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KAMPANJ

Erbjudandet gäller t.o.m. 
23 mars 2019

rabatt på alla 

tapeter
30%

Förra onsdagen var det premiär för en mini-familjecentral på Ungdomshuset Stinsen – ett populärt initiativ. Fr.v: Emma Svensson med dottern 
Elsa, Michaela Sievertsson med Irma, Erica Olsson med Alva, Jennie Hansson med Saga och Pauline Isaksson med sonen Hugo.  Foto: Karin Åström.

– Sidan 8 –

– Sidan 12 –

Åsebroelever 
i pilotprojekt

Melleruds kommun har startat upp ett projekt i 
Åsebro skola där eleverna får vara med i köket.

– Sidan 14 –

Antalet TBE-fall 
ökar i kommunen

Melleruds kommun räknas som riskområde när 
det gäller den fästingburna sjukdomen TBE. 

Fullspäckad 
näringslivsbilaga

Sällan har så mycket varit på gång i Melleruds 
kommun. Tomma lokaler fylls och pågående 
byggprojekt fortskrider i snabb takt.

Kvarnkullen
Öppet alla dagar 8 - 22

Prisbomb!

/st

Räkor
Inkommer torsdag förmiddag

Bacon
Eldorado, skivat, 120 g, jfr-pris 55,58/kg.

Priserna gäller mån 11/3 – sön 17/3 2019 med reservation för ev slutförsäljning och tryckfel.

Soppa
Kelda, flera sorter, kyld, 500 ml,  

jfr-pris 20,00/liter.
Max 5 köp/hushåll/vecka 11

Kaffe
Handla andra varor för 100:- så får du köpa 

Svensk blandfärs
för 25:-/st

Garant, Sverige, fetthalt max 20%, 500 g, 
jfr-pris 50,00/kg.
Max 2 köp/hushåll/vecka 11

Garant, malet, gäller ej ekologiskt, 
500 g, jfr-pris 40,00/kg.
Max 2 köp/hushåll/vecka 11

10:-

Avokado
Colombia, Israel, klass 1, jfr-pris 36,69/kg

25:-
för Bonuskunder

/st

20:-
3 för

för Bonuskunder

20:-
vecka 20:-

för Bonuskunder
/st

20:-
3 för

för Bonuskunder

Succé för familjecentral
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Årsmöte
med

Karl Karlssongårdens Vänförening
Söndag 24 mars kl. 16.00

Skålleruds församlingshem, Bränna
Efter årsmötet: Jan Andersson visar kulturhistoriska 

filmer från bygden. Föreningen bjuder på kaffe/te och 
smörgåstårta. Gamla och nya medlemmar välkomna!

Styrelsen

Lördag 16/3 kl. 14.00-sent, ABF Kulturhus, Åmål
14.00-17.30 Låtutlärning med Einar Hansander.  
                 obl. föranmälan 010-722 01 12
18.00-19.00 Dansutlärning
19.00-23.30 Dans till Spelmansorkester, Bokenäsets Ådra, 
spelmän från Värmland, Faust, Fredriksson och Blom m. fl.

Café • Entré 100 kr
                    VÄLKOMNA! 
Dalslands Spelmansförbund & ABF

FOLKMUSIKDAG

  

Företagssponsring
KANALYRAN 5-7 JULI
Välkomna att bli samverkanspartners 

till årets stadsfest i Mellerud
Marknadsför ditt företag i sponsringspaketen
Grundsponsring, silver eller guldpaket med artister 
/band

Information och anmälan
Kanalyreansvarig Marie Hörnlund
marie.hornlund@mellerud.se
www.kanalyran.se

Onsdag 13/3 kl. 12-16 
SRHR-bussen finns på plats på Rådaskolan
Onsdag 13/3 kl. 14.00 
Forumspel med ADAS musikaliska teater  
på Stinsen
Onsdag 13/3 kl. 19.00 
”Camilla Försvann” – Gratis föreställning av 
ADAS musikaliska teater på Kulturbruket
Torsdag 14/3 kl. 17.00 
”Frälst från skammen att inte vara Perfekt”  
– Föredrag av Fredrik Brosché på Stinsen
Fredag 15/3 kl. 18.00 
”Ett liv utan skam” – Föreläsning av systrarna 
Eva och Sofia Petrén om ideal, normer och skam
Lördag 16/3 kl. 10-16 
”Vi vill leva hela livet” – Kulturbruket på Dal
Lördag 16/3 kl. 10-16 
Gratis bad för alla åldrar på Rådahallen

Biodling för nybörjare
Start måndag 25 mars kl. 18.00
Anmälan till Stig Granath 0530-230 26

Kurs i Biodling

Pris: 1000:- + 180:- / kursbok
Plats: Åsnebyn 
Arr: Melleruds Biodlare

Melleruds Biodlarförening

Melleruds kommun
  

Kungörelse enligt plan-  
och bygglagen

Underrättelse för de som berörs av bygglov för 
nybyggnad av gång- och cykelbro inklusive hiss- 
och trapphus samt plank på fastigheterna Mellerud 
1:154, Mellerud 1:16, Mellerud Samf:1, Västerråda 
2:25 och Montören 7. Med berörd menas rågranne 
eller känd sakägare.

Bygglovet kungörs på: www.bolagsverket.se/poit

Publiceringsdatum: 2019-03-13

Kungörelse-id är: K138316/19

Underrättelse för de som berörs av bygglov för 
nybyggnad av transformatorstation på fastigheten 
Krökersrud 1:176. Med berörd menas rågranne eller 
känd sakägare.

Bygglovet kungörs på: www.bolagsverket.se/poit

Publiceringsdatum: 2019-03-13

Kungörelse-id är: K138399/19

Det finns möjlighet att överklaga ett bygglovsbeslut 
inom fyra veckor från dagen då beslutet publicerats i 
Post- och Inrikes tidningar.

Handlingarna finns tillgängliga hos Plan- och byg-
genheten, 464 80 Mellerud.

