glömd
22.20 Operation Klotty
22.40 Rapport
22.45 Lördagsbio: Beyond the 
 lights
00.40	 Nattfilm:	Skräcken	från	
 Svarta lagunen
02.00 Bonusfamiljen
02.45 Nurse Jackie

08.00 Förväxlingen
10.30 Fråga veterinären
11.00 Friidrott: Inomhus-EM
14.00 Babel
15.00 Vetenskapens värld
16.00 Sverige idag
16.25 Världens natur: Pumans 
 rike
17.20 Jakttid
17.50 Skidor: VM Seefeld
18.00 Vinterstudion
18.30 Studio Sápmi
19.00 Friidrott: Inomhus-EM
20.00 Kulturstudion
20.05 Peter Mattei sjunger 
 Winterreise
21.35 Kulturstudion
21.40 En hyllning till Debussy
22.40 Kulturstudion
22.45 The Tunnel: Sabotage
23.35 Dox: Mammutens 
 återkomst
01.30 Sändningsuppehåll
01.45 Sportnytt
02.00 Tatuerad - minnen i bläck
02.30 Kulturveckan

09.00 UR Samtiden
15.00 Världens nordligaste
 spårvagn
15.10 Drömturen
16.10 Antikmagasinet
16.40 Astroturister siktar mot 
 himlen
17.30 Storbritanniens historiska 
 städer
18.20 Världens natur: Sri Lanka
19.10 Kanaler, båtar och kärlek
20.00 Pilgrimsvandringen i 
 Spanien
21.00 Yellowstones ljusa varghonor
21.50 Civilisationens historia –
22.45 Robotar på frammarsch
23.45 00-talets USA

20.00 Friidrott: Inomhus-EM
22.00 Svenska nyheter
22.30 The Graham Norton show
23.15 The Interceptor
00.10 Vi överlevde R. Kelly
00.55 Skavlan
01.55 Vem vet mest?
02.40 Sverige!

05.00 Trinny & Susannah
  stylar om Norge
06.00 Antiques roadshow
07.00 Bygglov
07.55 Nyhetsmorgon
11.30 Talang
13.30 Renées brygga
14.30 Ishockey: Linköping– 
 Malmö
17.55 Keno
18.00 Trav
19.00 Nyheterna
19.10 Sporten
19.20 Väder
19.30 En ska bort
19.55 Lotto, Joker och Dröm- 
 vinsten
20.00 Klassfesten
21.30 Mitt stora feta grekiska 
 bröllop 2
22.00 Nyheterna
22.05 Väder
22.15 Mitt stora feta grekiska 
 bröllop 2
23.50 Yves Saint Laurent
02.00 Are you here
04.25 Vad blir det för mat

05.10 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 Supersugen
23.50 Once upon a time in 
 Venice
01.50 Bad words
03.25 Advokaten
04.15 Cops
04.40 Cops

Annonsbokning:  

Senast 7 mars 

Utgivningsdag:  

13 mars

Boka din  
annons hos 

Christina eller Marie 

Tel. 0530-125 40
christina@mellerudsnyheter.se 

marie@mellerudsnyheter.se 

NÄRINGSLIV
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Söndag

Måndag

Tisdag

Söndag Måndag Tisdag
05.15 Vem vet mest?
06.00 Sverige!
06.30 Vintermagasin
07.30 Vinterstudion
08.00 Vasaloppet 2019
12.45 Skidor: VM Seefeld
15.30 Vasaloppet 2019
16.25 Alpint: Världscupen
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 Les Misérables
22.00 Gift vid första ögonkastet
22.45 Seriestart: The Good Place
23.10 Rapport
23.15 Mord och inga visor
00.00 Tyst vittne
00.55 Antikrundan
01.55 Auktionssommar

