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KAMPANJ

Moelven Livlig Effekt Grå 13x120 mm. Åtgång 
9,1 m/kvm.

Erbjudandet gäller t.o.m. 11/3 2019

329:-/kvm

VÄGG- OCH TAKPANEL

Vid två tillfällen anordnas en kurs i slaktmognadsbedömning för ett 25-tal nötköttsproducenter. Första kurstillfället var förlagt till Framnäs gård strax norr om Mellerud. Foto: Susanne Emanuelsson.
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Kvarnkullen
Öppet alla dagar 8 - 22

Prisbomb!

/st

Baguette

Priserna gäller mån 4/3 – sön 10/3 2019 med reservation för ev slutförsäljning och tryckfel.

Mozzarella
Wernersson, Michelangelo, 125 g,  

jfr-pris 40,00/kg.
Max 5 köp/hushåll/vecka 10

Torskfilé Svensk fläskkarré
Scan, Sverige, färsk, benfri, ca 1,1kg.
Max 2 köp/hushåll/vecka 10

Falkenberg, Gadus morhua, Barents hav, färsk, 
i tråg, 400 g, jfr-pris 124,88/kg.

5:- Dafgård, 400 g, jfr-pris 
25,00/kg.

Pizzadeg
Monte Castello, kyld, 400 
g, jfr-pris 25,00/kg.

Aubergine
Spansk, klass 1, jfr-pris ca 13,89/kg

Zucchini
Spansk, klass 1, jfr-pris 
ca 12,50/kg

3995
för Bonuskunder

/kg

4995
för Bonuskunder

/st

10:- 
 

/st

5:-
för Bonuskunder

/st

Nötköttproducenter på kurs
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Musikmåndag
på Stinsen

– Sidan 7 –

Skolinspektionen
på besök

– Sidan 12 –

Rättvis seger
för Melleruds IF
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Boulealliansen
håller 

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

Vi bjuder på fika
Välkomna!

FÖRENINGEN KROPPEFJÄLLS VANDRARE
 ÅRSMÖTE 

Söndag 24 mars kl. 16.00 
Bystugan i Dalskog

Årsmötesförhandlingar 
”Möten på Kungsleden” 

Anders Björhammar berättar och visar bilder

Servering och kaffelotteri

Välkomna! Styrelsen 

Bolstad
Prästgård
Onsdag 13 mars kl 19
Bildtittarkväll  

Tag gärna med gamla bilder 
för visning.

Entré m. kaffe: 75 kr.

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

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

Besök gärna vår hemsida:
bralandavantjanst.dinstudio.se

Onsdag 6/3 15.00 
Gemenskap  
på Solrosen
Måndag 11/3 10.00 
Fågelskådning 
Start Stationshuset
Onsdag 13/3 OBS! kl. 14.00
Modevisning 
med Seniorshopen

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

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

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

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

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

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

Arr: Melleruds Missionsförsamling 
i samarbete med 

Gospelkonsert i 
Equmeniakyrkan Mellerud

Varmt välkomna!Servering

Lördag 9 mars kl. 18.00 
Huggenäs Gospel och Ulrika Danielsson

Församlingskväll 
i Gestads församlingshem 

Torsdag 14/3 kl. 19 
Catarina Nilsson kommer och 
berättar om sitt arbete i  
Rumänien, med Caminul Felix 
och Sunflower design. 
Gestads hembygdskör sjunger
Försäljning av hantverk
Servering och lotteri 

Välkommen! 
Norra sykretsen

Café Älvan, 
Mellerud

P.D. Lundgrensgatan 10, Mellerud

Idé-gruppen Älvan i 
samarbete med

Vuxenskolan och  
Café Älvan

 

Torsdag 7/3 kl. 14.00
John Johansson  

Sång och musik

Fredag 15 mars • kl. 19.00
Riksteatern ger: Ingripandet
 – en rapp och rolig dramakomedi om vänskap  
med förhinder
Ingripandet är en 
hyllning till den in-
nerliga vänskapen 
och en klarsynt 
betraktelse av 
dess många fall-
gropar. Rollerna 
spelas av två 
av Riksteaterns 
mest välkända 
skådespelare, Per 
Burell och Mårten 
Andersson. För 
regi står Victor 
Molino Sanchez.

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

Entré: 200 kr för vuxna; 
160 kr för barn/ungdom t o m 19 år/stud/pensionär.

Arr:  Kulturbruket på Dal 

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

INSPIRATIONSDAG 
FÖR OCH OM 

 KVINNOR

MELLERUD

Lördag 9 mars kl. 14.00-16.30 
Kulturbruket i Mellerud

Ett samarbete mellan:

Mini-Familjecentral
Onsdagar: 6/3, 13/3, 20/3, 27/3 och 3/4
Kl. 09.00-12.00  
Ungdomshuset Stinsen, Mellerud

Melleruds kommun testar att ha en minifamilje- 
central dit alla familjer som har barn i förskoleålder 
är välkomna!

Det bjuds på mellanmål.

Det kommer att finnas personal från förskola, BVC 
och familjebehandlare

  

Välkommen!

Välkommen till Nordalskretsens 

Årsmöte 
Tisdag 12 mars kl 18:30
Stallet bakom Tingshuset

Solceller - 5 års erfarenhet 
Christer johansson berättar om hur solceller 
 fungerar och erfarenheter från att ha haft  
solceller i över fem år.

VÄLKOMNA!
Tel.0530-36200

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

Adress: Kapellgatan 6
Postadress: Box 94, 46422 Mellerud

6 mars – 13 mars 2019
1:a söndagen i fastan
”Prövningens stund”
Reservation för ändringar se vår hemsida: 
www.svenskakyrkan.se/mellerud

BOLSTADS FÖRSAMLING
Ons 6/3 19.00 Askonsdagsgudstjänst i Klöveskogs kyrka, 
  Pär-Åke Henriksson.
Sön 10/3 15.00 Gudstjänst i Erikstads bygdegård, Kerstin Öqvist.
  Kyrkkaffe.
Ons 13/3 14.30-16 Eftermiddags Kafé i Grinstads församlingshem, 
  Erica Staaf
Ons 13/3 18-19 Andrum i Klöveskogs kyrka, Kerstin Öqvist.

HOLMS FÖRSAMLING
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.
Tor 7/3 10.00 Morgonmässa i Kyrkans Hus och Kafé Kom in,
  Pär-Åke Henriksson.
Tor 7/3 18.30 Aftonsång i Kyrkans Hus, Mia Palm och Anders
  Fredriksson. En ensemble ur Järns sångkör.
Sön 10/3 17.00 Gudstjänst med musik i Kyrkans Hus, Martin 
  Edström. Flöjt: Peter Söderlund.
Tis 12/3 11.30 Andakt på Fagerlid, Martin Edström.
Tis 12/3 14.15 Andakt på Berg, Anders Fredriksson.
Tis 12/3 14-16 Melleruds kyrkliga syförening träffas i Kyrkans
  Hus.
Ons 13/3 12.00 Andakt med lunch i Kyrkans Hus, Martin 
  Edström  Anmälan till lunchen senast tisdag 
  kl. 11.00 till Exp tel.0530-362 00.

SKÅLLERUDS FÖRSAMLING
Sön 10/3 11.00 Högmässa i Skålleruds kyrka, Martin Edström.

ÖRS FÖRSAMLING
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.
Sön 10/3 09.30 Gudstjänst i Gunnarsnäs kyrka, Kerstin Öqvist. 
  Kyrkkaffe.
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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 130 kr/ungdom 50 kr
Biljetter vid entrén från kl 18.15

Arrangör:  Visklubb -67, Säffle

Evert 
Taube 
i våra 
hjärtan 

Idrottshuset, Mellerud

VSH - JACK 11.000:- – 40 rop 

- Välkommen - 
till en bra Bingo

Torsdag 7/3 kl 19.00

MELLERUDS IF

  

Mini Jack 4.000:- - 50 rop

RÖVARE 21.000:-   -  59 rop

BINGO

Buss från Bengtsfors över
Åsensbruk 0706-22 06 00

Fredag 
Torget, Mellerud

0900-1700

Nu är våren här!

Magnus 0723-281006

4YOU
GÖTEBORG AB

BLOMMOR

Om vädret tillåter!

MELLERUDS IF
Vi finns på 

centrum-
salongen

Mellerud

15-24 mars 2019

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

Från 15 år. Pris 100 kr

2 tim. 8 min

   

Lördagen 16 mars kl. 10.00-17.00
Plats: Melleruds Motorklubb, Rostocksgatan 25, Mellerud
• HEALING  • MASSAGE  • DJURKOMMUNIKATION  • DRÖMFÅNGARE  • MEDIUM  • KLÄDFÖRSÄLJNING •  ZONTERAPI I ANSIKTET 
• FOREVER LIVING • AVERA • PARTYLITE • STENAR • FITLINE • IRISDIAGNOSTIK  • CHAKRA BALANSERING SCHAMANS HEALING

10.30 Föreläsning om Självhealing av Maria och Kattis från Sjätte sinnet
11.45 Föreläsning av Therese Elisabeth om Gudomlig läkning
13.00 Storseans av Monica Green
14.15 Föreläsning Jenny Wallentin
15.30 Föreläsning av Daniel Axell om Schamans Trumseans 
( Biljetter till föreläsning och seans säljs på plats)

Fika finns att köpa • INTRÄDE: 50:-

En mässa för kropp och själ

Det händer på biblioteket

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

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

Författarbesök

Carin Hjulström
Onsdag 13 mars kl. 19.00 på Biblioteket 

Biljett säljs från 8/3 kl. 10.00
Välkomna!

Det händer på biblioteket

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

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

Hantverk
Vuxenutbildningen

Konstrummet, Melleruds Bibliotek 9/3-29/3 
Vernissage lördag 9 mars kl. 11-13

Välkomna!

 

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

 
Temadag i Brålanda

KONSTRUNDA
lördag 9 mars kl. 10-14

www.Brålandaföretagarförening.se

Konstrunda  
i Brålanda

Besök på  

Säckens Retro  

Sapphultsgatan 4

 
Rotary
Mellerud

Måndag 11/3 kl. 18.15 

 

LÖSÖREAUKTION
Söndag 10 mars kl 12. Visning från kl 10.
Dalsland Center, Håverud
Välkomna till en fin auktion från ett hem i 
Håverud. Se en del bilder på www.auktion.se
Kontant. Swish. Kort. Servering.
Sten o Patriks Auktioner, Mellerud 
070-328 52 10

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

SUPERLOPPIS
LÖRDAG 18/5 KL. 10 - 15

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

Kulturbruket på Dal, MELLERUD
Söndag 7 april kl 18:00

Förköp: www.tickster.com 0771-477 070

Sveriges bästa nostalgishow

Torget, Mellerud • Tisdag 15 januari

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

Torget, Mellerud • Tisdag 29 januari

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

Torget, Mellerud • Tisdag 12 februari

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

Torget, Mellerud • Tisdag 26 februari

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

Torget, Mellerud • Tisdag 12 mars

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

Torget, Mellerud • Tisdag 26 mars

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

Annonsera på
Från A till Ö

Ring eller maila Christina
0530-125 40

annons@mellerudsnyheter.se

helt kilo 179:-

FISKBILEN

Torget Mellerud 
Fredagar kl.  10-18

Räkor

Skreifilé!     
Torsk när den är som bäst!

Hel sida

179:-/kg

Smyrnakyrkan Mellerud 
Lördag 16 mars

17.00 
Hanna & Alexandra            
Jan & Camilla

19.00 
Curt Jr & Roland            
Synnöve Aanensen

21.00 
Allsång, alla artister 
medverkar
Entré: Kollekt

Vänersång 3:16

Välkommen till  
Rehabpraktiken Dalsland!

Vi vill skapa förutsättningar för fler att leva  
ett liv utan besvär.
 
Hos oss får du hjälp av fysioterapeut, 
arbetsterapeut och logoped. Vi erbjuder såväl 
sjukvårdande som förebyggande behandlingar.

Boka tid idag på telefon 010-16 73 777 Välkommen!

BESÖKSADRESS DALSLANDS SJUKHUS, 668 88 BÄCKEFORS
WEBB WWW.PTJ.SE/REHABPRAKTIKEN TELEFON 010-16 73 777
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Veckans lunch

Senior
MATSEDEL

Vecka 11 Skolan
Måndag Stekt falukorv* med 
makaroner och broccoli. 
Alt: Vegetarisk korv.

Tisdag Kalops* med potatis och 
blomkål, skivade rödbetor. 
Alt: Böngryta.

Onsdag Köttfärs- och grönsaks-
soppa*, mjukt bröd med ostpålägg. 
Alt: Grönsakssoppa med linser.

Torsdag Sprödbakad fisk** med 
stuvad spenat, potatis och rårivna 
morötter. 
Alt: Hemlagad veg. biff med stuvad 
spenat.

Fredag Stekt kycklinglårfilé* 
med currysås, ris och morötter. 
Alt: Marinerad quornfilé.

Varje dag serveras: 
 Sallads-/råkostbuffé med dressingar 

samt hårt och mjukt bröd.
* Ursprungsland Sverige.

**Miljömärkt.

Måndag 11/3: Stekt falukorv med stuvade 
makaroner och broccoli. 
Dessert: Ananassoppa. 
Tisdag 12/3: Kalops med kokt potatis,  
blomkål och inlagda rödbetor. 
Dessert: Äppelkräm.

Onsdag 13/3: Köttfärs- och grönsakssoppa.  
Dessert: Kesokaka med sylt.

Torsdag 14/3: Sprödbakad fisk med stuvad 
spenat, kokt potatis och rårivna morötter. 
Dessert: Hallonkräm.

Fredag 15/3: Stekt kyckling med currysås, 
kokt potatis och skivade morötter. 
Dessert: Färsk frukt.

Lördag 16/3: Fiskpudding med smörsås, kokt 
potatis och gröna ärtor. 
Dessert: Pannacotta med bärsås.

Söndag 17/3: Helstekt skivad kotlettrad, 
gräddsås, potatis, grönsaker och äppelmos.
Dessert: Chokladmousse med vispad grädde.
Hemtjänstens alternativ v. 11
Mån: Ugnspannkaka med stekt fläsk och 
grönsaker. Tis-sön: Stekt falukorv, potatismos 
och grönsaker. 

Bildtittarkväll i Bolstad Prästgård
På onsdag kväll den 13 mars 
blir det bildtittarkväll i Bol-
stad Prästgård. Då öppnas 
arkivet och man  visar gamla 
foton. Om du har gamla bil-
der som du vill visa eller har 
frågor kring är du välkom-
men att komma med dem 
denna kväll. Det går bra med 

alla sorters bilder från 
glasplåtar, inramade stora 
porträtt, diabilder till digita-
liserade foton av modernaste 
snitt. Om du behöver hjälp 
med att identifiera okända 
personer och miljöer kan det 
alltid finnas någon i publiken 
som känner igen dem eller 

har samma kort. Jan G An-
dersson, Troneberg, som är 
vice ordförande i Gestads 
hembygdsförening, har med-
delat att han kommer med 
foton efter Thure Andersson 
som han önskar få hjälp med 
att identifiera.

Författarkväll starten för 
mer litteratur i Mellerud

Bokdagar i Dalsland och 
Kulturbruket på Dal ar-
rangerar en författarkväll 
torsdag 7 mars i samar-
bete med Dalslands konst-
museum och Upperud 9:9. 
Inbjuda författare är Sara 
Beischer och Arne Dahl.
Med denna kväll återvänder 
Bokdagar i Dalsland med 
evenemang i Melleruds kom-
mun och den rika kulturbyg-
den kring Upperudshöljen.