Denna underrättelse är endast för kännedom.

OBS! Om ni har hyresgäst/er på er fastighet ber vi er 
även att informera de/dem.

VÄLKOMNA!
Tel.0530-36200

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

Adress: Kapellgatan 6
Postadress: Box 94, 46422 Mellerud

13 mars- 20 mars 2019
2:a söndagen i Fastan
”Den kämpande tron ”
Reservation för ändringar se vår hemsida: 
www.svenskakyrkan.se/mellerud

BOLSTADS FÖRSAMLING
Ons 13/3 14.30-16 Eftermiddagskafé i Grinstads församlingshem, 
  Erica Staaf
Ons 13/3 18-19 Andrum i Klöveskogs kyrka, Kerstin Öqvist.
Sön 17/3 09.30 Mässa i Grinstads kyrka, Lena Hildén. 
  Kyrkkaffe.

HOLMS FÖRSAMLING  
Ons 13/3 12.00 Andakt med lunch i Kyrkans Hus, Martin 
  Edström. Anmälningstiden till lunchen har gått ut. 
Tor 14/3 10.00 Morgonmässa i Kyrkans Hus och Kafé kom in, 
  Eva Marklund.
Tor 14/3 18.00 Vårkväll i Kyrkans Hus, Andakt: Erica Staaf. 
  Järns sångkör. Internationella gruppen har 
  brödförsäljning, lotterier, åror, och fika. 
  Brödförsäljningen startar kl. 17.30.
Sön 17/3 14.00 Gudstjänst i Kyrkans Hus, Eva Marklund. 
  Bolstads barnkör.
Tis 19/3 11.30 Andakt på Fagerlid, Eva Marklund.
Tis 19/3 14.15 Andakt på Berg, Eva Marklund.
Ons 20/3 12.00 Andakt med lunch i Kyrkans Hus, Pär-Åke 
  Henriksson. Anmälan till lunchen senast 
  tisdag kl. 11.00 till exp. tel.0530-362 00.

SKÅLLERUDS FÖRSAMLING
Tor 14/3 16.00 Sång och musik på Skållerudshemmet, Kerstin 
  Öqvist och Lennart Magnusson.
Sön 17/3 17.00 Gudstjänst med musik i Skålleruds kyrka, 
  Eva Marklund. Stefan Wenerklang spelar  
  accordeon och dragspel.
Ons 20/3 18.30 Församlingsafton i Skålleruds församlingshem, 
  Kerstin Öqvist. Skålleruds församlingskör under 
  ledning av Elisabette Emanuelsson. Fika.

ÖRS FÖRSAMLING
Tor 14/3 15.00 Rostocks kyrkliga arbetskrets har symöte på 
  Karolinen.
Sön 17/3 11.00 Högmässa i Örs kyrka, Lena Hildén.
Ons 20/3 12.15 Andakt på Karolinen, Erica Staaf. 

Smyrnakyrkan Mellerud 
Lördag 16 mars • Tema: Country

17.00 Hanna & Alexandra, Jan & Camilla
19.00 Curt Jr & Roland, Synnöve Aanensen
21.00 Allsång, alla  
 artister medverkar

Välkomna! Fri entré  

Vi vill leva hela livet!
Lördag 16 mars kl. 10.00 – 16.00  fri entré

Kulturbruket på Dal

Äldredag 

Utställare • föredrag • underhållning
Ett samarbete mellan PRO, SPF och Demensföreningen

www.mellerudsnyheter.se
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Idrottshuset, Mellerud

VSH - JACK 2.000:- – 35 rop 

- Välkommen - 
till en bra Bingo

Torsdag 14/3 kl 19.00

MELLERUDS IF

  

Mini Jack 4.800:- - 51 rop

RÖVARE 22.000:-   -  60 rop

BINGO

Buss från Bengtsfors över
Åsensbruk 0706-22 06 00

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

Besök gärna vår hemsida:
bralandavantjanst.dinstudio.se

Fredag 15/3 10.00 
Känn ditt Dalsland  
Tema musik fr. Dalsland.
Onsdag 20/3 kl. 14.00
Bingo

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

helt kilo 179:-

FISKBILEN

Torget Mellerud 
Fredagar kl.  10-18

Räkor

Handskuren rödtungafilé helt kilo

Nykokta havskräftor helt kilo

179:-
179:-

 

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

Kulturbruket på Dal

”Här är vi nu”
Medverkande barn/ungdomar från 
Kulturskolorna i Dalsland
Nybörjare i blås och stråk från Färgelanda, 
Dals Ed, Bengtsfors, Åmål och Mellerud
Juniorer/ungdomar i blås och stråk 
från Färgelanda, Dals Ed, Bengtsfors, 
Åmål och Mellerud.

Sammanlagt ca 180 barn 
och ungdomar som 
musicerar tillsammans.

Från Melleruds kulturskola 
deltar också stråkrytmik, 
sånggruppen, husband 
& ungdomsblås/stråk.

Fri entré
Välkomna!

Kulturskolans 

Mitt-ternminskonsert

Onsdag 20 mars kl. 18.00

MÅNDAG 18/3 & TISDAG 19/3  
HAR VI STÄNGT 

Storgatan 10, Mellerud | Tel. 0530-125 90

INKÖPSMÄSSA
VI ÄR PÅ 

Dalslands  
första Neuroteam
Dalslands första Neuroteam tar emot 
patienter på Rehabpraktiken Dalsland.
 
Vårt specialistteam erbjuder ett samlat stöd för 
patienter med neurologisk sjukdom, stroke eller 
annan förvärvad hjärnskada.