08.25 Alpint: Världscupen
09.35 Bowling med Thor
09.40 Sverige idag 
10.00 Gudstjänst
10.45 Beatles forever
10.55 Friidrott: Inomhus-EM
14.00 Peter Mattei sjunger Winterreise
15.30 Nikos resa
16.00 Sverige idag
16.10 Rapport
16.15 Sverige idag på meänkieli
16.25	Mitt	i	naturen	-	tittarfilm
16.30 Historiejägarna
17.00 Samernas tid - lulesamiska
18.00 Seriestart: Mun squad
19.00 Friidrott: Inomhus-EM
20.00 Babel
21.00 Aktuellt
21.15 Agenda
22.00 Seriestart: Dokument utifrån: 
 Vägen till brexit
 23.00Gudstjänst
23.45 En bättre man
00.45 The Island
01.30 Blind donna
01.55 Min squad XL - meänkieli

09.00 UR Samtiden
15.00 Växthus med kyrkfönster
15.05 Finland är fantastiskt
15.35 I guldgrävarnas fotspår
16.25 Pilgrimsvandringen i Spanien
17.25 Dox: Mammutens återkomst
19.20 Seriestart: Omöjlig ingenjörskonst
20.10 Madagaskars lemurer
21.00 Kanaler, båtar och kärlek
21.45 I matindustrins spår
22.30 90 plus och världsmästare
23.30 Robotar på frammarsch

20.00 Friidrott: Inomhus-EM
22.00 Gift vid första ögonkastet
  - syntolkat
22.45 Operation Klotty - syntolkat
23.00 Rederiet - syntolkat
23.45 Melodifestivalen: Andra chansen 
 - syntolkat
01.15 Bygga bil med James May
02.05 Veckans brott
03.05 Ekdal och Ekdal

05.00 Frasier
06.50 Nitro circus crazy train
07.35 My name is Earl
09.05 Last man on earth
10.05 Cooper Barrett's guide to 
 surviving life
10.30 Community
11.00 2 1/2 män
12.00 Kevin can wait
13.00 The grinder
14.00 NCIS: Los Angeles
16.00 Knubbigt regn
18.00 Amazing race
19.00 Face off
20.00 Homeland Security USA
21.00	 Tattoo	fixers	on	holiday
22.00 Advokaten
23.00 Family guy
00.00 Man seeking woman
01.00 Sirens
01.30 Face off
02.20 Amazing race
03.15 Homeland Security USA
04.05 The comedians
04.25 Family guy

05.00 Trinny & Susannah 
 stylar om Norge
06.00 Antiques roadshow
07.00 Bygglov
07.55 Nyhetsmorgon
11.30 Klassfesten
12.55 Torpet
13.55 Bröllop, begravning och dop
14.55 I huvudet på Gunde Svan
15.55 Mandelmanns gård
16.55 Sveriges mästerkock
17.55 Keno
18.00 Bingolotto
19.00 Nyheterna
19.10 Sporten
19.25 Väder
19.30 Bingolotto, forts
20.00 Farmen
21.00 Bröllop, begravning och dop
22.00 Nyheterna
22.05 Väder
22.15 Taken 2
00.00 Brottsjournalen
01.00 Stockholmspolisen
02.00 MacGyver
03.55 Elementary

05.15 Landet runt
06.00 Morgonstudion
09.10 Rederiet
09.55 Landet runt
10.40 Sportspegeln
11.10 Sverige!
11.40 Anslagstavlan
11.45 Gift vid första ögonkastet
12.30 Så ska det låta
13.30 Melodifestivalen: Andra chansen
15.00 Matiné: Flicka i kasern
16.35 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 Kielergatan
22.30 Vi överlevde R. Kelly
23.20 Rapport
23.25	 Nattfilm:	Lucia	de	B
01.00 Hemma igen
01.55 Rederiet
04.45 Sverige idag