– Vår tanke är att Bokdagar 
i Dalsland ska ha bredd. Vi 
vill att människor i landsbyg-
der ska få möta stora förfat-
tarskap och vi börjar här, 
säger Victor Estby, verksam-
hetsledare för Bokdagar i 
Dalsland.

Kända författare
Både Sara Beischer och Arne 
Dahl är uppmärksammade 
författare. Sara debuterade 
2012 med romanen ”Jag ska 
egentligen inte jobba här”, en 
hyllad, självupplevd inifrån-
skildring av äldrevården som 
följts av romanerna ”Det 
finns råttor överallt utom på 
Antarktis”, ”Mamma är bara 
lite trött” och senast ”Jag ska 
egentligen inte prata om det 
här”, en fristående fortsätt-
ning på den först nämnda 
romanen.

Katarina Kjörling, Kulturbruket, Kerstin Söderlund, Upperud 9:9, Jörgen 
Svensson, Dalslands konstmuseum och Victor Estby, Bokdagar i Dals-
land, samarbetar kring författarkvällen i Upperud 7 mars.

Carin Hjulström till biblioteket

När biblioteket arrangerar 
författarkväll den 13 mars 
är det välkända Carin Hjul-
ström som gästar Mellerud.

Onsdag 13 mars blir det 
författarkväll på Melle-
ruds bibliotek. Då kan du 
lyssna på Carin Hjulström 
som berättar om sitt  för-
fattarskap. 
Carin Hjulström, född i Gö-
teborg, är förutom författare 
även journalist, manusförfat-
tare och programledare. Hon 
har bland annat lett Melodi-
festivalen, Carin med C, TV-
huset och Carin 21:30.

Hösten 2009 bokdebute-
rade Carin Hjulström med 
”Finns inte på kartan”. En rad 
omtyckta romaner har däref-
ter avlöst varandra och vun-
nit en stor och trogen läsar-
skara. Under 2019 släpps 
hennes första barnbok.

Underhållning med John
Imorgon, torsdag, är det 
dags för underhållning på 
Cafè Älvan. Då kommer 
John Johansson en väl-
känd musikprofil att stå 
för programmet. 

Efter 53 år som aktiv musiker 
är John välkänd för många 
som trubadur och musiker.  
Liksom förra månadens gäst 
Stig-Arne Larsson började 
han sin musikerbana i dans-

Trubaduren John Johansson gästar Café Älvan i morgon torsdag.

bandet ”Accent”. Numera 
framträder han dels med eget 
program som här, men också 
tillsammans med sin bror och 
då är de kända som” Dalslän-
ders”, flitigt anlitade dans-
bandsmusiker på olika till-
ställningar. 

Nyligen har de också givit 
ut en skiva med Sven-Ingvars 
låtar. Några smakprov från 
skivan kan eftermiddagens 
cafègäster säkert se fram 
emot. 

John har en bred repertoar 
och under eftermiddagen 
kommer han låta sin publik 
njuta av ett varierat program 
med sång, musik och trevligt 
småprat.

Arne Dahl, alias Jan 
Arnald, har gjort svensk och 
internationell succé, bland 
annat med tre deckarserier; 
om A-gruppen, Opcop-
gruppen och om radarparet 
Sam Berger och Molly Blom, 
där den tredje delen ”Mitt-
vatten” kom ut i höstas. 
Flera av Arne Dahls böcker 
har filmatiserats och sänts på 
SVT.

Litteratur och mat
Sara Beischer och Arne Dahl 
kommer att ha var sitt pass 
under författarkvällen, som 
äger rum i Dalslands konst-
museum, med en stund för 
frågor och boksignering 

emellan. Dessförinnan finns 
möjlighet till förtäring på 
Upperud 9:9.

Att människor vill lyssna 
och gärna reser till det som 
är bra är både Victor Estby, 
Katarina Kjörling på Kultur-
bruket, Jörgen Svensson på 
Dalslands konstmuseum och 
Kerstin Söderlund på Uppe-
rud 9:9 övertygade om.

– Folk gillar att gå ut, vi 
vill visa upp Dalsland och 
detta är en oslagbar plats. Det 
är bra att vi kan dra nytta av 
varandra vid arrangemang 
som detta, säger de.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

Evert Taube i våra hjärtan
ges för tionde året i rad

Per Nilsson, Anders Falk, Anette Svanelind, Karl-Gustav Karlsson, Svante 
Olsson, Henrik Olsson och Pelle Jonsson ger sin årliga hyllning till Evert 
Taube i Kulturbruket på Dal fredagen den 8 mars. Foto: Rune Bryngel.

Fredagen den 8 mars är 
det åter dags för Visklubb 
-67 från Säffle att hylla 
Evert Taube i Kulturbruket 
på Dal.
Det blir faktiskt tionde året i 
rad som den sex man och en 
kvinna starka gruppen hyllar 
vår nationalskald med att 
framföra ett 25-tal av hans 
visor.

Anette Svanelind, Anders 
Falk, Pelle Jonsson, Karl-
Gustav Karlsson, Per Nils-
son, Henrik Olsson och 
Svante Olsson blandar och 
ger ur Evert Taubes cirka 215 
visor där en rad kända guld-
korn varvas med en och an-
nan mindre känd visa.

Till de mer kända numren 
kan Maj på Malö, Sjösala-
vals, Ingrid Dardels polska, 
Möte i monsunen och Inbju-
dan till Bohuslän räknas. Till 

de mera sällan sjungna kan 
Natt i Ligurien, En håttespe-
leman, Sjuttonde balladen, 
Västanvind och När jag var 
en ung caballero räknas. 

Det blir allt från rena solo-

nummer och duetter till stora 
ensemblenummer med alla 
medverkande. En variation 
som brukar uppskattas 
mycket av publiken.

Nordiska Novelldagen 2019
För tolfte gången hålls 
Bokdagar i Dalslands 
Nordiska Novelldag. Ny 
svensk, isländsk, norsk 
och finlandssvensk no-
vellkonst av högsta klass 
samlas på Saga bio i Åmål 
lördagen 9 mars. 
Populära Villfarelser och 
Depressiva Döden smygs-

läpper sin första bok. Presen-
tatör och samtalsledare är 
Yukiko Duke. Gratisbio: 
Sveriges Oscarsbidrag, fil-
men Gräns, som bygger på en 
novell av John Ajvide Lind-
qvist, visas.

Medverkar gör: Guðrún 
Eva Mínervudóttir (IS), 
Danny Wattin (SE), Roskva 

Koritzinsky (NO), David 
Liljemark (SE), Stina Stoor 
(SE), Peter Sandström (FI), 
Ingrid Elam (SE), Victor 
”Ville” Johannesson, alias 
Depressiva Döden samt Ma-
thias Leclér, alias Villfarel-
ser.
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med Adas musikaliska teater

”Camilla försvann” handlar om tre kvinnor som lever i prostitution i 
skuggan av de män som har tagit makten över deras liv. Foto: Ola Kjelbye.

Camilla försvann är en 
föreställning om prostitu-
tion baserad på intervjuer, 
forskning och biografiska 
berättelser från Västra 
Götaland av och med 
Adas musikaliska teater, 
Göteborg. 
När föreställningen kommer 
till Kulturbruket på Dal på 
onsdag 13 mars är det en del 
i Svenska kyrkans temaserie, 
”Livet värt att leva”.

Ungdomsdiakon Helén 
Eriksson i Melleruds pasto-
rat säger om temaserien:

– I samarbete med andra 
aktörer ordnar vi i försam-
lingen varje år vid den här 
tiden något där poängen är att 
öppna upp kring samtalsäm-
nen som kan vara svåra men 
som kanske också förenar 

oss. För att på så sätt stärka 
banden mellan oss.

Föreställningen Camilla 
försvann handlar om tre 
kvinnor som lever i prostitu-
tion i skuggan av de män som 
har tagit makten över deras 
liv. När en av dem plötsligt 
försvinner tvingas de båda 
andra att konfrontera sina liv 
och tanken på att försöka ta 
sig därifrån.

Det är en varm och stark 
berättelse om försöken att 
överleva i en värld av kvinn-
lig underordning och den 
patriarkala fantasin om den 
lyckliga horan. Några kriti-
kerröster om föreställningen 
är: ”Drabbande teater om 
prostitution” och ”Vi blir 
guidade in i en okänd, skräm-
mande värld”.

”Camilla försvann”– 

Sven-Ingvarslegend 
till Åttersrud

Bengt-Ingvars mä Anders gästar Åttersruds bygdegård fredag 8 mars.

Ingvar Karlsson, legendaren 
med 50 år i Sven-Ingvars 
kommer till Åttersruds byg-
degård fredag 8 mars tillsam-
mans med Bengt Alsterlind, 
känd från bland annat Hajk 
och Solsta Café samt Anders 
Kyrkander som är en musi-
cerande västgöte. Tillsam-
mans utgör de gruppen 
Bengt-Ingvars mä Anders.  

Gruppen kommer att bjuda 

på mycket musik, minnen, 
glädje och skratt. Och efter-
som gruppmedlemmarna 
kommer från Värmland och 
Västergötland blir det säkert 
en del roliga historier. De 
berättar om framgångar och 
motgångar i Sven-Ingvars 
historia och om roliga min-
nen från turnélivet. Berät-
telserna blandas med ett tju-
gotal av bandets största hits. 

Konst i Brålanda
Nu på lördag är det tema-
dag i Brålanda där konst i 
olika former är i fokus. 
Inne i Brålanda Galleria är 
det en samlingsutställning 
där konstnärerna Gunnar 
Abrahamsson, Kjerstin 
Parsmo, Jenny Wallentin, 
Eva Wagnervik, Margareta 
Quick, Josef Westman, Ak-
varellgruppen, ull och garn-
konstnär – Lisbet Tell, Annas 
Lilla Presentbod – konstnär-
liga pinuppor, Helles konst-
fulla kort och ägg medverkar.

Inne i före detta Commez-
huset finns ”Brålandalap-
parna” samt Agnetha 
Berglind. Några av konstnä-

rerna har också öppnat upp 
sina hem eller ateljéer. 

Hemma hos Kerstin Jo-
hansson kan man se hennes 
konstverk tillsammans med 
Lillemor Anderssons. Lars 
Gardebrandt finns i sin ateljé 
på Storgatan och Harriet 
Gullin i sin ateljé utanför 
Brålanda, vid Vena kvarn 

Nytt för i år är att man 
också kan se en stor seriefi-
gursamling hemma hos en 
samlare som har 1 200 
stycken. 

Temadagen arrangeras av 
Brålanda Galleria samt Brå-
landa Företagarförening.

Gospelkväll i Equmeniakyrkan
Lördagen den 9 mars kom-
mer Huggenäs Gospel till 

Equmeniakyrkan i Mellerud. 
Kören har varit här några 

gånger tidigare och ibland 
har heldagar med gemensam 

Foto från fjolårets gospeldag i Equmeniakyrkan. Foto: Privat.

Vinn biljetter till
Filmfestivalen på Dal
Den 15 mars drar filmfestivalen för Bengts-
fors, Dals Ed, Mellerud och Färgelanda igång.
Svara på frågorna nedan och sänd in annonsen med 
ditt namn till ”Filmfestival” Melleruds Nyheter, Storga-
tan 20, 464 30 Mellerud så deltar du i tävlingen.
Men det är bråttom. Svaret måste finnas hos  
Melleruds Nyheter senast måndag 11 mars kl 10.00. 

Du kan vinna ett allfilmskort värt 260 kronor eller  
ha chans att vinna ett av fem trefilmskort värda  
150 kronor styck!

Ringa in rätt svar på frågan. En lösning/person.

1. Hur många av filmfestivalens biografer kan visa 
35 m.m. film?
1. 1 X. 2 2. 3

2. Hur många biografer var med 2008?

1. 6 X. 8 2. 10

3. 2017 fyllde Filmfestivalen på Dal 25 år men vil-
ken färg hade t-shirtarna?

1. Svart X. Vit 2. Gul

Namn: ........................................................................  

Adress: ......................................................................  

Postadress:  ..............................................................  
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Livet värt att leva närmar sig 

Fr. v: Martin Niklasson, Ulla Larsson, Helén Eriksson och Helena Hultman 
från samverkansgruppen.

Nästa vecka är det dags 
för temadagarna ”Livet 
värt att leva” att äga rum. 
Svenska kyrkan bjuder 
tillsammans med samver-
kanspartners på föredrag 
och samtal kring temat 
skam. 
Livet värt att leva är temada-
gar i Karlstad Stift och ett 
samarbete kring viktiga och 
ibland svåra livsfrågor, be-
rättar diakon Helén Eriks-
son. 

Hon förklarar att det finns 
många som jobbar med 
människor på olika sätt för 
att livet ska bli lättare och 
upplevas som värt att leva.
Att få väcka viktiga frågor är 
något som man sett göra 
skillnad under tidigare år. 

– Det är viktigt för att be-
lysa att vi alla tampas med 
liknande livsfrågor. Skam är 
tungt att bära, och i vår var-
dag upplever många skam på 
många olika sätt, Genom 
andras ord och berättelser 
kan man försöka förstå sig 
själv och sitt egna liv, och 
tillsammans ska man försöka 
göra det lite lättare, säger 
Helén.

Inleds med workshop  
och teater
Dagarna kommer att inne-
hålla många viktiga föreläs-
ningar och föreställningar på 
både Stinsen och Kulturbru-
ket på Dal. För Melleruds del 
inleds de med en workshop 
på Stinsen, tillsammans med 
ADAS musikaliska teater. 
Under kvällen samma dag 
visar ADAS sin föreställning 
”Camilla försvann” på Kul-
turbruket på Dal, en före-
ställning som skildrar prosti-
tution.

– ADAS musikaliska tea-

ter jobbar med att skildra 
tunga ämnen baserade på 
berättelser från människor i 
Västra Götaland och just nu 
ligger deras fokus på prosti-
tution och allt som kommer 
med det, berättar samver-
kansgruppen. 

Många aktörer
Utöver ADAS musikaliska 
teater, Kulturbruket på Dal 
och Svenska Kyrkan så har 
Melleruds kommun, Sensus, 
BVC, Rådahallen och Ung-
domshuset Stinsen ett finger 
med i spelet. På Stinsen kan 

man under torsdagen se 
Fredrik Brosché med före-
läsningen ”Frälst från skam-
men att inte vara perfekt” och 
på fredagen systrarna Eva 
och Sofia Petrén med ”Ett liv 
utan skam?”. 

Rådahallen erbjuder gratis 
bad för alla åldrar under lör-
dagen. 

Aktörsgruppen har en 
monter på äldredagen, som 
infaller samma helg i Råda-
hallen. 

Finns som stöd efteråt
Skam kan vara ett tungt ämne 
att prata om och ta del av och 
eftersom temat på olika sätt 
kan beröra allas liv kan något 
av eventen röra upp extra 
starka känslor som man be-
höver dela med någon annan. 

– Därför kommer man ef-
ter varje event att kunna 
prata med människor från 
Svenska kyrkan och från in-
divid- och familjeomsorgen 
från kommunen, berättar 
samverkansgruppen 

Karolina H. Wessman

Camilla försvann är skri-
ven av Fia Adler Sandblad 
som tillsammans med Karin 
Lycke också är skådespelare 
i föreställningen som regis-
serats av Åsa Gustafsson och 
har musik av Anna Eriksson.