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

Studiebesök i  

Kyrkans Hus  

Mellerud  

Lennart Magnusson och 

Anders Perme guidar

Rotary
Mellerud

Måndag 18/3 kl. 18.15 

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

Förköp: www.tickster.com 0771-477 070

Sveriges bästa nostalgishow

Lördag 16/3  
Kl. 2100-0100

0520-973 30    www.traffenbaberg.se

Församlingsafton
Onsdag 20 mars är det åter 
igen dags för församlings-
afton i Skålleruds försam-
lingshem.
Denna gång kommer Skål-
leruds församlingskör och 
Drängar att sjunga sånger 
från de landskap som kör-
medlemmarna har anknyt-

ning till. Dessutom blir det 
en liten frågesport om de 
landskapen. Artur Eriksson 
skrev en sång till varje land-
skap i Sverige och det är 
alltså några sånger ur den 
samlingen som man erbjuds 
att lyssna på. Det bjuds även 
på fika och andakt.

Spelmansstämma
För första gången anord-
nar Dalslands Spelmans-
förbund en regional spel-
mansstämma i Åmål med 
låtutlärning av ”guldspel-
mannen” Einar Hansan-
der från Vänersborg. 
Spelmän från Värmland och 
hela västra Sverige kommer 
till Åmål på lördag den 16 
mars för att lära och spela 
folkmusiklåtar från Dals-

land. Einar Hansander har nu 
givit ut båda delarna av sina 
två böcker ”Dalslandslåtar 
del I och II. Ett unikt mate-
rial från ett långt spelmansliv 
med bland annat Dalslands-
låtar. Efter låtutlärningen blir 
det även dansutlärning och 
flera spelgrupper och spel-
män som ger konserter och 
spelar till dans hela kvällen. 

Hantverk i fokus
Torsdag 14 mars anordnas en 
församlingskväll i Gestads 
församlingshem. Det är 
Norra sykretsen i Gestad som 
inbjuder till den här kvällen. 
Medverkar gör Catarina 
Nilsson som har arbetat i 
Rumänien under många år 
med ett hantverksprojekt i 
anslutning till ett barnbyar-
bete. 

”Sunflower Design” ger 
många ungdomar möjlighet 
till arbetsträning och arbete.

Catarina har varit med på 
Åkessons loge för några år 
sedan och kommer nu till-
baka och berättar mer. Hon 
har med sig hantverk av olika 
slag till försäljning. Under 
kvällen kommer Hem-
bygdskören att sjunga och 
det blir ett lotteri till förmån 
för något av de projekt som 
sykretsen stödjer.
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Veckans lunch

Dagens 

Lunch

Månd-fred 

kl. 11-14

Pizza  

Á la carte

PUBAFTON

Lördag 16/3 kl. 22.00 

Göran Blues 

Band

Senior
MATSEDEL

Vecka 12 Skolan
Måndag Pannbiff med lök* och 
hemlagat potatismos, amerikanska 
grönsaker och lingonsylt. 
Alt: Grönsaksbiff.

Tisdag Skivad kassler*, champi-
onjonsås, potatis och morötter. 
Alt: Grönsaksnuggets.

Onsdag Kycklinggryta* med tim-
jan och vitlök, bulgur och broccoli. 
Alt: Linsgryta.

Torsdag Fiskgratäng med  
örter**, potatis och gröna ärtor. 
Alt: Broccoligratäng.

Fredag Köttfärssås* (Nötfärs 
från Gröna Gårdar), spagetti och 
vitkålssallad. 
Alt: Quornfärssås.

Varje dag serveras: 
 Sallads-/råkostbuffé med dressingar 

samt hårt och mjukt bröd.
* Ursprungsland Sverige.

**Miljömärkt.

Måndag 18/3: Pannbiff, lök, hemlagat  
potatismos, amerikansk grönsaker, lingonsylt. 
Dessert: Aprikossoppa. 
Tisdag 19/3: Skivad kassler, championjonsås, 
kokt potatis och skivade kokta morötter. 
Dessert: Rabarberkräm.

Onsdag 20/3: Kycklinggryta med timjan och 
vitlök, kokt potatis och broccoli.  
Dessert: Jordgubbssoppa.

Torsdag 21/3: Vitkålssoppa med frikadeller. 
Dessert: Persikokaka med vaniljsås.

Fredag 22/3: Köttfärssås (Nötfärs från 
Gröna Gårdar), makaroner och vitkålssallad. 
Dessert: Drottningkräm.

Lördag 23/3: Kokt fisk med äggsås, kokt 
potatis och gröna ärtor. 
Dessert: Citronfromage med vispad grädde.

Söndag 24/3: Portergryta (Nötkött från 
Gröna Gårdar), potatis och värdshusgrönsaker.
Dessert: Glass med chokladsås.
Hemtjänstens alternativ v. 12
Mån, fre: Potatisbullar med bacon, lingonsylt 
och grönsaker. Tis-tors, lör-sön: Köttbullar, 
potatismos och grönsaker. 

Hemlig gäst till Vänersång 3:16

Niclas Petersén och Roland Lundgren kommer att spela och sjunga ur 
reportoaren som Curt & Roland hade på 60-talet och framåt.

Musikfestivalen Väner-
sång 3:16  i Smyrnakyrkan 
Mellerud återkommer för 
tredje året i rad nu på lör-
dag. Tre konserter blir det 
på lördag eftermiddag och 
kväll. 
I år är en hemlig gäst inbju-
den som kommer att få det 
nyinstiftade Vänersångspri-
set 3:16. Den som får detta 
pris får det för att ha bidragit 
till utvecklingen av den 
kristna musikskatten och 
personen är känd från tv-
program och i många olika 
kyrkor och kapell i hela lan-
det. Bredden har varit stor 
under åren; psalmsång, visor 
och körsång är exempel på 
områden som pristagaren 
utvecklat. 

Tillsammans med årets 
deltagare på Vänersång 3:16 
kommer pristagaren att delta 
med något sång- och musik-

Synnöve Aanensen har hållit på med country i över 30 år.

Riksteatern ger Ingripandet 
– en rolig dramakomedi om vänskap med förhinder

Per Burell och Pelle Grytt har huvudrollerna. Foto: Sören Vilks.

Ingripandet är en rapp 
dramakomedi och en hyll-
ning till den innerliga vän-

skapen och dess många 
fallgropar.  