07.40 Sverige idag
08.00 Samernas tid - lulesamiska
09.00 Forum
12.00 Rapport
12.03 Forum
16.00 Rapport
16.05 Forum
16.15 Gudstjänst
17.00 Här är mitt museum
17.15 Nyheter på lätt svenska
17.20 Nyhetstecken
17.30 Oddasat
17.45 Uutiset
18.00 Seriestart: Skattjägarna
18.30 En hyllning till Debussy
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: Dödligt uppdrag
23.50 Agenda
00.35 Mun squad
01.45 Sportnytt
02.00 Nyhetstecken
02.10 Jakttid

14.00 UR Samtiden
17.00 Säterliv
17.25 Robotar på frammarsch
18.25 Astroturister siktar mot himlen
19.15 Världens natur: Sri Lanka
20.05 Seriestart: Livet på svindlande 
 höjder
21.00 En tigers resa
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 Bäst i test - syntolkat
02.00 Rederiet - syntolkat

05.10 Frasier
06.00 Stargate SG-1
06.45 Våra värsta år
07.35 Just shoot me
08.00 Community
08.30 Brit cops
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 Face off: Game face
21.00 The Mick
22.00 Lethal weapon
23.00 Simpsons
00.00 Family guy
01.00 American dad
02.00 Cops
02.25 Brit cops
03.15 My name is Earl
03.40 Nattsändningar

05.05 Vad blir det för mat
05.45 Nyhetsmorgon
10.00 Malou efter tio
12.00 Hem till gården
13.00 Magnum
14.00 En plats i solen – borta eller 
 hemma bäst?
15.00 Fixer upper
16.00 Jamie Olivers supermat för familjen
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 Sändningsuppehåll
04.45 En plats i solen – borta eller 
 hemma bäst?

05.15 Fråga doktorn
06.00 Morgonstudion
09.10 Rederiet
09.55 Fråga doktorn
10.40 Ögonblicken som förändrade 
 sporten
11.10 Tack gud jag är homo
 11.25Lärlabbet
11.40 Bäst i test
12.40 Husdrömmar
13.40 Bonusfamiljen
14.25	Matiné:	Tre	söner	gick	till	flyget
16.10 Seriestart: Strömsö
16.40 Hemma igen
17.30 Sverige idag
18.00 Rapport, Kulturnyheterna
18.28 Sportnytt,  Lokala nyheter
18.45 Go'kväll
19.30 Rapport, Lokala nyheter
20.00 Auktionssommar
21.00 Silbersky
22.00 Plus, Nurse Jackie
23.25 Rapport
23.30 Svenska nyheter
00.00 Skavlan
01.00 Gift vid första ögonkastet
01.45 Hemma igen
02.40 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 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 Jakttid
18.30 Bygga bil med James May
19.25 K-märkt form
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 Äntligen tillsammans
00.05 Vita vidder
00.45 Bygga bil med James May
01.45 Sportnytt
02.00 Nyhetstecken
02.10 Studio Sápmi

14.00 UR Samtiden
17.00 Telemarkskon, den fagraste rosen
17.15 I matindustrins spår
17.55 Antikmagasinet
18.25 En tigers resa
19.15 Civilisationens historia 
 – den skapande människan
20.10 Yellowstones ljusa varghonor
21.00 Dokument utifrån: Vägen till 
 brexit
22.00 Kanaler, båtar och kärlek
22.45 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 Agenda - teckenspråkstolkat
01.20 Gift vid första ögonkastet - syntolkat
02.05 Rederiet - syntolkat

05.45 Nyhetsmorgon
10.00 Malou efter tio
12.00 Hem till gården
13.00 Magnum
14.00 En plats i solen – borta eller 
 hemma bäst?
15.00 Fixer upper
16.00 Jamie Olivers supermat för 
 familjen
17.00 Efter fem
18.50 Keno
19.00 Nyheterna
19.15 Sporten
19.20 Väder
19.30 Farmen
20.00 Vinnarskallar
21.00 Brottsjournalen
22.00 Nyheterna
22.30 Ekonominyheterna
22.40 Sporten
22.50 Väder
23.00 Sändningsuppehåll
23.55 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?