Arrangör: Svenska kyrkan 
Melleruds pastorat/Miljö- 
och hälsorådet i Mellerud/
Kulturbruket på Dal.

övning arrangerats. Denna 
gång blir det enbart konsert, 
men man kommer att få 
sjunga med i några av de 
välkända sångerna.

Kören leds av Emilie 
Bäckström Olsson. 

Ulrika Danielsson kom-
mer att dela med sig av några 
tankar. Hon är 
nyutbildad pastor och har 
minnen från Mellerud som 
liten. Hennes pappa, Kurt 
Gunnarsson var pastor här 
under några år på 60-70 talet. 

Gospelkvällen avslutas 
med fika.
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DÖDSFALL

Hjärtligt tack
för all trevlig uppvaktning i 
samband med min 90-årsdag 
som blev till ett fint minne! 
Ett särskilt tack till musi-
kanterna Janne, Kenneth och 
Ingvar för den fina sången 
och musikunderhållningen.

Gerd Andersson 
Brålanda

TACK

Ett hjärtligt tack
till alla gratulanter samt per-
sonal och boende på Skålle-
rudshemmet som gjorde min 
100-årsdag till en stor fest.

Annie

TACK

Stort GRATTIS till Lova på 
5-årsdagen den 8/3.

önskar mamma, pappa 
och Ines

Hipp Hipp 

HURRA!

Gudstj. Dop. Tisd 9.30 Bö-
nedag i Bengtsfors.
Equmeniakyrkan: Lörd 
18 Gospelkonsert m Hug-
genäs Gospelkör och Ulrika 
Danielsson. Kvällsfika. Tisd 
10-12 Tisdagskaffe & Rast-
plats. 18 Scout. 

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

Smyrna: Fred 18.30 Fredax 
För dig i åk. 3-7. 19.30 Li-
feLine Ungdomskväll på 
Sörgården. Lörd 10 Dals-
landsbön i Bengtsfors 
Missionskyrka. Sönd 16 
Ekumenisk gudstj. i Equme-
niakyrkan. Ssk. Kyrkkaffe. 
Tisd 11 Bön.
Equmeniakyrkan: Torsd 
15 Kongogruppen. 18 Mö-
tesplats. Sönd 16 Ekume-
nisk gudstj. m nattv. ”Leva i 
bön - Vi och Gud”. Thomas 
H., Tomas G., Sigward K. 
Serv. Onsd 19 Bibelsamtal.
Brålanda: Fred 15 Gudstj. 
m nattv. på Servicehuset. 
Anette J. Carlson. Sönd 11 
Gudstj. med de allra minsta. 
Thomas Holmström, Anette 
J. Carlson och barnkören 
Draget. De som döptes 2018 
får sin dopängel. Kyrkkaffe. 
Kyrkbil 308 70. Sönd 16 
Ekumenisk gudstj. m nattv. 
i Equmeniakyrkan. Sigward 
Karlsson, Thomas Holm-
ström, Thomas Granath 
m.fl. Servering. Månd 12 
Middagsbön i fsh. 12.15-
13.30 Lunch. 17-19 Kultur-
café Brålanda fsh. 
Sundals-Ryr: Tisd 10-
11.30 Förmiddagskaffe i 
fsh. Samtal kring borden.
Gestad: Fred 12-14 Fre-
dagslunch i Gestads byg-
degård. 11.30 ”Tid för 
eftertanke”. 17.30-19.30 
Himmel och pannkaka i fsh. 
Fest för alla åldrar. 

FRÄNDEFORS
Equmeniakyrkan: Sönd 
11 Gudstj. Sigward K. 
Kyrkkaffe.
Frändefors: Sönd 10 
Gudstj. Daniel Westin.

Rehabverksamhet har 
startat i Bäckefors

Den 1 mars startade Prak-
tikertjänst Närsjukhus 
rehabverksamhet – in-
klusive neurovårdteam 
– vid Dalslands sjukhus i 
Bäckefors.
Verksamheten kommer att 
bemannas med fysiotera-
peut, arbetsterapeut och lo-
goped samt vid behov orto-
ped och dietist.

Praktikertjänst Närsjuk-
hus – ett dotterbolag i vård-
koncernen Praktikertjänst – 
startar nu rehabverksamhet 
med neurovårdteam.

– Det är glädjande att vi 
äntligen är igång med rehab 
vid Dalslands sjukhus. Det är 
en verksamhet som verkli-
gen efterfrågas av patienter-
na och som regionen lider 

Praktikertjänst driver sedan 2015 viss 
öppen specialistvård på Dalslands, Ly-
sekils och Strömstads sjukhus, verk-
samheter som samlats i dotterbolaget 
Praktikertjänst Närsjukhus Dalsland 
Lysekil Strömstad.

Vid alla tre sjukhusen driver bolaget 
specialistvård inom barn- och ung-
domsmedicin, öron-näsa-hals, gyneko-
logi, ögon, diabetes, kardiologi, ljusbe-
handling, röntgen och logopedi. På 
Närsjukhus Dalsland erbjuds även vård 
av hudsjukdomar.

PRAKTIKERTJÄNST 
NÄRSJUKHUS

Susanna Hillman, logoped och verksamhetschef vid Rehabpraktiken 
Dalsland. Foto: Privat.

Musikmåndag drar igång på Stinsen

Benjamin Mabäcker gillar det nya musikfokuset på Stinsen.

Musikprojekt blir aktu-
ella med det nya temat på 
Ungdomshuset Stinsen. 
Måndagseftermiddagar 
denna terminen bjuder på 
ett brett utbud av olika 
sätt att komma närmre 
musik. Att lära sig produ-
cera musik i datorn och att 
repa med sitt band är bara 
några av aktiviteterna 
som erbjuds. 
Musikmåndag kommer från 
att man under tid upptäckt ett 
växande intresse för att hålla 
på med musik och därför vill 
man nu skapa förutsättningar 
för att göra det på Stinsen. I 

förlängningen hoppas man 
att intresset för att stå på scen 
och möta en publik växer. 

Det riktar sig till alla som 
vill testa på att bland annat  
spela i band, prova gitarr el-
ler piano.

– Då kan man bli coachad 
av mig eller Caroline Ander-
berg från Kulturskolan, säger 
Petter Olsson som är före-
ståndare på ungdomshuset.

Man kan också lära sig att 
producera egen musik i da-
torn. Tillsammans med ABF 
och mellerudsproducenten 
Christian Larsson kan man 
lära sig FL Studio. Man be-
höver inga förkunskaper, 

utan det räcker att man är 
nyfiken och vill testa. 

Viktigt med  
en första scen
– Jag vet personligen vikten 
av att det finns en arena för 
unga musiker där man kan få 
stöd av vuxna, säger Petter. 

Han förklarar att kultur-
skolan är en viktig del i det 
och det borde Stinsens verk-
samhet genom musikmån-
dag och våra fredagskonser-
ter också vara.

Kollegan Caroline Ander-
berg håller med och berättar 
om vikten av platser där unga 

brist på, säger Susanna Hill-
man, logoped och verksam-
hetschef vid Rehabpraktiken 
Dalsland.

Rehabverksamheten, som 
drivs inom vårdval Rehab på 
uppdrag av Västra Göta-
landsregionen, har tillgång 
till rehabbassäng, träningslo-
kal och behandlingsrum och 
mottagningen erbjuder både 
sjukvårdande och förebyg-
gande behandlingar; indivi-
duellt eller i grupp.

– Vi har redan idag en bred 
vårdverksamhet och genom 
rehab förstärker vi nu våra 
möjligheter att ge ett bra 
omhändertagande till ännu 
fler personer, säger Susanna 
Hillman, och fortsätter:

– Alla som är i behov av 
någon form av rehabilitering 
är välkomna, exempelvis 
patienter med idrottsskador, 
arbetsskador eller de som 
drabbats av en olycka. Det 
handlar kort sagt om smärt-
tillstånd från muskler och 
leder samt om besvär kring 
stress eller olika former av 
spänningar.

Genom tilläggsuppdraget 
inom neurovårdteam kan 
verksamheten också erbjuda 
teambaserat stöd där sjuk-
gymnast, arbetsterapeut och 
logoped ingår.

– Neurovårdteam fokuse-

rar huvudsakligen på patien-
ter som drabbats av stroke 
eller som har annan förvär-
vad hjärnskada eller neurolo-
gisk diagnos, och som därför 
har stora behov av rehabili-
tering, säger Susanna Hill-
man.

Verksamhetens huvudsak-
liga upptagningsområde ut-
görs av kommunerna 
Bengtsfors, Dals-Ed, Färge-
landa, Mellerud och Åmål 
samt till viss del även Vä-
nersborg, Munkedal och 
Säffle.

musikintresserade kan få stå 
på scen och ”våga ta det där 
första steget”.

– Man måste få pröva sina 
vingar, säger hon. 

– Det är en bra övning att 
stå på scen, när tågresenä-
rerna passerar utanför och 
andra ungdomar går förbi 
scenen, säger Benjamin Ma-
bäcker som går i nionde klass 
och som kommer till Stinsen 
och övar med sitt band på 
scenen så ofta de får chansen. 
Att det passerar människor 
för det mesta tycker han bara 
är en fördel. Han berättar 
också hur givande det är att 
få diskutera musik med Pet-
ter och att han lärt sig väldigt 
mycket av det. 

Viktigt att möta  
andra i musiken

– Förhoppningen är att 
ungdomarna ska känna att de 
får en möjlighet att utveckla 
sin musikalitet, och får möj-
lighet att bolla ideer med 
både oss i personalen och 
likasinnade ungdomar, säger 
Petter. 

Många av ungdomarna 
håller med om att det är gi-
vande att få prata musik med 
personalen och andra som 
också sysslar med musik. 

– Det går precis lika bra att 
komma och bara prata musik 
eller sjunga karaoke, säger 
han.

Karolina H. Wessman
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Vårstäda garderoben!
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Lämna in dina gamla skor så får du 50 kr 
rabatt när du handlar för minst 400 kr

VÅRSTÄDA 
i garderoben

50:-rabatt
SKOR

Storgatan 15, Mellerud,  tel. 0530-100 62

Butiken är fylld 
med vårnyheter

VÅRMÄSSA
TORSDAGEN DEN 7/3, KL 14 – 19

Välkommen till Melleruds Vårmässa
Denna gång har vi fokus på tak, fönster och garageportar. 

Leverantörer och lokala byggföretag finns på plats mellan kl 14 – 19.
med specialerbjudanden på både material och montering. 

Vi ses torsdagen den 7 mars!

PS. Beställ dina varor denna dag för leverans och montering under våren.

 

Special-
erbjudanden

just denna dag!

Leverantörer och
lokala byggare finns
 på plats kl 14 – 19

Välkommen!

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

 

Captain Marvel 
Carol Danvers (Brie Larson) 
blir en av universums mäkti-
gaste hjältar när Jorden ham-
nar mitt i ett galaktiskt krig 
mellan två utomjordiska ra-
ser. Visas på Centrumsalong-
en söndag 10 mars.  15-24 
mars Filmfestivalen på Dal.

Aktuellt
 på bio

Informativt dialogmöte

Skolinspektionens representanter: Fr.v: Michael Hjalmarsson, utredare 
och beslutsfattare, Jonas Nygren, utredare och Sofie Spetz, utredare 
och jurist.

Alla kommuner erbjuds 
av Skolinspektionen en 
rektors- och huvudman-
nadialog för att öka kun-
skapen kring åtgärder vid 
kränkande behandling. 
Mellerud nappade på 
detta och dialogen hölls 
i torsdags i Dalslands-
rummet, där kuratorer, 
rektorer, politiker, skol-
chef och skolsamordnare 
medverkade.
Syftet med dialogmötet var 
att ge fördjupade kunskaper 

om skollagskraven och iden-
tifiera eventuella förbätt-
ringsområden. De tre repre-
sentanterna från 
Skolinspektionen Göteborg 
gick igenom de lagkrav som 
gäller utredningsskyldighet 
vid kränkande behandling, 
utredningsskyldighet sär-
skilt stöd samt huvudman-
nens klagomålshantering.

Vad innebär då kränkande 
behandling? Det är något 
som kränker en elevs värdig-
het. Till exempel nedsät-

I torsdags hölls ett dialogmöte i Dalslandsrummet där Skolinspektionen bland annat informerade om åtgärder 
vid kränkande behandling.

Melleruds kommun ris-
kerar ett vite på 600 000 
kronor om de inte kommer 
tillrätta med problemen 
med otrygghet på Råda-
skolan.
Det framkom i Skolinspek-
tionens beslut i december 
2018. Intervjuer hade skett 
under hösten med elever i de 
tre årskurserna 7-9, i sam-
band med den regelbundna 
tillsynen av Rådaskolan i 
Mellerud. 

Senast 6 maj 2019 ska 
Melleruds kommun ha vidta-
git åtgärder för att avhjälpa 
de påtalade bristerna, dessa 
ska redovisas skriftligen till 
Skolinspektionen.

Skolinspektionens tillsyn 
visar att det finns allvarliga 
brister i tryggheten för elev-
erna, de blir regelbundet ut-
satta för kränkningar och 
trakasserier med sexistiska, 
rasistiska och homofoba för-
tecken. Detta sker både på 

lektionstid och under raster.
I beslutet står att skolan 

genomför en del åtgärder för 
att skapa en tryggare miljö, 
men skolan saknar samtidigt 
ett samlat grepp om värde-
grundsfrågorna  och en sys-
tematik i arbetet som gör en 
uppföljning med vidtagna 
åtgärder möjlig. 

Kommunen riskerar vite

Hälsokällan är en verksamhet som drivs 
av Fyrbodals Kommunalförbund med 
finansiering av hälso- och sjukvårds-
nämnd Norr samt 13 kommuner i Fyrbo-
dal. Verksamheten syftar till att främja 
barn och ungdomars hälsa (fysiskt, 
psykiskt och socialt) samt verkar för att 
alla barn och ungdomar ska ha tillgång 
till hälsofrämjande levnadsvillkor under 
hela uppväxttiden.

HÄLSOKÄLLAN
Om ditt barn har svårigheter i skolan eller förskolan är den 

snabbaste vägen till lösning att ta kontakt med skolan eller 
förskolan direkt.

Får du inte hjälp av läraren bör du prata med skolans rektor/
förskolechef.

Huvudman kallas den som driver en skola eller förskola. 
Huvudmannen har ansvar för att verksamheten följer de reg-
ler som gäller. Får du inte hjälp av rektor eller förskolechef 
kan du vända dig till huvudmannen, i Mellerud drivs alla 
skolor kommunalt vilket innebär  att du kan vända dig till 
kultur- och utbildningsförvaltningen.

Vart vänder jag mig?

VILL DU 
SYNAS 
HÄR?

Christina Svensson Callh
eller

Marie Robertsson 
0530-125 40

Kontakta

tande ord om till exempel 
någons utseende eller kläder. 
Psykiska kränkningar, ex-
empelvis utfrysning samt 
fysiska handlingar, såsom 
knuffar, krokben eller att 
rycka någon i håret.