Mycket dragspel

På söndag 17 mars med-
verkar Stefan Wenerklang 
under musikgudstjänsten 
i Skålleruds kyrka.
När Stefan Wenerklang var 
fyra år fick han upp ögonen 
för instrumentet som har följt 
honom sedan dess – dragspe-
let. Pappa Bosse, (även han 
dragspelare), var inte sen att 
hjälpa sonen att hitta rätt 
bland knappar och melodier. 
Många duetter och drag-
spelsstämmor avverkades 
landet runt på 70- och 80-ta-
let. 

Så småningom kom det in 
andra lärare i Stefans musi-
kaliska liv och som 20-åring 
kom han in som första drag-
spelare/accordeonist på Ing-
esunds Musikhögskola i Ar-

vika. Som 25-åring tog 
Stefan examen som drag-
spels- och accordeonlärare. 
Sedan dess har Wenerklang 
arbetat som dragspelslärare, 
men har hela tiden varit aktiv 
som musiker. 

Stefan har vid ett flertal 
tillfällen medverkat på skiv-
inspelningar och i radio och 
TV – senast i SVT´s storsats-
ning ”Vår tid är nu”, där han 
spelade en schottis som 
skrevs av honom själv till 
just detta ändamål. 

I Skålleruds kyrka spelar 
Stefan en blandad repertoar i 
lättsam stil, blandad med en 
och annan anekdot kopplat 
till musiken som åhörarna får 
avnjuta denna kväll. 

Stefan Wenerklang medverkar under musikgudstjänsten på söndag.

inslag under finalen på lör-
dagskvällen som är annonse-
rad som allsång. 

Årets artister är i vissa 
stycken pionjärer och legen-
der inom den kristna 
countryn, men också nykom-
lingarna kommer publiken 
att gilla säger man från ar-
rangörshåll. 

Niclas Petersén och Ro-
land Lundgren kommer att 
spela och sjunga ur reportoa-
ren som Curt & Roland hade 
på 60-talet och framåt. De 
kända countrypionjärerna 
Curt & Roland drog fulla hus 
på 60- och 70-talen när de 
introducerade elgitarren i 
kyrkor och kapell. 

Synnöve Aanensen har 
hållit på med country i över 
30 år. Hon är från den lilla ön 
Karmöy i närheten av Hau-
gesund. Hon har gjort flera 
långa turneer i USA, men 
även i hemlandet Norge samt 
i Sverige, Rumänien och 
Kenya. Hon sjunger på eng-
elska, norska och svenska. 
Sex stycken cd-inspelningar 
har det blivit genom åren. På 
Visjon Norge har hon synts 
vid många tillfällen. 

Den intresserade musik-
älskaren hittar hennes inspel-
ningar på Spotify vilket även 
gäller Hanna & Alexandra. 
De är två unga kvinnor från 
Norrland som vann 2017 års 
Utbult-stipendie och som 
haft Curt & Roland som fö-
rebilder. De har skrivit 
mycket av sitt material själva 
och hunnit med att göra en 
egen skiva. Gitarr, mandolin, 

munspel är några av instru-
menten man kommer att få 
lyssna till.

Jan Berglöv är den lokalt 
medverkande i år som kom-
mer att ackompanjeras av 

dottern Camilla med familj 
och Jan-Olof Gustavsson 
med flera från Brålanda.  ”O, 
store Gud” samt ”Löst & fri” 
är några av de kända titlar 
som man lovar bjuda på.

Vad händer när kärlek, livs-
kriser och olika åsikter kom-
mer emellan?  

Det som börjar som en 
vardaglig politisk diskussion 
utvecklar sig snart till något 
helt annat. Upprörda känslor 
får både gamla och nya mot-
sättningar att komma upp till 
ytan. Innan de två bästa vän-
nerna vet ordet av hänger 
hela deras relation på en skör 
tråd. 

Ingripandet (originaltitel 
An Intervention) är skriven 
av Mike Bartlett, engelsk 
dramatiker som även skriver 
för film och tv. På SVT har 

vi kunnat se hans hyllade 
dramaserie Doctor Foster.  

Pjäsen hade urpremiär i 
London 2014 och blev 
mycket väl mottagen av pu-
blik och recensenter.  

Nu sätts Ingripandet för 
första gången upp på svenska 
med Per Burell och Pelle 
Grytt i rollerna. För regi sva-
rar Victor Molino Sanchez. 

Ingripandet är en hyllning 
till den innerliga vänskapen 
och en klarsynt betraktelse 
av dess många fallgropar.  

Visas på fredag 15 mars, på 
Kulturbruket på Dal.

Blues på lördag
Göran Blues Band bjuder på 
en spelning på lördag på 
Börsens restaurang i Melle-
rud. Bandets trummis Albin 
Östlund är proffsmusiker 
som just nu är ute med 
Tommy Körbergs föreställ-
ning ”Lola” och Bo Kaspers 
Orkesters turné. Jimmy Öst-
lund, bandets gitarrist, har 
varit upptagen med föreställ-
ningen ”Something Rotten!” 
som spelats för fulla hus på 

Wermland Opera sedan no-
vember. Tomas Andersson är 
basist i bandet.

– Mitt band kan spela vad 
som helst, men vårt signum 
är blueslåtar på svenska, sä-
ger Göran. 

Bandet kör några nya låtar 
på Börsen, till exempel en 
Little Walter-låt i översätt-
ning av Peps Persson. Hank 
Williams Jr är också en favo-
rit liksom Sven-Ingvars.
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Välkomna till oss!
Öppet: Vardagar kl. 9-18 

Lördag 9-13

Sara 
3-sits soffa i tyg Grips-
holm. B 188, D 80, H 78 
cm. Pris 8.615:- Finns 
även som 2-sits och 
fåtölj

Venice 
3-sits soffa i tyg Preston. B 212, 
D 90, H 103 cm. Pris 10.995:-
Finns även som 2-sits, 
fåtölj och hörnsoffa

Diana 
3-sits soffa i tyg. B 195, 
D 82, H 105 cm. 
Pris i tyg från 7.795:-
Finns även som 2-sits, 
fåtölj och hörnsoffa

Ny soffa i vår?