05.15 Våra värsta år
06.00 Stargate SG-1
06.45 Våra värsta år
07.35 Just shoot me
08.00 Community
08.30 Brit cops
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 Face off: Game face
16.00 NCIS: Los Angeles
17.00 Seinfeld
18.00 How I met your mother
19.00 Simpsons
20.00 Fotboll
23.30 Simpsons
00.30 Family guy
01.30 American dad
02.30 Cops
03.00 Brit cops
03.45 Nattsändningar

FÖLJ OSS PÅ
FACEBOOK

Tel. 0530-470 50
0730-48 42 00

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

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

Pris: 700.000:-

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

Pris: 250.000:-

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

Pris 4.000.000:-

Ring och boka visning!

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: Torsd. 28/2 kl. 15-16

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

Pris: 2.900.000:-

Boka visning!

Boka visning!

Boka visning!

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

DALSLANDS
VVS AB
DALSLANDS
VVS AB

 

Marcus Johansson

Naturligtvis 
hjälper  

vi dig med  
Rot-avdraget 

Stefan   Christoffer

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

0530-421 64

Maskiner och lastbilar
Sand, grus, singel, jord 

och täckbark
Rolf: 070-537 34 72

www.vermdal.se

DALVÄRM

Bänkskivor
Fönsterbrädor

Gravstenar – renovering
070-685 22 27

TRESTADS  
STENHUGGERI AB

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

www.grongestaltning.se

Grön Gestaltning
Trädgårdsanläggning
Fredrik Persson
073-691 31 24
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Mellerud • Tel. 0530-133 01

SWE 526 HD SW
Kraftig 3-stegssnöslunga

19.900:-

Sportlovspyssel på biblioteket

Tre syskon som passade på att pyssla under sportlovet. Fr.v: Mohamed 
Karam 7år, Lona, 10 år, Leen, 12 år. Alla heter Jeblaoui i efternamn.

Junia Grimheden, 10 år, bor i Skåne 
men var här för att hälsa på mor-
mor under sportlovet.

Sportlovskul lockade många

Kelly Lidman, 6 år, gillade hoppborgarna.

I fredags kunde sport-
lovslediga barn besöka 
Rådahallen där Anders 
Frisk från Hunnebostrand 
hade satt upp en mängd 
uppblåsbara hoppborgar 
i den nybyggda E-hallen.
Kön var stundtals lång till 
hallen som var fylld av olika 
slags hoppborgar. Vid entrén 
satt Anders Frisks dotter Jen-
nifer och utförde ansiktsmål-

ning – något som lockade 
många barn.

Glada tjut och skratt hör-
des från barnen, en del kas-
tade sig utför rutschkanorna 
medan andra hoppade och 
studsade. Det var mycket 
spring i benen och då var det 
skönt att få utlopp för energin 
här eftersom snön lyste med 
sin frånvaro utomhus.

Susanne Emanuelsson

Viola Svensson, 7 år, testade ansiktsmålning utförd av Jennifer frisk.

Åttaåriga Junie Johannesson åkte rutschkana i en av hoppborgarna.

Dans och glädje 
på Mejeriet

Under sportlovet hade 
Melleruds Kristna Center 
öppet på torsdagsefter-
middagen och kvällen för 
barn i alla storlekar och 
åldrar. Minikids för barn 
upp till sju år och Maxi-
kids för de äldre barnen, 
drog många skollediga 
barn, som fick både dansa, 
lyssna och fika. 
Barnsamlingarna på Mejeri-
et i centrala Mellerud brukar 
ha öppet på torsdagar, men 
denna torsdagen var lite spe-
ciell. På minikids, för de 
minsta barnen, var det ”Mini-
kalas”, kalastema stod på 
schemat.