Tackade ja
– Vi tackade ja till Skolin-
spektionens erbjudande om 
dialogmöte innan sommaren 
2018. Det är bra att få så 
mycket kompetens som möj-
ligt för att kunna förebygga 
och sätta in rätt åtgärder. Det 
är viktigt, särskilt med tanke 
på att det tyvärr inte är ovan-
ligt med kränkningar i sko-
lans värld. Skolinspektionen 
har kritiserat oss angående 
kränkningar och ett språk-
bruk som inte är acceptabelt 
på Rådaskolan. Här går cirka 
300 elever och det är en spe-
cifik grupp som stökar. Un-
der 2016 hade vi cirka 350 
elever och vi måste ta arbets-
rum och konferensrum i an-
språk för att alla skulle få 
plats. Nu upplever jag att vi 
har mer rätt antal elever för 
skolans lokaler, säger Anders 
Pettersson, kultur- och ut-
bildningschef i Mellerud.

Hälsokällan
Han berättar vidare att man 
anlitat Hälsokällan som ska 
besöka Rådaskolan tre gång-
er under våren för att jobba 
med språkbruksarbete samt 
värdegrundsarbete mot 
kränkningar (se faktaruta).

Första halvåret 2018 in-
kom 970 anmälningar om 
kränkningar i Sverige till 
Skolinspektionen. En tredje-
del var flickor, två tredjedelar 
pojkar. 44 procent uppgav att 
det varit någon lärare som 
kränkt dem. 

I en tredjedel av allt som 
anmäls konstateras det bris-
ter som leder till någon form 
av förelägganden.

Under 2017 inkom fem 
anmälningar till Skolinspek-
tionen i Melleruds kommun. 
Inget av fallen resulterade i 
riktad kritik. Siffrorna för 
2018 är inte färdigställda.

– Frågan är om elever idag 
är lättkränkta. Man säger att 
man blivit kränkt istället för 
att säga att man är ledsen, 
besviken eller arg. Jag tror 
det gått inflation i begreppet, 
det är dessutom lättare att 
kränka i sociala medier, kon-
staterar Pettersson.

Han menar också att ef-
fekten av det som händer på 
elevernas fritid ofta märks på 
skolan.
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se
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Så här går det med bygget på Ängenäs
Linda Hamrin, projekt-
ledare för bygget av äld-
reboendet på Ängenäs 

informerade kommun-
fullmäktige om byggets 
fortgång såhär långt. 

Nystartad satsning på besöksnäringen

Gratis föräldrakurs

Familjebehandlare. Fr. v: Helena Hultman, Cathrine Bength och Sanna 
Unefäldt.

Sju pedagoger i Mellerud 
påbörjar inom kort en ut-
bildning i föräldrastöds-
programmet ABC och 
genom det kommer det att 
erbjudas gratis kurser för 
föräldrar i Mellerud. 
Det är en kurs som kommer 
att genomföras i tre dals-
landskommuner, utöver 
Mellerud ingår även Dals Ed 
och Bengtsfors. Gruppen 
från Mellerud består av He-
lena Åbom och Erica Edén 
från BVC, familjebehand-
larna Ulla Larsson, Helena 
Hultman, Cathrine Bength 
och Sanna Unefäldt samt 
Carina Fredriksson, som är 
förskolelärare i Åsebro.

– Det är ett pilotprojekt, 
vilket innebär att vi kommer 
att leda grupperna under ti-
den vi läser utbildningen, 
berättar Cathrine Bength. 

Vad är ABC?
– ABC står för Alla Barn i 
Centrum och är ett föräldra-
stödsprogram med fyra träf-
far där man går igenom 
grundpelarna i en sund famil-
jerelation, berättar Sanna 
Unefäldt. 

– Kursen riktar sig till alla 
föräldrar med barn i åldrarna 
tre till tolv, berättar Sanna 
Unefäldt som arbetar som 
familjebehandlare i Melle-
rud.

 Familjebehandlarna be-
rättar att man under tidigare 
liknande projekt inte bara 

sett att föräldrar uppskattar 
de ”verktyg” som ges i var-
dagen, utan även att få dela 
upplevelser av sitt föräldra-
skap med andra föräldrar. 

– Vi tror att det finns ett 
behov för alla föräldrar att 
både få verktyg i sitt föräld-
raskap och få prata med an-
dra föräldrar, berättar Helena 
Hultman. 

– Det kan ge uppslag till 
nya ideer och sätt att hantera 
både svårigheter och glädjen 
i föräldraskapet, säger hon. 

När och var kommer  
kursen att genomföras?
Kursen består av fyra olika 
träffar med olika teman, och 
varje kurstillfälle kommer att 
vara med två veckors mel-
lanrum. 

– Det kommer att hållas tre 
olika grupper, som alla startar 
vecka elva som en del av ut-
bildningen, berättar Helena. 

En av grupperna kommer 
att hållas i Åsebro och de 
resterande två i centrala Mel-
lerud.  

Cathrine, Sanna och Hele-
na ser att det är en väldigt 
viktig satsning och man är 
tacksam för att man får möj-
ligheten att genomföra kur-
sen.

– Det känns väldigt roligt 
att Melleruds kommun har 
valt att satsa på detta, säger 
Sanna.

Karolina H. Wessman 

Förra måndagen var re-
presentanter för Västra 
Götalandsregionen i Dals-
land och besökte handlare 
i Gustavsfors och Åsens-
bruk för att informera 
om satsningen Maritim 
Service och Besöksnäring. 

VG-regionen arbetar på olika 
sätt med att stödja platsut-
veckling på landsbygden, 
bland annat drivs 2017–2019 
projektet Hållbara Platser 
där nio platser arbetar med 
att stärka sin långsiktiga ut-
veckling. 

Under 2019–2020 görs en 

Marie Hörnlund, näringslivsutvecklare i Mellerud och Björn Ohlén, 
utvecklare på Västarvet jobbar med satsningen ”Maritim Service och 
Besöksnäring”. Foto: Karin Åström.

beta stödjande för att stärka 
lokala initiativ, säger Björn 
Ohlén, utvecklare på Västar-
vet, med inriktning på nä-
ringslivsutveckling.

Lokal processledare
Tanken är att arbetet på plat-
sen hålls ihop av en lokal 
processledare. VG-regionen 
har möjlighet att betala ut ett 
arvode till den som tar denna 
roll. Arbetsinsatsen kan va-
riera från plats till plats men 
man bedömer att det handlar 
om cirka 200 timmar fördelat 
på 18 månader. Processleda-
ren har i uppgift att stärka den 
lokala förankringen och sä-
kerställa att erfarenheterna 
stannar på platsen efter pro-
jektets slut. 

Satsningen är tänkt att ge-
nomföras i åtta steg med start 
första kvartalet 2019 till i 
oktober 2020.

ny satsning på platsutveck-
ling som fått namnet ”Mari-
tim Service och Besöksnä-
ring”. Denna gång fokuserar 
man på platser längs kusten i 
Bohuslän, längs Dalslands 
kanal och Vänern. Eftersom 
service är en viktig faktor i 
besöksnäringen riktar man in 
sig på platser där det finns en 
dagligvarubutik.

Samarbete 
Projektet drivs av Västarvet 
i samverkan med Närings-
livsenheten på VGR. Det 
finns möjlighet för tio platser 
att delta i satsningen. Målet 
är att man på platserna skall 
arbeta fram konkreta förslag 
på hur butiker och besöksnä-
ringens aktörer kan arbeta 
bättre tillsammans.

– Lokal utveckling görs 
bäst lokalt. Nationella, regio-
nala och kommunala verk-
samheter behöver dock ar-

Hon berättade att stamled-
ningar flyttades och lades om 
efter semestern i fjol. Rör-
mokare har dragit ledningar. 
I september gjöts den 5 400 
kvadratmeter stora plattan. 
för bergvärme. 

Den norra huskroppen, 
mot golfbanan, är nu ”tätt 
hus”. Man isolerar vinden 
och lägger plåttak just nu. 
Bärande väggar byggs i en-
treprenörens förråd. Man 
jobbar mycket med trä. 

Linda berättade om god 
samverkan och ett bra klimat 
i projekteringen. En start-
workshop med yrkesarbe-
tarna hölls inledningsvis för 

att få alla att förstå de beslut 
som tagits i utformandet av 
äldreboendet. 

Alla möten kring bygget 
hålls i det så kallade ”Åter-
bruket” (en barack man häm-
tat från Dals Ed) vid bygg-
platsen. Just nu handlar det 
om vilka kulörer som ska 
användas i byggnaderna. 
Bland annat har studiebesök 
gjorts i Smedjebacken, en ort 
jämförbar med Mellerud 
som har sitt bygge av äldre-
boende färdigt.

Både budget och tidsplan 
följs.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

Projektingenjören Linda Hamrin 
informerade kommunfullmäktige 
om hur det går framåt med byg-
get av äldreboendet på Ängenäs.

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.
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från  8,95/lpm

BECKERS FÄRG

Rabatt gäller inte på kampanj, nettoprissatta och ”alltid bra pris” artiklar. Kampanjerbjudandena gäller t.o.m.14 mars 2019

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

15%RYOBI ELVERKTYG

på hela sortimentet

MARK- OCH TAK-

PRODUKTER

20%

30%

Upp till

50%
FÖNSTER

TRALL

28 MM

30-55%
INNER- OCH YTTERDÖRRAR

Lokal kampanj, erbjudandena gäller t.o.m. 14 mars

Gäller inomhus- och utomhusfärg

KF fortsätter filma 
sina sammanträden

Kommunfullmäktigemö-
tet i onsdags innehöll 16 
ärenden. Bland andra ett 
interpellationssvar om 
den dödliga olyckan på 
järnvägsstationen den 28 
januari.
Kommunfullmäktige beslu-
tade som första ärende att 
deras sammanträden, efter 
en nu avslutad provperiod, 
fortsatt ska filmas och efter 
redigering läggas ut på kom-
munens hemsida. 

Morgan E Andersson (C) 
menade att sändningarna är 
en viktig fråga i demokrati-
utvecklingsarbetet. Antalet 
besökare vid KF:s möten 
brukar inte vara så stort.

Daniel Jensen (KD) tyckte 
att mötena fått en bättre sta-
tus sedan de började filmas, 
att ledamöterna är bättre 
förberedda. 

Reglemente för överför-
myndaren fastställdes, lik-
som en förnyad borgensför-
bindelse mellan 
Kommuninvest och Melle-
ruds kommun.

Svar på interpellation
Morgan E Andersson svarade 
på Pål Magnussens ange-
lägna fråga om vad Melle-
ruds kommun gör för att 
förhindra olyckor vid över-
gången vid järnvagssatio-
nen. Andersson svarade att 
kommunen 2015 satt upp 
staket runt järnvägsområde-
na både i Mellerud och Dals 
Rostock. 

Den 29 januari i år skrev 
man till Trafikverket angå-
ende övergången på järn-
vägsstationen och påpekade 
att grindarna vid övergången 
på stationsområdet inte är 
tillfredsställande, att de ofta 
fastnar i öppet läge och att då 
inte varningsskylten kan ses. 
Man påpekade att passerande 
tåg på spår två utan skydd är 
orimligt. Man fordrar att 
Trafikverket ser över funk-
tionen för nuvarande grindar, 
leder om förbipasserande tåg 
till spår tre och installerar 
varningssystem som ljud, 
ljus och bommar för förbi-
passerande tåg.

Nomineringar
Gulnara Mikkola SD befrias 
från sitt uppdrag som ersät-
tare i kommunfullmäktige.

Till revisorer i AB Melle-
ruds Bostäder nominerades 
Claes-Börje Olsson och Joa-
cim Magnusson.

Conny Eriksson (SD) ut-
sågs till revisor i Dalslands 
miljö- och energiförbund.

Joacim Magnusson (KD) 
nominerades till revisor i 
NÄRF.

Till revisorer för förvaltade 
donationsfonder utsågs 
Claes-Börje Olsson (C) och 
Joacim Magnusson (KD).

Lars Johansson (C) har av 
Länsstyrelsen utsetts till er-
sättare i kommunfullmäktige 
efter Gustav Hilmér (C).

En motion om en långsik-
tig lösning på förskolan har 
lämnats in av socialdemo-
kraterna Michael Melby och 
Marianne Sand Wallin.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

Kommunens revisorer
Revisorernas uppgift är att 
årligen pröva all kommunal 
verksamhet. De är fullmäkti-
ges redskap att se så att allt 

fungerar. Revisorernas rap-
port går direkt till fullmäkti-
ge, inte via kommunstyrel-
sen. 

Fyra av kommunens fem revisorer, fr.v: Evert Magnusson(S), Conny Er-
iksson (SD), Joacim Magnusson (KD) och Johan Lorentzon (M). Claes 
Börje Olsson (C) saknas på bilden.

Motion om långsiktig 
lösning på förskolan

Michael Melby (S) och 
Marianne Sand Wallin (S) 
har lämnat in en motion 
om en utredning om en 
långsiktig lösning på för-
skoleproblematiken. 
De skriver: Vid årsskiftet 
stod drygt 100 barn i kö för 
att få en förskoleplats i Mel-
leruds kommun. Den abso-
luta majoriteten ville ha plats 
i centrala Mellerud. Den 
lösning som kunde erbjudas 
var placering i Dals Rostock.

Detta är en situation som 
upprepas varje vår. Vi får en 
kö som inte kan hanteras. 
Trots att vi under den föregå-
ende mandatperioden utökat 

antalet förskoleavdelningar 
kraftigt har problemet inte 
funnit sin lösning. Dessutom 
ser vi med oro på det faktum 
att en betydande del av de 
barn som idag är inskrivna är 
placerade i tillfälliga lokaler, 
och att kontrakten för vissa 
av dessa lokaler är på väg att 
gå ut.

Det är helt klart att försko-
lan i Melleruds kommun inte 
är dimensionerad för det an-
tal barn som enligt skollagen 
har rätt till plats. Varje år 
tvingas vi till tillfälliga lös-
ningar.

Därför anser vi att kom-
munstyrelsen och kultur- och 

utbildningsnämnden snarast 
måste ta fram förslag till en 
långsiktig lösning som gör 
att dessa problem inte upp-
står varje vår.

 De föreslår att kommun-
fullmäktige beslutar:

Att  Melleruds kommun 
tillsätter en utredning med 
uppgift att föreslå och kost-
nadsberäkna åtgärder för att 
långsiktigt lösa förskolesi-
tuationen i Mellerud, både 
vad det gäller lokaler och 
personal, på ett sådant sätt att 
kommunen kan erbjuda plats 
på önskad ort inom den tids-
ram som skollagen anger.
 

För perioden 2019-2022 
valdes fem revisorer. Fyra av 
dem fanns på plats i onsdags 
i anslutning till kommunfull-
mäktigemötet för att presen-
tera sig för ledamöterna. 

Johan Lorentzon (M) är 
lektor i företagsekonomi och 
bonde, Conny Eriksson (SD) 
trafikledare för ett bussföre-
tag i Oslo, Joacim Magnus-
son (KD) lantbrukare och 
Evert Magnusson (S), pen-
sionär. Claes-Börje Olsson 
(C) kunde inte närvara.

Conny Eriksson är den 
ende nykomlingen bland re-
visorerna.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se
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Lär sig bedöma slaktmognad
Ett 25-tal nötköttsprodu-
center besökte Framnäs 
gård förra veckan för 
slaktmognadsbedömning 
av mjölkrastjurar. Besöket 
var en del i en tvådagars-
kurs som avslutas idag på 
Dahlbergs slakteri.
– Det var nog cirka tio år 
sedan vi anordnade den här 
typen av kurs. Vi har kursdel-
tagare från bland annat Fal-
köping, Mariestad, Dals Ed, 
Mellerud och Orust, säger 
Elin Dalemar, rådgivare på 
Länsstyrelsen i Västra Göta-
lands län.