Fyra hantverkare ställer ut

En ny utställning öppnade 
i bibliotekets konstrum i 
lördags.  Fyra hantverkare 
ställer ut sina alster. Det 
handlar om sten, textilt 
och broderi, strassarbe-
ten och måleri.
Lasma Alsane, stenhuggare 
från Brålanda, visar prov på 
sina kunskaper., både med 
skulpturer och bilder i sten.

Seba och Khaled Alhatib 
har skapat underfundiga, in-
teraktiva barnböcker i tyg. 
De finns i olika utgåvor, från 
små barn till skolbarn som 
till exempel vill lära sig 
klockan. 

Nataliya och hennes dotter 
Sonea visar måleri, pärlarbe-
ten, pärlbroderi, kläder och 
andra textila föremål.

Tre av hantverkarna som ställer ut i bibliotekets konsthall Fr.: Nataliya, med döttrarna Sonea och Amina, Seba 
Alhatib och Ahlam Alhaj Othman.

In internativ bok i textil av Seba och Khaled Alhatib.

Kör med Järn-koll
Järns sångkörs föreställ-
ningar i Kulturbruket på 
Dal brukar vara högtids-
stunder för publiken. Fan-
tastisk körsång blandas 
med solistinsatser och 
humorinslag. 
Så blir det även i maj i år när 
kören presenterar ”Järnkoll”, 
en föreställning fylld av 
60-talsmusik.

 – Vi brukar ha ordet Järn 
med i namnet, berättar Maja 
Holmgren, en av körmed-
lemmarna. Tidigare shower 
har till exempel hetat Stäm-
järn och (H)järnsläpp.

Melleruds Nyheter hade 
privilegiet att få vara med på 
en del av repetitionen i lör-
dags. Kören har under två 
dagar samlats på Håveruds 
Hotell för årsmöte på fre-
dagskvällen och heldagsre-
petition dagen efter. Med två 
månader kvar låter det redan 
mycket bra.

Repertoaren kommer att 
innehålla mycket svenskt, 
låtar förknippade med bland 
annat Lill-Babs, Robban 
Broberg och Siw Malmqvist. 
Bland de utländska inslagen 
finns givetvis både Elvis, 
Beatles, Beach Boys och 

Rolling Stones represente-
rade, men även mindre kända 
grupper som Zombies. Urva-
let är en blandning av halvt 
bortglömda pärlor och klas-
siker.

Som vanligt har kören med 
sig sina vänner, det vill säga 
kompbandet. I år består det 
av Anders Karlsson, key-
boards, Henrik Gajewska, 
trummor, Henrik Sandberg, 
gitarr och Roger Richards-
son, bas. Och som vanligt 
leds det hela av Anders Fre-
driksson.

Lars Nilsson

Kören övar på en Beatleslåt under ledning av Anders Fredriksson.

Lördagskväll på Kanalyran
Under jubileumsyran 
förra året bjöd vi på en 
stor Queen-show. I år blir 
det musik skapad av tre 
av Sveriges största grup-
per och artister, inte av 
originalartisterna men av 
grupper som specialiserat 
sig på deras musik.
I sommar gör Gyllene Tider 
sin avskedsturné. Vi upp-
märksammar detta genom att 
låta Sveriges främsta tribute-
band till GT inleda lördags-
kvällen. Moderna Tider har i 
15 år turnerat i Sverige med 
halmstadgruppens musik. 

I början av sin karriär spe-
lade de även på Kanalyran, 
på den tiden restaurang- och 
ölserveringen var på Öster-
rådaplan.

Även Uggly Strix, som 
fortsätter kvällen, har spelat 
på Kanalyran tidigare, då i 
Vågens tält. Det är ett band 
som specialiserat sig på 
Magnus Ugglas låtar. De 
beskriver sin konsert så här: 
”Här får du en identisk ”The 

Kanalyran 5-7 juli 2019

Moderna Tider, ett av landets främsta tributeband till Gyllene Tider.

Uggly Strix har specialiserat sig på 
Magnus Ugglas låtar.

Just Nu avslutar Kanalyrelördagen 
med Tomas Ledins musik.

Ahlam Alhaj Othman job-
bar med strass, på både klä-
desplagg och annat. Hon har 
nålat upp flera exempel på 
konstrummets ena vägg.

Utställningen är ett samar-

bete mellan Vuxenskolan 
och biblioteket. Den pågår 
fram till den 29 mars.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

Best of-konsert”, på ett sätt 
som kan liknas originalet 
Magnus i högform. Det är 
inte bara låtar som framförs 
på ett identiskt sätt. I showen 
har man lyckats samla alla 
klassiska mellansnack och 
citat som Magnus levererat 
under åren. Gruppen är an-

sedd som Sveriges bästa 
Magnus Uggla-tolkare.

Just Nu spelar som namnet 
avslöjar Tomas Ledin-låtar, 
ofta så nära originalet som 
möjligt. De gjorde stor succé 
på Kanalkalaset i Håverud 
förra året. De visade på en bra 
förmåga att få med sig publi-
ken, även om det då var mitt 
på eftermiddagen. 

Nu får de chansen att av-
sluta Kanalyrelördagen med 
en show som startar vid mid-
natt. Kanske de kan skapa 
samma tryck som Haaks 
lyckades med förra året? De 
utlovar en kväll med Tomas 
Ledins alla hits.

I år har vi dessutom möj-
lighet att bjuda på fri entré till 
kvällen.

Kanalyrekommittén
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Vår älskade mamma

Gerda Jonsson
* 25 juli 1927

har i stillhet insomnat.

Uddevalla
28 februari 2019

Stefan och Lena
Barbro

Urban och Katarina
Håkan och Lisa

Magnus
Martin

Barnbarn
Barnbarnsbarn

Släkt och vänner

Det kom en stilla vind
och smekte ömt 
Din trötta kind
Liksom ett ljus 
som blåstes ut,

Din levnadsdag 
har nått sitt slut

Vila i frid kära Mamma

Begravningen äger rum i
Örs kyrka 21 mars kl 13.00.