Det var ballonger, glass 
och roliga musiklekar som 
höll igång barnen. Ungdo-
marna Maja-Stina och Ellen 
berättade ur Bibeln, om den 

gode hedern, som lämnade 
sina 99 får för att leta efter 
det som var borta. 

På Maxikids var det om 
möjligt ännu mer stoj och 
stim, när de äldre barnen 
samlades vid 18-tiden. Med 
två inledande danser, snarlikt 
ett aerobicspass, fick barnen 
lyssna till Jessikas berättande 
från Bibeln. Därefter var det 
aktiviteter, däribland ett pys-
sel där barnen fick göra egna 
lyktor av glasburkar som de 
fick dekorera. De kunde även 
välja färg på sprejburk, som 
ledarna sedan hjälpte till att 
spraya på, med vackert resul-
tat som följd.

Strax före åtta på kvällen 
hade ljuden av glada barn 
lagt sig och lamporna släck-
tes av förmodat trötta barnle-
dare från MKC.

I onsdags anordnade Mel-
leruds bibliotek sport-
lovspyssel i konstrummet.
Anna Cundy höll i aktivite-
ten. Hon hade förberett med 
färdigvikta grodor som man 
kan tävla med. Barnen som 
kom fick i uppgift att vika 
likadana figurer, något som 
lockade till många skratt.

Ett 15-tal barn var på plats 
när tidningen kom på besök. 
Manal Oweiss var där med 
sina fem barn.

– Vi var hos Equmeniakyr-
kan igår när de hade öppet 
hus och vi har varit på yoga 
på Friskis & Svettis. Det är 
bra när det anordnas olika 
aktiviteter för barnen, sade 
Manal Oweiss leende.

– Det här är roligt, konsta-
rade kompisarna Ariana 
Nikqi och Sandi Mohamed 
glatt.

Biblioteket anordnade 

även skattjakt på måndagsef-
termiddagen. Här medver-
kade ett tiotal barn.

Susanne Emanuelsson

Starta din  
egen tradition.
 Privatleasa en A-Klass från  2.995  kr/mån*
 Läs mer på  mercedes-benz.se/privatleasing

                                  Mercedes-Benz Privatleasing via Mercedes-Benz Finans (MBF), 36 mån, total körsträcka 3.000 mil, månadshyra inkl. moms och service. Övermil debiteras med 12,50 kr inkl.  
                             moms per mil. Vid kontraktstidens slut avslutas avtalet och bil samt tillhörande utrustning lämnas tillbaka. Extra kostnader tillkommer vid användande överstigande normalt  
                       slitage samt för uppläggnings- och admin.avgift. Kostnad for bilförsäkring tillkommer. Med reservation for sedvanlig kreditprövning där MBF förbehåller sig rätten till förstahyra.  
                   Bränsledeklaration blandad körning enl. NEDC 2.0: 5,5 l/100 km, CO2 127 g/km. Miljöklass Euro 6-TEMP. Bilen på bilden är extrautrustad. Bränsleförbrukning avser grundutrustat  
              fordon. Större hjuldimensioner samt val av däck med nödhjulsegenskaper kan påverka bränsleförbrukning och CO2-utsläpp. Med reservation för prisförändring och tryckfel.

Smitning
Okänd bilförare körde på portalen vid järnvägsövergången i 
Erikstad den 19/2 och smet från platsen.

Grov olovlig körning
Mitt på dagen den 21/2 mötte en polispatrull en bil i Åsens-
bruk. Patrullen vände och körde efter bilen, som stoppades 
för kontroll. Den framfördes av en man i 20-årsåldern, som 
kör bil vanemässigt trots att han saknar körkort.

Mopedstöld
I lördags förmiddag stals en moped i centrala Mellerud. Po-
lisen hittade sedan mopeden samma dag. Tjuven är iakttagen 
och polisen vet vem denne är.

Viltolycka
Kollision mellan fordon och rådjur på E45, Mellerud på nat-
ten den 20/2.

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