Kursen omfattar klassifi-
cering, slaktresultat och 
ekologisk uppfödning av 
nötkreatur. 28 februari var 
första kurstillfället. På för-
middagen samlades alla på 
Gruzzolo för teoretisk ge-
nomgång av klassificering, 
slakt och slaktplanering. Ef-

ter lunch reste sällskapet till 
Framnäs gård för att göra en 
bedömning av gårdens mjöl-
krastjurar. Här deltog även 
Anders Andersson från 
Dahlbergs slakteri.

Idag 6 mars anordnas an-
dra kurstillfället som är för-
lagt till just Dahlbergs slak-
teri. På förmiddagen 
informerades om uppföd-
ning av nötkreatur till slakt, 
vad man ska tänka på vid 
ekologisk produktion och 
klassificerare berättade om 
arbetet på slakteriet.

Detta följdes av besök på 
slakteriet för att klassificera 
de slaktade tjurarna som be-
dömdes på Framnäs gård den 
28 februari. Därefter blev det 
uppföljning av resultatet.

Fyra gårdar
Bengt Jansson tog emot kurs-
deltagarna på gårdsplanen på 

Framnäs gård. Han driver 
verksamheten, som omfattar 
fyra gårdar, tillsammans med 
sina två bröder Bertil och 
Börje. 

– Vi har totalt cirka 1 100 
djur. Mjölkrastjurar köps in 
från åtta bönder som vi har 
mellangårdsavtal med. De är 
två till tre veckor gamla när 
de köps in och är ungefär 17 
månader när de skickas till 
slakt. Vikten ligger på cirka 
330 kilo slaktat djur, berät-
tade Bengt.

Under ett år köps 760 kal-
var in, medan cirka 630 går 
till slakt årligen. Besätt-
ningen består av cirka 850 
mjölkrastjurar och cirka 250 
kvigor av köttras. Alla får 
egenproducerat foder; helsä-
desensilage, spannmål, bö-
nor och vanligt ensilage. 
Kalvarna får rapsmjöl som 
proteintillskott.

Bengt visar mottagnings-
stallet med 185 djur följt av 
slutgödningsstallet med 360 
djur (330 tjurar och 30 kvi-
gor).

– Vi har cirka 55 djur som 
stående anmälan till Dahl-
bergs slakteri varje månad. 
Som mest har vi fått vänta 
två-tre veckor, det har fung-
erat fantastiskt bra, konstate-
rar Bengt.

300 kilo
Kalvarna flyttas till ett lös-
driftstall när de är fyra måna-
der och efter en till två må-
nader när de väger cirka 300 
kilo hamnar de i det stora 
lösdriftstallet. Var åttonde 
vecka kommer en veterinär 
och går igenom hela besätt-
ningen, så kallad delegerad 
behandling.

– Den här kursen är nyttig, 
en del har man hört förr men 

Jessica Jansson, Börje Janssons dotter, arbetar på gården och gick kur-
sen med systern Cecilia.

Bengt Jansson visade runt i stallarna på Framnäs gård. Mats Abrahamsson och svärsonen Henrik Kinngard från Orust tyckte kursen gav nyttig information.

Sju lodjur får skjutas i Västra Götaland
Den 1 mars startade li-
censjakten efter lodjur i 
Västra Götaland. Jakten 
avslutas när sju djur fällts, 
eller senast den 31 mars.
Länsstyrelsen har beslutat att 
sammanlagt sju lodjur får 
jagas i tre områden i länet. 

Det rör sig om kommuner 
med flertalet av länets kända 
lodjursfamiljer samt områ-
den som haft problem med 
angrepp på får. Jakten avslu-
tas senast den 31 mars.

Högst ett lodjur får fällas 
inom jaktområde 1 som be-
står av kommunerna Karls-

Högst tre lodjur får fällas i jaktområde 2 som består av kommunerna 
Åmål, Bengtsfors och Mellerud. Foto: Uriel Soberanes, unsplash.com.

Jägaren Thomas Johansson har 
aldrig skjutit något lodjur, men 
sett det skygga kattdjuret vid två 
tillfällen. Arkivbild.

”Fantastiskt djur som 
behöver stora ytor”
– Lon är ett fantastiskt 
djur med en livsföring 
som har behov av stora 
ytor och revir. Varje 
familjegrupp behöver 
stort livsutrymme, sä-
ger Thomas Johansson, 
engagerad jägare.
Med anledning av detta 
fungerar inte utvandring till 
nya områden för lon. Tho-
mas menar att den vackra 
lokatten redan finns i de 
områden de trivs i – ju mer 
kuperad terräng desto 
bättre.

– Att skjuta tre lokatter i 
tre kommuner innebär att 
lostammen inte kommer att 
påverkas nämnvärt. Är det 
dessutom ingen spårsnö 
blir det svårt att hitta dem, 
de är otroligt skygga, säger 
Thomas.

Det förekommer framför 
allt lo på Kroppefjäll och i 
området runt Håverud/
Åsensbruk. En hona behö-
ver 30 000 hektar som 
hemområde, medan en 
hane behöver det dubbla.

– Lon tar mycket rådjur, 

Historik:
I början av 1920-talet var 
lodjuret nästan utrotat. Det 
fanns en liten stam i gräns-
trakterna mellan Jämtland 
och Västerbotten.

Lodjuret fridlystes i Sve-
rige 1928 och stammen 
ökade till 700 djur fram till 

1980-talet, då lodjuren före-
kom över större delen av 
landet.

Under 1980-talet mins-
kade lodjursstammen igen 
och försvann nästan från 
Götaland och södra Svea-
land. Det resulterade i att 
arten fridlystes i södra Sve-

rige år 1984 samt i hela 
landet 1991. Samtidigt 
ökade rådjursförekomsten 
kraftigt. Kombinationen av 
aktiva insatser, som fridlys-
ning, och den rikliga till-
gången på rådjur medförde 
att lodjursstammen växte.

I början av 1990-talet på-

börjades regelbundna lo-
djursinventeringar. I takt 
med att inventeringsarbetet 
utvecklas ger resultaten från 
dessa ett allt bättre underlag 
för bedömning av lodjurs-
stammens storlek och till-
växt.

Källa: Naturvårdsverket

men jakten sprids ut över 
stora områden. Lon utgör 
dessutom inget egentligt 
hot mot hund eller katt. 
Man jagar lo eftersom det 
förekommer angrepp på får 
framför allt, förklarar Tho-
mas, som själv deltagit i 
lojakt. Dock utan att ha 
skjutit lo själv.

– Men jag har sett lo vid 
två tillfällen och de är otro-
ligt vackra, säger Thomas.

Susanne Emanuelsson

borg, Töreboda, Tibro, 
Skövde, Hjo, Tidaholm och 
Falköping.

Högst tre lodjur får fällas 
inom jaktområde 2 som be-
står av kommunerna Åmål, 
Bengtsfors och Mellerud.

Högst tre lodjur får fällas 
inom jaktområde 3 som be-
står av kommunerna Mark, 
Svenljunga, Tranemo, Borås 
och Ulricehamn.

Länsstyrelsen bedömer att 
jakten kan ske utan att man 
hamnar under miniminivån 
om sju lodjursföryngringar i 
länet per år.

Registrera sig
Den som vill vara med och 
jaga måste registrera sig i 
Naturvårdsverkets jägarre-
gister, och minst en gång i 
timmen under pågående jakt 
ringa till Länsstyrelsens tele-

fonsvarare för att kontrollera 
hur många djur som återstår 
av tilldelningen. Så fort ett 
lodjur fällts eller påskjutits 
ska detta rapporteras till 
Länsstyrelsen, för att inte fler 
djur än som tilldelats ska fäl-
las.

Det går också att anmäla 
sig till Länsstyrelsens sms-
tjänst för att få rapporter om 
skjutna lodjur.

Naturvårdsverket har dele-
gerat till Länsstyrelsen att 
besluta om licensjakt efter 
lodjur. Vid lodjursinvente-
ringen säsongen 2017/2018, 
kvalitetssäkrades 11,5 lo-
djursfamiljer i länet. Antalet 
lodjur i Västra Götaland 
skattas därmed till cirka 75 
djur. Lodjuren finns huvud-
sakligen i länets nordvästra, 
östra och södra delar.

man behöver påminnas om 
saker, säger Mats Abrahams-
son från Orust.

Han har lite köttdjur hem-
ma och tanken är att svärso-
nen Henrik Kinngard, som 
också gick kursen, ska ta 
över gården.

På de levande djuren ska 
deltagarna bland annat be-
döma fettgrupp och kropps-
form, vikt levande och vikt 

slaktad samt uppskatta fett-
procenten och formklass. 

– Vi har mjölkkor och stut-
produktion. Mycket idag är 
repetition och det känns bra. 
Mest intressant blir nästa 
vecka (se idag) när vi får se 
slaktkropparna, säger Daniel 
Wilsson, Mariestad.
 Susanne Emanuelsson 

susanne@mellerudsnyheter.se
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Bomans hattrick 
sänkte TFF

FOTBOLL 
Frändefors IF spelade trä-
ningsmatch mot Trollhättans 
FF i lördags och vann denna 
med säkra 4-0. 

Tre av hemmalagets mål 
gjordes av 23-årige Hampus 

Boman som såg till att laget 
ledde med 2-0 i paus.

I slutet av matchen drog 
TFF på sig både en straff och 
ett rött kort som satte spiken 
i matchkistan.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

FOTBOLL 
Frändefors IF slog Kroppe-
fjälls IF på Dalslands Spar-
banks Arena i Mellerud på 
söndagseftermiddagen i la-
gens första tävlingsmatch för 
säsongen.

Det skiljer en division mel-
lan lagen, och det märktes i 
effektiviteten, då det var 
Frändefors som gjorde må-
len i matchen. 

KIF får slicka såren inför 
matchen mot Åsebro och 

Fiffen vann säkert
SLUTRESULTAT

Kroppefjälls IF – 
Frändefors IF

0-2
Dalslands Sparbanks Cup

Frändefors kommer att spela 
en toppmatch mot Bengts-
fors som också vann sin 
match i helgen.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Fengersfors 
körde över BIF

FOTBOLL 
Nykomlingarna i division 6, 
Fengersfors IK, ser ut att ha 
gjort rätt förstärkningar inför 
säsongen.

I årets första tävlingsmatch 
besegrade man Bäckefors IF 
med hela 6-0 på konstgräset 
i Åmål. Den första omgången 
i Dalslands Sparbanks Cup, 
vill nya BIF-tränaren snabbt 
glömma, trots att man höll 
0-1 i paus. Mattias 

SLUTRESULTAT
Fengersfors IK – 

Bäckefors IF
6-0 (1-0)

Dalslands Sparbanks Cup

Andersson blev den stora 
matchvinnaren, med fyra 
mål för sitt FIK.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Sena mål 
sänkte Åsebro

FOTBOLL 
Åsebro IF reste till norra 
Dalsland i lördags för att 
möta division 4-laget 
Bengtsfors IF i Dalslands 
Sparbanks Cup. Efter en 
mållös första halvlek såg 
även andra halvlek ut att 
sluta utan mål. Med dryga 
fem minuter kvar av matchen 
kom dock  1-0 för Bengtsfors 

SLUTRESULTAT
Bengtsfors IF 
 – Åsebro IF
2-0 (0-0) 

Dalslands Sparbanks Cup

som kort därefter utökade 
ledningen till 2-0. 
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Åsebro/Brålanda 
visade klass

FOTBOLL 
Ett tidigt underläge skrämde 
inte Åsebro/Brålanda som på 
hemmaplan vann mot Warg-
öns IK med hela 6-2.

Efter baklängesmålet 
dröjde det bara fem minuter 

tills hemmalaget vänt till 2-1. 
I den andra halvleken utöka-
des ledningen.

Matchhjältar blev Iselin 
Eir Skansen och Jessica Vä-
nerlöv med två mål vardera.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Nya framgångar för KIF Judo

Randa Kattan och Raoul Ghanoum värmer upp inför tävling.

JUDO 
Under förra helgen deltog 
tolv judokas från Kroppe-
fjälls IF på ”Judodraget” 
i Färgelanda, en tävling 
som lockade runt 100 del-
tagare. 
I kategorin U11 tog Muham-
med Kattan och Farouk Jahm 
var sin guldmedalj då båda 
vann sina finaler. Pelle Lars-
son tog också guld i sin kate-
gori och för honom blev det 
dubbel glädje då han dess-
utom fick mottaga domarnas 
pris för bästa judoka. 

Douglas Östlind, Tilde 
Cedervall och Havanna An-
dersson fick med sig var sin 
bronsmedalj hem efter spän-
nande semifinaler. 

Elliot Larsson och Max 
Rydberg kämpade mycket 
bra, men hamnade precis 
utanför prispallen. I katego-
rin U13 tog Sakhr Alhada en 
guldmedalj och Max Ny-
kvist, Randa Kattan och 
Raoul Ghanoum kämpade 
till sig varsin silvermedalj.

Text och foto:  
Johanna Nordling

Äntligen seger 
för MHK

HANDBOLL 
Melleruds handbollsdamer 
vann bortamatchen mot Kvi-
bergs HK med hela 23-13 i 
söndags. Laget har bara spe-
lat tre matcher sedan 9 de-
cember, med idel förluster på 
denna sidan året. Nu kom en 
seger som förhoppningsvis 
kan ge laget en energiinjek-
tion för att kunna slutföra 

SLUTRESULTAT
Kvibergs HK 

- Melleruds HK
13-23

Div. 4 Västsvenska V

säsongen på ett riktigt fint 
sätt. 
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Storförlust 
för Giants

INNEBANDY 
Melleruds IBK Giants förlo-
rade stort på hemmaplan i 
Rådahallen i fredags kväll då 
Hindås IBK gästade. Hem-
malaget började bra genom 
att snabbt kvittera gästernas 
tidiga ledningsmål och trots 
underläge 2-4 i den första 
halvlekspausen såg det ljust 
ut. 

Även inledningsvis i den 
andra perioden höll Giants ut 
och reducerade både till 3-4 

Melleruds IBK – 
Hindås IBK

7-22
Division 5

SLUTRESULTAT

och 4-5, men sedan drog 
gästerna iväg och vann till 
slut med hela 7-22 efter en 
målkavalkad av Hindås i den 
tredje perioden.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Christian Berglund från 
Dals Rostock tog över 
damlaget Åsebro/Brålan-
da i höstas och har tränat 
laget i snart fem månader. 
Han ser positivt på sitt nya 
lag och på den tuffa upp-
gift som väntar då man är 
nykomlingar i division 2.
Åsebro/Brålanda tog sig till 
division 2 förra säsongen 
som seriesegrare. Det hela 
avgjordes i den sista matchen 
mot Eds FF och redan då 
fanns 32-årige Christian på 
läktaren för att titta på det lag 
han nu tagit över. 

Han lämnade Dals Rostock 
2012 för Norrland, där han 
varit framgångsrik tränare 
för en rad klubbar, nu senast 
för Älvsbyns IF. När han fick 
frågan om att ta över Åsebro/
Brålanda valde han att vända 
hem till sin hemby. 

– Det tar ett tag att ackli-
matisera sig här hemma, men 
fotbollsmässigt funkar det 
bra. Det är en omställning att 
ha bott så långt bort i så 
många år, berättar Christian.