Efter akten inbjudes 
till minnesstund. 

Anmälan senast 18 mars
Blixt Begravningsbyrå

tel. 0521 - 71 11 63
Lika välkommet som

blommor är en gåva till
Rädda Barnen 

tel. 020 - 52 52 00.

VARMT TACK
För allt deltagande  

vid vår älskade

Gunnar Skarströms
bortgång och begravning 
för vackra blommor samt 

för gåvor till olika minnes-
fonder vill vi till Er alla få 
framföra vårt varma tack. 

MARGARETH
Stefan, Lena, Robert 

med familjer

DÖDSFALL

DÖDSFALL

JORDFÄSTNINGAR

PREDIKOTURER

SORGTACK

Hipp Hipp HURRA!

HURRA! HURRA! Vi säger grattis till vårt barnbarn Alfred 
som fyller 4 år och bonusbarnbarnet Vincent som fyller 8 år 
den 13 mars.

Stora grattiskramar från mormor Marianne och morfar Stig-Arne

MELLERUD
Smyrna: Onsd 19 Bibel-
klass. Torsd 17 Språkcafé. 
Fred 18 Tonår. Lörd 17, 19 
och 21 Vänersång 3:16 flera 
välkända sångare och musi-
ker medverkar. (Se annons). 
Sönd 11 Gudstj. Tommy Pet-
tersson. Månd 17 U-lands-
gruppen. Tisd 09.30 Böne-
samling.
Equmeniakyrkan: Torsd 
18.30 Städ & Trivs. Fred 18 
Tonår. Sönd 17 Gudstj. Tho-
mas Segergren. Nattv. Offer 
till pastors- och diakonutbild-
ning. Kvällsfika. Tisd 10-12 
Tisdagskaffe & Rastplats. 18 
Scout. 

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

Smyrna: Fred 18.30 Fredax 
för dig i åk 3-7. Sönd 11 
Gudstj. Pether Åstrand. Ssk. 
Kyrkkaffe. Tisd 11 Bön.
Equmeniakyrkan: Onsd 
19 Bibelsamtal. Fred 15 Ge-
menskapsträff i Servicehuset. 
Gröna Bönor underhåller, an-
dakt Sigward K. 19 Kyrkan 
öppen för tonåringar. Sönd 
11 Gudstj. alla åldrar. ”Him-
lakul” med Sigward K. Kyrk-
kaffe.
Brålanda: Onsd 18 Vecko-
mässa i fsh. 19-21 Bönekväll. 
Månd 12 Middagsbön i fsh. 
12.15-13.30 Lunch. Månd 
17-19 Kulturcafé Brålanda 
fsh.
Sundals-Ryr: Sönd 11 
Gudstj. m nattv. i fsh. Anette 

J. Carlson. Våfflor. Kyrkbil 
308 70.
Gestad: Torsd 19 Försam-
lingskväll Catarina Nilsson 
från Caminul Felix kommer 
och berättar om projekt Sun-
flower design i Rumänien. Ett 
projekt om att ge ungdomar 
möjlighet till arbetsträning 
och arbete. Norra sykretsen 
ordnar fika. Sönd 15 Gudstj. 
Anette J. Carlson. Kyrkbil 
321 18.

FRÄNDEFORS
Equmeniakyrkan: Fred 10 
Bibelsamtal, tre texter. Sig-
ward K. Sönd 18 Söndags-
kväll i kyrkan. Sigward K. 
Servering.
Frändefors: Sönd 10 
Gudstj. Daniel Westin. Tisd 
13.30 Gudstj. på Ringhem 
Ralph Liljegren.

Model: 2804 MARINA

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

Öppet: Vard 9-18 
Lunch 13-14

Lördagar 10-13

Välkommen in till oss!

Delbetala dina glasögon räntefritt!

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

och kan ej kombineras med andra erbjudanden.

20% på alla vårens nyheter

     

Följ oss på

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Skålleruds kyrka för 
Gunnar Skarström. Som 
inledning på akten spelade 
kyrkomusiker Maria Anders-
son ”Tröstevisa” av B. An-
dersson varefter Sara Kany-
inda framförde bröderna 
Gärdestads sång, ”I den stora 
sorgens famn”. Akten förrät-
tades av Lars-Åke Petersson 
och tillsammans sjöng man  
psalmerna 249, 304 och 190. 
Sara sjöng ”Jag och min far” 
av O. Ljungström och som 
avslutningsmusik spelades  
”Vid en liten fiskehamn” av 
Lasse Stefanz. Vid kistan 
togs avskedet av makan Mar-
gareth, barn med familjer, 
släkt och vänner. Till minnet 
av Gunnar var koret vackert 
dekorerat med blommor. 
Gravsättning kommer att äga 
rum på Skålleruds kyrko-
gård.

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Kyrkans Hus för 
Olga Andersson. Som inled-
ning på akten lyssnade man 
på ”Gammal fäbodpsalm” 
med Merit Hemmingsson 
och därefter ”Lilla vackra 
Anna” med Finn Kalvik. 
Akten förrättades av Pär-Åke 
Henriksson och tillsammans 

sjöng man psalmerna 249 och 
297. Man lyssnade på ”How 
Great Thou Art” med Home 
Free och som avslutningsmu-
sik spelades ”Brusa högre 
lilla å” med Björn J:son 
Lindh. Vid kistan togs avske-
det av sonen Christer med 
familj, släkt och vänner. Till 
minnet av Olga var koret 
vackert dekorerat med blom-
mor. Efter akten ägde grav-
sättning rum på Holms kyr-
kogård.