”Extrem vilja”
Efter fem månaders träning, 
bortsett från uppehållet i de-
cember, ser han väldigt posi-
tivt på hur tjejerna svarat på 
den ökade träningsmängden.

– Statistiskt har vi 27 spe-
lare i truppen, varav 23 eller 
24 spelare ligger på över 50 

procent träningsnärvaro sett 
till fyra träningspass i veck-
an. Det visar att de vill och 
att de har en extrem vilja, 
menar tränaren.

– Vi lade stor vikt på fysi-
ken under januari, även om 
vi också jobbade med detal-
jer kring vårt spelsystem. I 
februari var vårt fokus på 
försvarsspelet och det har vi 
nött väldigt mycket, vilket vi 
kommer att fortsätta med. Nu 
kommer vi mer att gå över på 
uppspelsfasen och detaljer 
kring hur vi skall jobba med 
det offensiva, så jag tycker 
att det börjat väldigt bra.

Träningsläger
För några veckor sedan var 
hela laget på träningsläger i 
Båstad i Skåne. Ett läger 
Christian uppskattade, fram-
för allt för sammanhållning-
ens skull.

– Huvudsyftet med trä-
ningslägret var att få ihop 
gruppen. Träna ska man 
göra, vi spelade även en in-
ternmatch, men det primära 
var att gruppen skulle komma 
samman och det föll väl ut. 
Spelarna och framförallt 
spelarrådet skötte den socia-
la biten med både tävlingar 
och lekar, som svetsade sam-
man gruppen, berättar han.

”Ska vara förbereda”
Nu väntar en tuff uppgift för 

laget som för två år sedan 
hade en mardrömssäsong i 
division 2 med idel förluster.

Laget degraderades till 
division 3 till förra säsongen, 
där man istället dribblade sig 
igenom några av matcherna. 
Frågan är om laget denna 
gång är redo för den tuffa 
uppgift som väntar i division 
2.

– Mitt jobb är att se till att 
de är förberedda för det som 
komma skall, det hoppas jag 
att vi skall lyckas med och 
jag tror att vi är på god väg 
men samtidigt glad att det är 
två månader kvar till serie-
premiär. Vi stressar inte ige-
nom något, utan allt får ta den 
tid det tar. Alla ska känna sig 
trygga i hur vi ska spela och 
agera i olika situationer oav-
sett vilken roll man har, som 
ytterback, innermittfält eller 
forward. Jag har en kravbild 
på alla positioner och vad jag 
vill se att de gör, berättar 
Christian som nu börjar lära 
känna spelarna och hur han 
skall använda dessa.

– Givetvis har jag kollat på 
det sedan lång tid tillbaka. Vi 
kommer att testa och det 
kommer att ge sig, men i 
stora drag känns det som att 
vi har bra koll även om vi inte 
kommer köra fast i någon 
startelva nu. Många kommer 
att få chanser. Sedan ska de 
unga tjejerna få växa in i 

Christian Berglund, 32 år, har åter-
vänt till Dalsland för att leda Åse-
bro/Brålanda i division 2 komman-
de säsong. En tuff uppgift som han 
dock tror hans tjejer kommer att 
klara av. Foto: Johan Lind Wahlén.

detta, de skall inte behöva 
bära laget redan första året, 
det är inte bra för dem, utan 
de ska få jobba succesivt in i 
laget, berättar han.

Tuffare uppgift
Året har börjat bra, laget har  
nu två segrar på de två trä-
ningsmatcher som spelats. 
Nu väntar det tuffare uppgif-
ter. De närmaste dagarna, 
med start imorgon, torsdag,  
ska man spela tre matcher på 
sex dagar. Den tuffaste blir 
träningsmatchen mot divi-
sion 1-laget IK Gauthiod.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

”Många kommer att få chanser”
SPORT
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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

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

olesensbygg@gmail.com

Allt inom golv 

och mattor

Flyttstäd
Veckostäd
Fönsterputs

Rullande sy 
& hemservice

070-649 32 86

Maritha Johans on
Leg. psykoterapeut

Samtalsmottagning

073-745 21 50

• Inviduella samtal
• Par- och relationssamtal

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

TROLLVI BYGG AB

Jonas Olausson

0735-11 68 38
trollvibyggab@hotmail.com

Totalentreprenör

TROLLVI
BYGG AB

0735-11 68 38
trollvibyggab@hotmail.com

Totalentreprenör

mån-fre 10-18,
lör 10-15 sön 11-15

0521-103 37 • Vänersborg

TYGLADAN
SAMMET

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

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

Vaxduk  30:-/m 

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

Mönstrad trikå 120:-/m 

100-tal 
gardinlängder!

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

Välkomna på vårvisning  
i Mellerud 22-23 mars

kl. 900-1600

Många fina  
erbjudanden!

Leverantörer finns på plats, 

vedmaskinsdemo m.m.

Vi bjuder på 
fika & lättare 

tilltugg

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

Hantverk
Trädgård
Städ och hemtjänst
Företagslösningar

4

4

4

4

Inga startavgifter eller bindningstider

Vi hjälper dig 
hemma och på 

företaget

Lättillgänglig hundsport
HUNDSPORT 
24/2 hade Melleruds 
brukshundklubb besök av 
Inga-Lill Badh som infor-
merade om draghund. En 
givande och inspirerande 
information om vad spor-
ten är för något. 
Det finns olika typer av drag-
hund och just denna dag 
pratade hon mest om bar-
marksstilen. 

Barmarksstilen har beträf-
fande antal utövare och antal 
tävlingar haft en explosions-
artad utveckling. Bakgrun-
den är att flera av klasserna 
är lättillgängliga genom att 
det bara krävs enkel utrust-
ning som många redan har. 
Man kan springa med en 
hund (linlöpning), cykla med 
en hund (bike), köra sparkcy-
kel med 1-2 hundar (scooter/
kickbike) eller köra vagn 
(rig) med fyra, sex eller åtta 
hundar. 

Distanserna är ofta 3-5 km. 
Man tävlar även i stafett med 

linlöpning-kickbike-cykel 
på sträckorna. 

En begränsning i tävlandet 
är att temperaturen får vara 
högst 16 grader. Risken finns 
annars för värmeslag hos 
hundarna. Träning kan man 
göra även varma sommarda-
gar om man tränar korta 
sträckor och kyler ner hun-
den med vatten.

För alla hundar
Alla hundar kan hålla på med 
drag och det är enkelt att 
börja. Det viktigaste är att 
man har en sele som sitter 
perfekt och inte begränsar 
hundens rörelser, ett expan-
derbart koppel för att förhin-
dra kraftiga och skadliga 
ryck och ett midjebälte om 
man vill köra löpning. 

Tanken är inte att hunden 
ska släpa på föraren utan det 
är ett teamwork, hund och 
förare ska hjälpas åt att ta sig 
framåt. Det finns flera olika 
klasser för damer och herrar 
om man vill tävla tillsam-

Annonsering för privatpersoner. Pris: 50:- Försäljnings-
pris max 20.000:- OBS! Ej djur. Märk kuvertet ”Fyndet” 
posta till: Melleruds Nyheter, Storgatan 20, 464 30 
Mellerud eller i brevinkast. Oss tillhanda senast fredag. 
Endast kontant betalning på kontoret el. i kuvert.  
Annonstext tas ej emot per telefon! Texta tydligt!

Namn:                             

Adress:    Tel:

Postadress:                                                

MellerudsFyndet
Annonsera för bara 50:-

SäljeS

SÄLJES SKÄNKESBYTESKÖPES

TRANSPORTÖR 570 cm 
lång, gummiband 40 cm 
bred, 3-fas motor.  
Tel. 070-796 66 17.

076-941 74 88
BJÖRKLUNDSGOLV

I vår öppnar vi 
showroom 

på Storgatan 10

mans med sin hund. Det 
krävs att man införskaffar sig 
ett ”grönt kort” för att få lov 
att starta. 

Melleruds brukshund-
klubb kommer ansluta sig till 
Svenska Draghundsportför-
bundet och vi har flera eki-
page som kommer utöka sin 
löpträning till att börja tävla 
med sin hund. 

Melleruds brukshundklubb, 
Helén Torstensson

Mellerud några snäpp 
vassare än Brålanda

FOTBOLL 
I den första omgången av 
Dalslands Sparbanks Cup 
möttes Melleruds IF och 
Brålanda IF på Dalslands 
Sparbanks Arena i Mel-
lerud. Matchen slutade 
med rättvis 4-0 seger till 
hemmalaget, som var det 
bättre laget.
Melleruds fick tidigt hål på 
Brålanda. Fredrik Larsson 
gjorde det första målet i 
matchen, framspelad av Se-
bastian Hedlund. Den offen-
siva trion, med Albin Bro-
berg som spets, satte 
Brålandas försvar på prov, 
men utan att få in fler bollar.

– Vi tar ledningen tidigt 
och är väldigt bra de första 
20. Jag tappade nästan räk-
ningen på chanser då. Men 
ser man till hela den första 
halvleken tycker jag inte 
riktigt vi kom upp i nivå, vi 

kan bättre, säger melleruds-
tränaren Lennart ”Kral” An-
dersson, som var missnöjd 
med passningsspelet.

”Nöjd med 0-1”
För Brålandas del så var det 
försvarsspelet man fick in-
rikta sig på, detta med bland 
annat två mittbackar borta på 
grund av skador de ådragit 
sig den senaste veckan.

– Vi har otur med skador 
och möter samtidigt ett väl-
digt bra Mellerud. Jag är nöjd 
med att vi bara hade 0-1 i 
halvlek, vi spelade väldigt 
lågt och hade inget större 
anfallsspel, berättade Ronny 
Fredriksson, före detta MIF-
tränare.

Chanserna satt
I den andra halvleken fick 
Mellerud utdelning på sina 
chanser. Efter dryga timman 

Det blev till slut 4-0 för Mellerud i lokalderbyt mellan Melleruds IF och 
Brålanda IF i den första omgången av Dalslands Sparbanks Cup, Albin 
Broberg (bilden) gjorde ett av målen. Foto: Marcus Ek.

Melleruds IF 
–Brålanda IF
4-0 (1-0)

Dalslands Sparbanks Cup
Målskyttar:
2´1-0 Fredrik Larsson
67´2-0  Sebastian Hedlund
77´ 3-0 Albin Broberg
87´4-0  Rasmus Hedlund

SLUTRESULTAT

utan mål kom 2-0 i den 67:e 
minuten genom Sebastian 
Hedlund. Han sköt in bollen 
bakom Brålandas keeper 
Jesper Wennerdahl, som 
stundtals gjorde vassa rädd-
ningar. 

3-0 bröstade Albin Bro-
berg in tio minuter senare och 
Rasmus Hedlund avslutade 
målskyttet tre minuter från 
slutet med ett hårt skott från 
distans.

– Det är inte så lätt alla 
gånger att spela sådana här 
matcher, för de står på sin 
planhalva och försvarar. Det 
var en annorlunda match 
jämfört med de två andra vi 
spelat, nu fick vi ha mer boll 
och styra matchen. 4-0 är 
alltid bra och nollan bakåt är 
viktig, berättade ”Kral”

För Ronny Fredrikssons 
del var han nöjd med att få en 
match mot ett bra lag:

– Jag är glad att de ställde 
upp med sitt bästa lag, det ska 
ju vara skillnad mellan lagen, 
de är ett blivande topplag i 
trean och vi nykomlingar i 
fyran. Det var en bra match 
för oss, vi fick sättas på prov 
i försvarsspelet.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se
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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 

Storgatan 26 i Brålanda 
Tel: 0761-95 53 60

Även vaxning

fotvård
Blommans

DAHL
ANDERSEN BYGG

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

Bygger absolut allt 
och vad du vill!

Canal Digital, Viasat 
och Boxer

070-328 08 60, 0530-600 66

Da l s l ands

Antenn-
Service
Da l s l ands

Antenn-
Service

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

Da l s l ands

Antenn-
Service
Da l s l ands

Antenn-
Service

 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
blends

2 nyanser

1 nyans

gradient1

gradient2

Allt inom

VVS

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

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

www.grongestaltning.se

Grön Gestaltning
Trädgårdsanläggning
Fredrik Persson
073-691 31 24

076-571 79 08

Maskiner och lastbilar
Sand, grus, singel, jord 

och täckbark
Rolf: 070-537 34 72

www.vermdal.se

DALVÄRM

070-890 98 28

GOLV & MATTOR
Leif Carlsson

073-354 47 84

ALLT INOM 
BYGG

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

070-461 42 78

Bänkskivor
Fönsterbrädor

Gravstenar – renovering
070-685 22 27

TRESTADS  
STENHUGGERI AB
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Melodikrysset v.10 - 9 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. 10 – 9 mars

06.00 Morgonstudion
09.10 Rederiet
09.55 Go'kväll
10.40 Auktionssommar
11.40 Antikrundan
12.40 Svenska nyheter
13.10 The Graham Norton show
13.55 Silbersky
14.55 Sherlock Holmes i fara
16.10 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 Maktkampen
21.20 Vinterstudion: 
 Skidskytte-VM Östersund
22.00 Ögonblicken som 
 örändrade 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 Hemma igen, Rederiet
04.45 Sverige idag

09.00-16.15 Forum
12.00 Rapport
16.00 Rapport
16.15 Ekdal och Ekdal
17.15 Nyheter på lätt svenska
17.20 Nyhetstecken
17.30 Oddasat
17.45 Uutiset
18.00 Drömyrke: veterinär
18.30 Seriestart: Top gear
19.25 K-märkt form
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 Säsongsstart: Game of 
 Thrones
23.15 Blind donna
23.40 Vetenskapens värld
00.40 Skattjägarna
01.10 Tatuerad - minnen i bläck
01.45 Sportnytt
02.00 Nyhetstecken
02.10 Top gear

14.00 UR Samtiden
17.00 Att bo granne med 
 havet
17.40 Livet på svindlande höjder
18.35 Omöjlig ingenjörskonst
19.25 00-talets USA
20.10 Japan - katternas rike
21.00 Min fantastiska hjärna
21.55 Kinas överblivna män
22.40 Madagaskars lemurer
23.30 Civilisationens historia – 
 den skapande människan

20.00 Fråga veterinären 
 - syntolkat
20.30 Operation Klotty
  - syntolkat
20.50 Rederiet - syntolkat
21.35 The Tunnel: Sabotage
22.25 The Island
23.15 Vita vidder
23.55 Husdrömmar - syntolkat
00.55 Bonusfamiljen - syntolkat
01.40 Rederiet - syntolkat
02.25 Silbersky - teckenspråks-
 tolkat

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
18.25 Lotto, joker och drömvinsten
18.30 Efter fem, forts
18.50 Keno
19.00 Nyheterna,  Sporten
19.20 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?

05.00 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 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 Cops
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
02.55 Brit cops
03.45 My name is Earl
04.10 Family guy

06.00 Morgonstudion
09.10 Rederiet
09.55 Go'kväll
10.40 Skavlan
11.40 Svenska nyheter
12.10 Ur funktion
12.20 Bästa babblet
12.35 Maktkampen
13.55 Husdrömmar
14.55 Mord och inga visor
15.45 Skidskytte: VM i Östersund
18.00 Rapport
18.15 Kulturnyheterna
18.28 Sportnytt
18.33 Lokala nyheter
18.45 Go'kväll
19.30 Rapport
19.55 Lokala nyheter
20.00 Antikrundan
21.00 Vinterstudion: 
 Skidskytte-VM Östersund
22.00 Opinion live
22.45 Rapport
22.50 Den oskyldige barna-
 mördaren?-
23.50 Silbersky
00.50 Plus
01.20 Auktionssommar
02.20 Tyst vittne
03.10 Rederiet

09.00-14.00 Forum
12.00 Rapport
14.00 Forum: Riksdagens 
 frågestund
15.15 Forum
16.00 Rapport
16.05 Forum
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 Top gear
19.25 K-märkt form
19.30 Förväxlingen
20.00 Kulturveckan
21.00 Aktuellt
21.39 Kulturnyheterna
21.46 Lokala nyheter
21.56 Nyhetssammanfattning
22.00 Sportnytt
22.15 The Handmaiden
00.35 Babel
01.45 Sportnytt
02.00 Nyhetstecken
02.10 Blind donna
02.35 Top gear

14.00 UR Samtiden
17.00 Finland är fantastiskt
17.30 Omöjlig ingenjörs-
 konst
18.20 Pilgrimsvandringen 
 i Spanien
19.20 En tigers resa
20.10 Min hjälte från förr
21.00 Antikmagasinet
21.30 Madagaskars lemurer
22.20 Yellowstones ljusa varghonor
23.10 Kinas överblivna män

20.00 Rederiet - syntolkat
20.45 Bygga bil med James May
21.40 Jakttid
22.10 Skattjägarna
22.40 Silbersky - teckenspråks-
 tolkat
23.40 Fråga veterinären
  - syntolkat
00.10 Auktionssommar 
 - syntolkat
01.10 Rederiet - syntolkat
01.55 Husdrömmar - 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 
17.00 Efter fem
18.50 Keno
19.00 Nyheterna, Sporten
19.20 Väder
19.30 Farmen
20.00 Stieg Larsson: Mannen 
 som lekte med elden
21.00 Svartenbrandt – Sveriges 
 farligaste brottsling
22.00 Nyheterna
22.30 Ekonominyheterna
22.40 Sporten
22.50 Väder
23.00 Law & order: Special 
victims unit
00.55 CSI
02.55	 Hawaii	five-0
03.50 Fixer upper
04.50 En plats i solen – borta 
 eller hemma bäst?

05.00 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 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 Cops
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 Masterminds
22.55 Simpsons
23.55 Family guy
00.55 American dad
01.55 Cops
02.20 Brit cops
03.10 My name is Earl
03.30 Nattsändningar

06.00 Morgonstudion
09.10 Rederiet
09.55 Juck
10.15 Korta tv-historier: Pippi 
10.25 Alpint: Världscupen
11.30 Korta tv-historier: Hipp hipp
11.40 Bonusfamiljen
12.25 Antikrundan
13.25 Alpint: Världscupen
14.20 Ett hundliv: It's Britney Bitch
14.30 Columbo
15.45 Skidskytte: VM i Östersund
18.00 Rapport
18.15 Kulturnyheterna
18.28 Sportnytt
18.33 Lokala nyheter
18.45 Go'kväll
19.30 Rapport, Lokala nyheter
20.00 Bäst i test
21.00 Skavlan
22.00 Svenska nyheter
22.30 Tyst vittne
23.20 Rapport
23.25 Juck
23.45 The Graham Norton show
00.30 Saknad, aldrig glömd
01.20 Vi överlevde R. Kelly
02.00 Nurse Jackie
02.30 Rederiet
04.55 Go'kväll

08.30 Drömyrke: veterinär
09.00-16.15 Forum
12.00 Rapport
16.00 Rapport
16.15 Kulturveckan
17.15 Nyheter på lätt svenska
17.20 Nyhetstecken
17.30 Oddasat
17.45 Uutiset
18.00 Vita vidder
18.40 The Island
19.30 Förväxlingen
20.00 Blott Sverige svenska 
 komedienner har
21.00 Aktuellt
21.18 Kulturnyheterna
21.23 Väder
21.25 Lokala nyheter
21.30 Sportnytt
21.45 Vinterstudion: 
 Skidskytte-VM Östersund
22.45 God's Pocket
00.15 Fråga veterinären
00.45 Game of Thrones
01.45 Sportnytt
02.00 Nyhetstecken
02.10 Ekdal och Ekdal
03.10 Nikos resa

14.00 UR Samtiden
17.00 Världens största 
 osthyvel
17.05 Antikmagasinet
17.35 Min fantastiska hjärna
18.30 Drömturen
19.30 Finland är fantastiskt
20.00 Robotar på frammarsch
21.00 Världens natur: Sri Lanka
21.50 Nationalskattens hemligheter
22.35 Livet på svindlande höjder
23.30 Skandinavien i Hitlers 
 järngrepp
00.00 Dokument utifrån

20.00 Bäst i test - syntolkat
21.00 Rederiet - syntolkat
21.45 Så ska det låta
22.45 Maktkampen
00.05 Strömsö
00.35 Studio Sápmi
01.05 Gift vid första ögonkastet
  - syntolkat
01.50 Bonusfamiljen - syntolkat
02.35 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 Kockarnas kamp
17.00 Efter fem
17.50 V75-klubben
17.55 Efter fem, forts
18.50 Keno
19.00 Nyheterna
19.15 Sporten
19.20 Väder
19.30 Postkodmiljonären
20.00 Talang
22.00 Nyheterna
22.05 Väder
22.15 Killers
00.10 Teenage mutant ninja 
 turtles
02.25 A long way down
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 twilight saga
00.35 Simpsons
01.35 American dad
02.30 Salem
03.15 Cops
03.35 Brit cops
04.25 My name is Earl
04.50 American dad

05.40 Plus
06.10 Fråga doktorn
06.55 Opinion live
07.40 Maktkampen
09.00 Vinterstudion
09.30 Alpint: Världscupen
10.00 Längdskidor: Världscupen
12.10 Vinterstudion
12.30 Alpint: Världscupen
13.20 Vinterstudion
13.30 Alpint: Världscupen
14.15 Vinterstudion
16.30 Skidskytte: VM i Östersund
17.45 Vinterstudion
17.50 Helgmålsringning
17.55 Sportnytt
18.00 Rapport
18.15 Sverige!
18.45 Vem vet mest?
19.30 Rapport
19.45 Sportnytt
20.00 Melodifestivalen 2019: 
 Finalen
22.00 Melodifestivalen: Eftersnack
22.15 Saknad, aldrig glömd
23.05 Rapport
23.10 Lördagsbio: Magic Mike
00.55	 Nattfilm:	Press-stopp!
02.45 Nurse Jackie
03.15 Bonusfamiljen

08.55 Mun squad
09.55 Fråga veterinären
10.25 Alpint: Världscupen
11.30 Förväxlingen
14.00 Babel
15.00 Vetenskapens värld
16.00 Sverige idag
16.25 Jakttid
16.55 Bygga bil med James May
17.50 Vinterstudion
18.30 Studio Sápmi
19.00 Kulturstudion
19.02 Dorsins Glada änkan
21.50 Vinterstudion: 
 Skidskytte-VM Östersund
22.50 The Tunnel: Sabotage
23.40 Tatuerad - minnen i bläck
00.10 Dox: Dödligt uppdrag
01.45 Sportnytt
02.00 Kulturveckan
03.00 Drömyrke: veterinär

09.00 UR Samtiden
15.00 Säterliv
15.25 Drömturen
16.25 Nationalskattens hemligheter
17.10 Antikmagasinet
17.40 Världens natur: Sri Lanka
18.30 Japan - katternas rike
19.20 Min fantastiska hjärna
20.15 Nya Zeelands kust
21.00 Djungelns djursjukhus
21.55 Civilisationens historia – 
den skapande människan
22.50 Robotar på frammarsch
23.50 Min hjälte från förr

20.00 Melodifestivalen: Finalen 
 - teckenspråkstolkat
22.00 Melodifestivalen: Efter-
 snack - teckenspråkstolkat
22.15 Svenska nyheter
22.45 The Graham Norton show
23.30 Vi överlevde R. Kelly
00.10 Skavlan
01.10 Strömsö
01.40 Antikrundan
02.40 Bäst i test - syntolkat

05.00 Trinny & Susannah 
 stylar om Norge
06.00 Antiques roadshow
07.00 Bygglov
07.55 Nyhetsmorgon
11.30 Talang
13.25 Brorsor 4ever
14.30Ishockey
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
21.25 Playmakers
22.00 Nyheterna
22.05 Väder
22.15 Face off
01.00 Birdman
03.25 Chic!

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
22.00 I love you, Beth Cooper
00.05 The mechanic
02.00 Vampire academy
03.45 Advokaten
04.35 The comedians

Boka din  
annons hos 

Christina eller Marie 

Tel. 0530-125 40
christina@mellerudsnyheter.se 

marie@mellerudsnyheter.se 

BIL &

MOTOR

Annonsbokning:  

Senast 21 mars 

Utgivningsdag:  

27 mars
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Söndag

Måndag

Tisdag

Söndag Måndag Tisdag
06.15 Strömsö
06.45 Sverige!
07.15 Antikrundan
08.15 Vintermagasin
09.15 Vinterstudion
09.30 Alpint: Världscupen
10.15 Vinterstudion
11.45 Längdskidor: Världscupen
13.15 Vinterstudion
13.45 Skidskytte: VM i Östersund
14.25 Vinterstudion
16.30 Skidskytte: VM i Östersund
17.10 Vinterstudion
17.55 Sportnytt
18.00 Rapport, 18.10 Lokala nyheter
18.15 Melodifestivalen: Dagen efter
19.00 Sportspegeln
19.30 Rapport
19.55 Lokala nyheter
20.00 Säsongsstart: Mästarnas mästare
21.00 Les Misérables
22.00 Gift vid första ögonkastet
22.45 The Good Place
23.10 Rapport
23.15 Motor: Rally-VM
00.10 Mord och inga visor
00.55 Tyst vittne
01.45 Antikrundan
02.45 Auktionssommar

08.40 Sverige idag på romani chib
09.00 Kulturveckan
10.00 Gudstjänst
10.45 Blott Sverige svenska 
 komedienner har
11.45 Vita vidder
12.25 Alpint: Världscupen
13.15 Dorsins Glada änkan
16.00 Sverige idag
16.10 Rapport
16.15 Sverige idag
16.25 Anslagstavlan
16.30 Skattjägarna
17.00 Samernas tid - lulesamiska
18.00 Mun squad
19.00 Världens natur: Pumans rike
19.55 Djurens märkliga beteenden
20.00 Babel
21.00 Aktuellt
21.15 Agenda
22.00 Vinterstudion: Skidskytte-VM 
 Östersund
23.00 Seriestart: Dokument utifrån: 
 Vägen till brexit
00.00 Gudstjänst
00.45 Äntligen tillsammans
02.05 The Island
02.55 Blind donna

09.00 UR Samtiden
15.00 Världens största osthyvel
15.05 Robotar på frammarsch
16.05 En tigers resa
16.55 Nya Zeelands kust
17.40 Dox: Dödligt uppdrag
19.15 Omöjlig ingenjörskonst
20.05 Indiens farligaste tigrar
21.00 Japan - katternas rike
21.50 I matindustrins spår
22.35 Det vilda Nya Zeeland
23.25 Kinas överblivna män

20.00 Mästarnas mästare - syntolkat
21.00 Bäst i test - syntolkat
22.00 Gift vid första ögonkastet 
 - syntolkat
22.45 Vem vet mest?
23.30 Sverige!
00.00 Ekdal och Ekdal
01.00 Melodifestivalen: Finalen - tecken-
 språkstolkat
03.00 Melodifestivalen: Eftersnack 
 - tecken språkstolkat

05.00 Frasier
06.50 Nitro circus crazy train
07.40 My name is Earl
09.00 Last man on earth
09.55 Cooper Barrett's guide to 
 surviving life
10.20 Community
11.15 2 1/2 män
12.10 Kevin can wait
13.10 The grinder
14.10 NCIS: Los Angeles
16.05 Masterminds
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
00.30 Sirens
01.00 Face off
01.50 Amazing race
02.55 Homeland Security USA
03.45 The comedians
04.05 Family guy
04.50 Sirens

05.30 Vad blir det för mat
06.00 Antiques roadshow
07.00 Bygglov
07.55 Nyhetsmorgon
11.30 Klassfesten
12.55 I huvudet på Gunde Svan
13.55 Vinnarskallar
14.55 Renées brygga
15.55 Bröllop, begravning och dop
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 3
00.35 Brottsjournalen
01.35 Stockholmspolisen
02.35 Stieg Larsson: Mannen som lekte 
 med elden
03.35 Sändningsuppehåll
04.35 Glada Hudik: Trollkarlen på turné

05.15 Melodifestivalen: 
 Dagen efter
06.00 Morgonstudion
09.10 Rederiet
09.55 The Graham Norton show
10.40 Lärlabbet
10.55 Sportspegeln
11.25 Melodifestivalen 2019: Finalen
13.25 Melodifestivalen: Dagen efter
14.10 Matiné: Bruden kom genom taket
15.20 Mästarnas mästare
16.20 Mästarkvalet
16.45 Hemma igen
17.30 Sverige idag
18.00 Rapport, Kulturnyheterna
18.28 Sportnytt
18.33 Lokala nyheter
18.45 Fråga doktorn
19.30 Rapport
19.55 Lokala nyheter
20.00 Husdrömmar
21.00 Vinterstudion: Skidskytte-VM 
 Östersund
22.00 Kielergatan
22.45 Vi överlevde R. Kelly
23.35 Rapport
23.40	 Nattfilm:	Jakten
01.30 Hemma igen, 02.20 Rederiet
04.45 Sverige idag

07.40 Sverige idag
08.00 Samernas tid - lulesamiska
09.00-16.15 Forum
12.00 Rapport
16.00 Rapport
16.15 Gudstjänst
17.00 Här är mitt museum
17.15 Nyheter på lätt svenska
17.20 Nyhetstecken
17.30 Oddasat
17.45 Uutiset
18.00 Skattjägarna
18.30 Blott Sverige svenska 
 komedienner har
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: Natten då pappa hämtade oss
23.15 Agenda
00.00 Mun squad
01.00 Rättning i ledet
01.45 Sportnytt
02.00 Nyhetstecken

14.00 UR Samtiden
17.00 Övergivna rum
17.20 Robotar på frammarsch
18.20 Min fantastiska hjärna
19.15 Världens natur: Sri Lanka
20.05 Livet på svindlande höjder
21.00 Världens natur: Pumans rike
21.50 Nya Zeelands kust
22.35 Civilisationens historia 
 – den skapande människan
23.30 I matindustrins spår

20.00 Husdrömmar - syntolkat
21.00 Rederiet - syntolkat
21.45 Mästarnas mästare 
 - teckenspråkstolkat
22.45 Mästarkvalet - teckenspråkstolkat
23.10 Sportspegeln - teckenspråkstolkat
23.40 Agenda - teckenspråkstolkat
00.25 Melodifestivalen: Finalen 
 - syntolkat
02.25 Melodifestivalen: Eftersnack 
 - syntolkat
02.40 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 Kockarnas kamp
17.00 Efter fem
18.50 Keno
19.00 Nyheterna
19.15 Sporten
19.20 Väder
19.30 Farmen
20.00 Torpet
21.00 Stockholmspolisen
22.00 Nyheterna
22.30 Ekonominyheterna
22.40 Sporten
22.50 Väder
23.00 Law & order: Special victims unit
00.55 CSI
02.55	 Hawaii	five-0
03.50 Fixer upper
04.50 En plats i solen – borta eller 
 hemma bäst?