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Holms kyrka för 
Ann-Charlotte ”Lotta” 
Olsson. Som inledning på 
akten spelade Anders Fre-
driksson ”Koppången” av P. 
E. Moreaus. Akten förrätta-
des av Martin Edström och 
tillsammans sjöng man psal-
merna 248 samt 249. Som 
avslutningsmusik spelades 
”Tröstevisa” av B. Anders-
son. Vid kistan togs avskedet 
av brodern Lars-Olof, släkt 
och vänner. Till minnet av 
Ann-Charlotte var koret 
vackert dekorerat med blom-
mor. Efter ceremonin bjöds 
gästerna med till Kyrkans 
Hus för en minnesstund. 
Gravsättning ägde sedan rum 
på Holms kyrkogård.

Uppskattad underhållning

John Johansson underhöll på Café Älvan i torsdags.

I torsdags gästades Café 
Älvan av musikprofilen 
John Johansson som bjöd 
på både välkända låtar och 
underfundiga historier.
Det var minst sagt knôkfullt 
i caféets lokal, inte en stol var 
ledig. Med sina 53 år som 
aktiv musiker har John Jo-
hansson en bred repertoar.

Bland annat bjöd han på 
Elvislåtar, ”Anita” med text 
av Gustaf Fröding och ton-

sättning av Sven-Erik Mag-
nusson och Hank Williams 
låt från 1952, ”Your Cheatin’ 
Heart”.

John lockade till många 
skratt med sina dråpliga his-
torier från verkliga livet mel-
lan låtarna han framförde 
från scenen med sin gitarr.

Han bildar för övrigt duon 
Dalsländers tillsammans 
med sin bror Sture Lindmark.

Susanne Emanuelsson  
susanne@mellerudsnyheter.se

Intresset var stort och det fanns inte en stol ledig när John Johansson underhöll.
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0521 - 69535

Paxa solstolen först, vi är snabbast till Medelhavet! 
Trollhättan-Vänersborgs flygplats direkt Dubrovnik.

Kroatien 8 dagar fr 8.990:- 
22/9, 29/9, 6/10, 13/10, 20/10

Skärgårdskryss, Dubrovnik, Montenegro & Albanien

Kielkryss 3 d 2/4*, 16/4, 19/4, 23/4, 26/4osv.webbpris...fr. 990:-
2/4 och 7/5 även avgång från Mellerud

Rostock påskmarknad  4 d 19/4.................................3.090:- 
Berlin 4 d 19/4, 9/5, 30/5, 11/7, 1/8 (ölfestivalen), 19/9.....3.290:-
Holland med Blomstertåget 9/4, nyinsatt via Kiel!..7.450:-
Polen runt 7 d Warszawa & Krakow 1/5................6.990:-
Tjeckiska Pärlor 1/5.....massor ingår!.............................7.990:-

Massor av andra resor på vår hemsida!

Vi är med på Äldredagen 16 mars!

Järnvägsgatan 3, Brålanda 
Webshop: www.westlundhouse.se

Välkomna till ”lilla varuhuset” 
i Brålanda!

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

Öppettider:
Mån-fre 10-18 
Lör  10-14

Vi gör plats för  

vårens nyheter
och rear ut alla vintersaker

upptill 60% rabatt

Vårstäda garderoben!

VÄLKOMNA IN
och låt dig 

inspireras 
bland alla våra 

nyinkomna skor och 
sandaler

SKOR
Storgatan 15, Mellerud,  tel. 0530-100 62

Vi är ombud för 
skomakaren i Åmål

Skänkte historiska aktiebrev till muséet
vara köpmännens intressen.

Aktiebreven är ett upp-
skattat tillskott på Melleruds 
museum och överlämnandet 
firades med förmiddagsfika i 
fredags då både representan-
ter från muséet och hem-
bygdsföreningen deltog.

– De aktier jag skänkt har 
en anknytning till hembyg-
den. Man ska värna sitt mu-

seum, säger Malte Martin-
son.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

Ingvar Asp, Mellerud-Holm-Järns hembygdsförening, med Elin och Malte Martinson vid samlingen av aktiebrev 
som skänkts till muséet.

Aktiebrev, vart och ett med sin egen historia, finns nu att se och begrunda 
på Melleruds museum.

Nu tillfrågas berörda vårdtagare
av dagligvaror. Allt för att 
få veta hur vårdtagarna 
upplever situationen. 
– Jag hoppas nu att alla tar 
tillvara på den här möjlighe-
ten och svarar på enkäten, 
säger Ann-Britt Fröjd (C), 
som var med och underteck-
nade själva avtalet under 
förra året som socialnämn-
dens ordförande. 

Andemeningen i avtalet 
står hon för, att utbildad om-
vårdnadspersonal ska arbeta 
med just omvårdnad och inte 
med inköp av dagligvaror 
och tvätt, men hon anser att 
det verkar vara helt huvud-
löst med enbart två affärer 
och det i Vänersborg. 

Hon menar att bara för att 
någon behöver hjälp ska 
denne inte fråntas sitt eget 
medbestämmande och anser 
att även detta belysts i avta-
let.

Ska bevaka
– Jag kommer att bevaka den 
kommande utvecklingen i 

det här ärendet noga, avslutar 
Ann-Britt Fröjd. 

En av dem som drabbats 
och som kommer att svara på 
enkäten är Lars Johansson i 
Frändefors. 

– Det är klart att man vill 
handla i den butik man är van 
vid. Speciellt när man nu 
själv inte kan vara med i af-
fären blir det extra svårt när 
man inte känner till sorti-
mentet. Jag är inte alls nöjd 
med detta, säger Lars Jo-
hansson, som förstår sakfrå-
gan i sig men inte hur proble-
met hanterats. Han blev 
mycket glad när denna fråga 
uppmärksammades i media. 

– När vi först fick det här 
beskedet till oss, så trodde 
jag att jag var ensam om att 
klaga.

Välkomnar utvärderingen
Maria Lindgren, distrikts-
chef på Samhall, är positiv 
till utvärderingen. 

 – Jag välkomnar kommu-
nens undersökning och kan 

förstå om förändringen väckt 
oro hos en del vårdtagare, 
säger hon. 