05.15 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 Simpsons
14.30 2 1/2 män
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
03.10 My name is Earl
03.35 Nattsändningar

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
11.25 Husdrömmar
12.25 Gift vid första ögonkastet
13.10 Längdskidor: Världscupen
15.00 Skidskytte: VM i Östersund
17.30 Sverige idag
18.00 Rapport
18.15 Kulturnyheterna
18.28 Sportnytt
18.33 Lokala nyheter
18.45 Go'kväll
19.30 Rapport
19.55 Lokala nyheter
20.00 Seriestart: Trädgårdstider
21.00 Vinterstudion: Skidskytte-VM 
 Östersund
22.00 Leaving Neverland
00.00 Rapport
00.05 Plus, 00.35 Skavlan
01.35 Svenska nyheter
02.05 Gift vid första ögonkastet
02.50 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 Rättning i ledet
18.30 Top gear
19.25 K-märkt form
19.30 Förväxlingen
20.00 Säsongsstart: Korrespondenterna
20.30 Seriestart: Hitlers innersta krets
21.00 Aktuellt, Kulturnyheterna
21.46 Lokala nyheter
21.56 Nyhetssammanfattning
22.00 Sportnytt
22.15 Tatuerad - minnen i bläck
22.45 Läkaren i Nubabergen
00.10 Blott Sverige svenska komedienner har
01.10 Vita vidder
01.50 Sportnytt
02.05 Nyhetstecken
02.15 Top gear

14.00 UR Samtiden
17.00 Bensinstation i trädgården
17.05 Handelsman med hjärtat på
 rätta stället
17.15 Nya Zeelands kust
18.00 Antikmagasinet
18.30 I matindustrins spår
19.10 Civilisationens historia – den 
 skapande människan
20.05 Djungelns djursjukhus
21.00 Dokument utifrån
22.00 Japan - katternas rike
22.50 Nationalskattens hemligheter
23.35 Min hjälte från förr

20.00 Trädgårdstider - syntolkat
21.00 Rederiet - syntolkat
21.45 Tyst vittne
22.35 The Island
23.25 Babel
00.25 Mästarnas mästare - tecken-
 språkstolkat
01.25 Mästarkvalet - teckenspråkstolkat
01.50 Agenda - teckenspråkstolkat
02.35 Rederiet - syntolkat

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 How I met your mother
14.30 2 1/2 män
15.00 Face off: Game face
16.00 NCIS: Los Angeles
17.00 Seinfeld
18.00 How I met your mother
19.00 Simpsons
19.30 Simpsons
20.00 Fotboll
23.30 Simpsons
00.30 Family guy
01.30 American dad
02.30 Cops
03.00 Nattsändningar

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 How I met your mother
14.30 2 1/2 män
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
03.50 My name is Earl
04.15 Family guy

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

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:-

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

Pris 4.000.000:-

Boka visning!

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: 4.300.000:-

MELLERUD – Stafettgatan 4B
Välaktad lägenhet Brf Bollen 3 rok ca 75 kvm, varav 2 
sovrum. Andra plan, ej hiss. Två balkonger i olika vä-
derstreck och uteplats vid entré.  Garageplats hanteras 
av den välskötta Brf. Mån.avg: 2.589 kr.

Pris: 590.000:-

Visning: Torsd. 7/3 kl. 13-14

NYTT!

Visning: Torsd. 14/3 kl. 15-16

ÅSENSBRUK – Häckvägen 7 
Centralt belägen 1½-plans villa med källare, inglasad 
altan och carport. 4 rok varav 2 sovrum. Boa 88/60 
kvm. Tomt 1150 kvm. Luft/vattenvärme, fin trädgård.

Pris: 590.000:-

NYTT!

Visning: Torsd. 14/3 kl. 16

30 

-17

30

SÅLD!
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Hur är läget på hästfronten?
Många större stallar och 
ridanläggningar i vårt 
område har stängt sina 
anläggningar på grund 
av rådande smittoläge. 
Den neurologiska formen 
av EHV-1 har inträffat i 
Stockholmsområdet. Men 
hur är det egentligen, är 
läget allvarligare i år än 
andra år?
För att få svar på frågorna 
kring det hela har vi vänt oss 
till distriktsveterinär Lena 
Hallqvist, som svarar så här;

– Kvarka, falsk kvarka 
(Zooepidemicus) och virus 
finns alltid i omlopp av och 
till, det är inte värre nu än 
annars. Det finns egentligen 
ingen anledning att hetsa upp 
sig. Det gäller att tänka sig 
för innan och det gäller alltid. 

Vad gäller abortviruset och 
den neurologiska formen av 
EHV-1, så är de aktuella ut-
brotten enbart tre och så pass 
isolerade och under kontroll, 
så här behöver man inte oroa 
sig. De fall av hästinfluensa 
som inträffat i Sverige, har 
man också koll på och man 
har kunnat följa smittsprid-
ningen som kommit från 
transporter med importerade 
hästar.

– Här har vi nu då fyra fall 
i Sverige i dagsläget, men de 
svenska hästarna har ett så 
gott vaccinationsskydd i 
grunden, så här är det heller 
ingen orsak till panik, tilläg-
ger hon.

Det Lena Hallqvist menar 
med att tänka sig för innan, 
är att alltid ha smittskyddet i 
åtanke när man hanterar sina 

hästar. Inte gå in och ut i 
olika stallar utan att vara 
noga med hygienen och byta 
kläder samt skor. Hur man 
beter sig på en tävlingsplats, 
inte byta ryktsaker, hinkar 
etcetera med varandra. Inte 
heller låta hästarna nosa på 
varandra, slicka på inredning 
eller beta omkring, att hålla 
avstånd så gott det går. Det 
viktigaste av allt, säger hon, 
är om och när det kommer en 
ny häst till stallet.

– Här gäller det att tänka 
till innan och se till att man 
har isoleringsmöjlighet för 
den nya hästen under minst 
tre veckor. På detta sätt eli-
minerar man ett eventuellt 
sjukdomsutbrott, det gäller 
att förhindra smitta att kom-
ma in i en besättning, säger 
Lena Hallqvist. 

Hon ger också tips om att 
i sådant här läge som det är 
just nu, tidigarelägga vacci-
nationen för hästinfluensa 
inom sexmånadersinterval-
len om man exempelvis har 
en vaccineringsplan som lö-
per årsvis. Sammanfatt-
ningsvis gäller således;

- Tempkoll: normalt 37,5-
38,2, bra med hästens egen 
tempkurva

- Hygienrutiner
- Vaccination
samt även att föra stalljour-

nal (besök, tävlingar, sjuk-
dom etc) för eventuell smitt-
spårnings skull. 

Lena Hallqvist hänvisar 
gärna också till SVA:s hem-
sida för riktig och användbar 
information.  

 Ing-Marie Norrman

Kommunen bjöd in till besöksnäringsträff
Inför kommande turist-
säsong bjöd Melleruds 
kommun i förra veckan in 
alla företrädare som job-
bar med besöksnäringen i 
kommunen till en träff på 
Tingshuset. Här ventilera-
des det ideér, synpunkter 
och man fick svar på sina 
frågor. 
Bland deltagarna fanns såväl 
företagare och föreningar 
som någon privatperson, to-
talt mötte 25 personer upp 
plus kommunens egna repre-
sentanter. Träffen var tänkt 
som en uppstart på 2019 års 
turistsäsong och man inledde 
med att gemensamt samman-
fatta hur fjolåret varit. Det 
verkade som om samtliga var 
mer än nöjda, framförallt 
med att turisterna börjar hitta 
det fantastiska landskapet 
Dalsland.

Från kommunen fanns; 
kommunalråd Morgan E 
Andersson, näringslivsut-
vecklare Marie Hörnlund, 
turismutvecklare Eva Nils-

Patrik Strid tipsade om hur mycket det betyder, både för den enskilde företagaren och för landskapet, att i 
eventuell marknadsföring även ange att besöksstället ligger just i Dalsland. 

Roy Bourjeily som representerade 
ett av hotellen i området menade 
att hotellgästerna ofta efterfrå-
gade fler besöksställen/aktiviteter 
under bland annat kvällstid.

son-Olsson, Patrik Tellander 
(chef för förråd, service samt 
renhållning) samt Filip 
Björndahl (plan- och byg-
genheten), med denna kväll. 

Kommunalrådet kommen-
terade redan när han hälsade 
alla välkomna att det är vik-
tigt med en god dialog mel-
lan kommunen och företa-
garna. Han pekade även på 
det faktum att i Melleruds 
kommun finns det fler egen-
företagare än i riksgenom-
snittet.

Stor utvecklingspotential
– När det gäller besöksnä-
ringen måste vi tänka mer än 
sommarsäsong. Det finns 
stor utvecklingspotential i 
detta. Allt hänger ihop, pri-
vat- och offentlig service, 
jobb samt infrastruktur, sade 
Morgan E Andersson.

Från kommunens sida in-
formerades om vad som var 
på gång för deras del inför 
den stundande säsongen. 
Man planerarar även i år för 
tre turistbyråer och söker för 
närvarande någon som kan 
driva cafeterian vid Sunnanå 
Hamn där en av dessa tre är 
belägen. Man börjar alldeles 
strax att rekrytera sommar-
personal och kommer även 
att erbjuda feriepraktik.

Området runt Upperuds-
höljen nämndes som ett be-
söksmål nära vatten som 
man vill satsa mera på. I 
Håverud är det aktiviteter i 
alla lokaler. 

Vänersamarbetet där de 13 
kommunerna bland annat 
jobbar tillsammans med att 
marknadsföra och knyta 
ihop cykellederna runt Vä-
nern, informerade Patrik 
Tellander om. Vandringsle-
derna, naturreservaten, Bo-
rekulle, Dalaborg och Liva-

rebo nämndes också, 
speciellt med frågor om hur 
många som besöker platser-
na och  hur de ska skötas. 

Längre säsong
När det gällde Pilgrimsleden 
fanns önskemål om bättre 
skyltar och information.

Flera av deltagarna fram-
förde önskemål om både 
längre säsong och mer flexi-
bla öppettider under den-
samma. Man menade att  
besökssäsongen är längre än 
bara sommaren, man behö-
ver ha öppet minst september 
ut. Exempelvis Dalslands 
kanal som är den största och 
viktigaste nerven i kommu-
nen, nämndes av flera med 
önskemål om längre öppet-
tider.

Viktigt är också informa-
tion om vad som händer 
runtikring, att alla ska kunna 
ha lätt för att visa besökarna 
vidare, vilka som har öppet 
etcetera, inte minst för kom-
munens del. Här spelar eve-
nemangskalendern en viktig 
roll. Någon frågade efter 
samannonsering och Patrik 
Strid tipsade i det samman-
hanget om att alltid ha med 
Dalsland i turistannonser, för 
att förtydliga sig bättre geo-
grafiskt och samtidigt mark-
nadsföra landskapet med sin 
egen marknadsföring. 

Ytterligare någon tog upp 
frågan om busstrafik till och 
från Håverud. 

Vad genererar 
besöksnäringen?
En del nyheter för säsongen 
presenterades. I Dals-Ro-
stock kommer det att hända 
mycket, allt från Rockstock 
till en gammal bondekultur-
gård som öppnar upp. 

För Åsnebyns del är det 

framtaget en besöksapp för 
barn och ungdomar på lätt 
svenska. Strömbron renove-
ras, Earth Hour kommer att 
uppmärksammas i kommu-
nen och Mellerudskartan är 
på G, där man får informa-
tion om vad som finns att 
besöka, men den blir inte klar 
förrän 2020.

Vad besöksnäringen 
egentligen genererar, måste 
man ha bättre verktyg för att 
läsa av, menade Morgan E 
Andersson kring frågeställ-
ningen. Att gästnätterna i 
kommunen ökat markant har 
man dock koll på. 

Både under kvällen och 
avslutningsvis tryckte Eva 
Nilsson-Olsson på vikten av 
att kommunen får veta hur 
verksamheten ser ut, vad 
som händer, vad som arrang-
eras och vad som är på gång, 
ur alla synvinklar. För att få 
sitt arrangemang med i eve-
nemangskalendern, vänder 
man sig numera till Medbor-
garkontoret.

Ing-Marie Norrman

Den senaste tiden har det 
diskuterats mycket om Vä-
nersborgs kommuns avtal 
med Samhall om utförande 
av servicetjänster för hem-
tjänsten. Det rör sig om 
handling och tvätt för perso-
ner som har biståndsbeslut. 

Bakgrunden är denna. Uti-
från att det blir allt svårare att 
rekrytera omsorgspersonal 
så behövde vi försöka ren-
odla arbetet. Utbildad om-
vårdnadspersonal ska arbeta 
med just omvårdnad och inte 
köa i affärer eller stå i tvätt-
stugor. Socialnämnden be-
slöt att gå ut med en upp-
handling som också skedde. 
Ramavtal tecknades mellan 
kommun och Samhall att 
gälla under tiden 180901 – 
200901 med möjlighet till 
två förlängningar om vardera 
ett år.

I avtalet finns inskrivet att 
Samhall i sin tur ansvarar för 
att teckna egna avtal med 
dagligvarubutiker. Flera per-
soner har hört av sig till mig 
med starka synpunkter på att 
Samhall endast får handla på 
Hemköp i centrala Väners-
borg och inte i affärer i ex-
empelvis Brålanda, Frände-
fors och Vargön. 

I olika radioinslag i Radio 
Väst belystes missnöjet. 
Marknadschefen intervjua-
des och sa bland annat att det 
var lägsta anbud som vann 
och det var Hemköp. I kom-
munens avtal med Samhall 
finns inskrivet ”Kommunen 
ska vid förfrågan få tillgång 
till dessa avtal”. Jag bestäm-
de mig för att få fram detta 

avtal. Döm om min förvå-
ning när jag 190226 får be-
sked om att det inte finns 
något skriftligt avtal, bara 
muntligt – ”ett handslag”. 
Jag fick besked att Samhall 
inte får någon som helst vinst 
från Hemköp. Förvåningen 
blev ännu större då det 
190227 dyker upp ett avtal 
mellan Samhall och Hem-
köp! 

Kravet de ställer på affä-
rerna är att de ska kunna 
fakturera vårdtagarna, vara 
en välsorterad butik som är 
tillgänglig kl 07.00 – 14.00 
vardagar och att det finns 
lunchrum i lokalerna. Jag är 
övertygad om att andra buti-
ker kan leva upp till dessa 
krav, om de bara fått möjlig-
het. 

Grundtanken är helt rätt att 
man ska jobba med det man 
är utbildad för. Men när inte 
resultatet blir som man tänkt 
då får man göra om och göra 
rätt. Bara för man behöver 
hjälp ska man inte fråntas 
rätten att handla det man vill 
och var man vill, inom rim-
liga gränser. Allt som begärs 
är egentligen att man ska 
kunna handla i sin närhet. 
Även miljöaspekter finns 
inskrivet i vårt avtal och det 
kan inte rimma med att ma-
ten körs långa sträckor.

Jag kommer att fortsätta att 
bevaka detta och kommer att 
begära att avtalet förhandlas 
om.

 Ann-Britth Fröjd (C)                                                                             
2:e vice ordförande

Daniel Tesfay (C) 
ersättare socialnämnden

Angående avtalet
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