Samtidigt menar hon att 
Samhall svarat upp på Vä-
nersborgs kommuns krav på 
tjänst, det kommunen bestäl-
ler det levererar man. Hon 
tillägger också att hon tycker 
det är fantastiskt bra att Vä-
nersborgs kommun valt att 
samarbeta med Samhall

– Här har vi kunnat ge 
många människor jobb och 
sysselsättning, människor 
med funktionsnedsättningar 
som annars har svårt att ta sig 
in på arbetsmarknaden.   

Tre frågor
Frågorna i den aktuella enkä-
ten är tre. Det man vill ha svar 
på är hur nöjd man är, om 
man blir bemött på ett bra sätt 
av personalen (Samhalls 
personal) och om man kän-
ner sig trygg med upplägget.

Vad som sedan händer i det 
här ärendet återstår att se. 

Ing-Marie Norrman

Rättelse
I förra veckans tidning blev 
det fel i informationen om 
bygget av äldreboendet på 
Ängenäs. Plattan gjöts inte i 
september utan såhär ska det 
vara:

I september påbörjades 
markarbeten och allt efter-
som grundarbetena blivit 
klara har den 5 400 kvadrat-
meter stora plattan gjutits. 
Det har borrats tolv hål för 
bergvärme.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

I turerna kring det hem-
tjänstavtal mellan Vä-
nersborgs kommun och 
Samhall, som Melleruds 
Nyheter tidigare skrivit 
om, pågår nu en utvär-
dering där kommunen 
skickat ut en enkät till 
berörda vårdtagare, angå-
ende utförande om inköp 

Malte Martinson, tidigare 
chef för Handelsbankens 
kontor i Mellerud, har 
skänkt sin samling av 
gamla aktiebrev till Mel-
leruds museum. En skatt 
som berättar historia.
Under sina 40 år i Handels-
banken träffade Malte Mar-
tinson många människor, 
inte minst företagare och in-
dustrifolk. En stark känsla 
för hembygden och syssel-
sättningen här gjorde att han 
intresserade sig för att följa 
utvecklingen ur en historisk 
infallsvinkel. ”Tidigt började 
jag samla på gamla aktiebrev 
om olika företag som verkat 
inom Melleruds kommun. 
Jag tycker dessa historiska 
värdepapper speglar män-
niskornas strävan att på ett 
kreativt sätt starta upp och 
förverkliga nyskapande idé-
er till hembygdens framtid” 
skriver han i sitt gåvobrev till 
muséet.

– Jag ramade in och häng-
de upp gamla aktiebrev på 

väggen på mitt kontor i ban-
ken. Kunder som såg det 
skänkte fler, de såg att jag 
hade ett genuint intresse för 
detta, berättar Malte Martin-
son när han tillsammans med 
hustrun Elin besökte muséet 
för att se de skänkta aktiebre-
ven som fått en fin plats på 
väggen i muséet.

Bygdens historia
Genom aktiebreven rullas 
delar av bygdens historia 
upp. 

Till exempel finns en aktie 
från ”Brunnen på gården 
Tegen i Dahlskog, 1854”.
Den drevs parallellt med 
Rostocks hälsobrunn. Aktie-
brevet saknar belopp. Man 
bygger istället på kommande 
rättigheter till en hundradel 
av byggnader och mark på 
gården. En hundradel för 
varje aktie. Uppenbart fanns 
en stark framtidstro.

Andra aktier är exempelvis 
från Rostocks Helsobrunn 
1856, Dalslands Bank 1918 
och Enskilda banken i We-
nersborg 1864 (som hade 
kontor i Mellerud). 

Vidare kan man se aktier 
från Dalslands Kanal 1866 
och 1909, med en lite sorglig 
historia som förklaring till de 
två utgåvorna. 

Melleruds Mejeri 1881, 
Håfreströms Aktiebolag 
1890 och Pappersbruksak-
tiebolaget Standard 1907 
finns också med i samlingen, 
alla med sin historia därtill. 

Uppskattad gåva
Noteras kan att det fanns ett 
aktiebolag som hette ”För-
enade köpmän” 1912. Mel-
lerud var en betydande han-
delsort och handlare tecknade 
aktier i bolaget som tog till-

Annonsera på
Från A till Ö

Ring eller maila Christina
0530-125 40

annons@mellerudsnyheter.se
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En familjecentral är efterlängtad
I onsdags arrangerades 
en mini- familjecentral på 
Ungdomshuset Stinsen. 
Den kommer att finnas på 
denna plats fem onsdagar 
och ska visa på behovet 
av en riktig familjecentral 
i Mellerud.
Initiativet kommer från Bar-
navårdscentralen (BVC), 
förskolan och kommunens 
familjebehandlare.

– Det har funnits en önskan 
om att öppna en familjecen-
tral i Mellerud under 20 års 
tid. I höstas inför valet läste 
jag alla partiprogram. Nästan 
alla sade sig vilja öppna en 
familjecentral, men ingen 
gör det, så då bestämde vi oss 
för att göra det själva under 
fem tillfällen för att visa på 
behovet och nyttan av det, 
säger Ulla Larsson, familje-
behandlare i Melleruds kom-
mun.

Ulla har under flera år ar-
betat i Dals Eds kommun och 
såg där hur viktigt det var. På 

familjecentralen får föräld-
rar med barn i olika åldrar 
tillfälle att träffas och lära 
känna varandra. Det finns 
barnsjuksköterskor, familje-
behandlare och förskoleper-
sonal på plats och en naturlig 
kontakt skapas mellan alla.

– Jag vet faktiskt ingen 
kommun som inte har en, 
säger Ulla och tittar ut över 
alla barn och föräldrar som 
strömmat till Stinsen denna 
onsdag förmiddag. 

Viktig funktion
Ute i hallen är det fullt av 
barnvagnar och barn från 
några månaders ålder upp till 
tre-fyra år testar leksakerna 
och kollar in varandra. Stin-
sen är inte anpassat till såhär 
små barn, men initiativta-
garna har med hjälp av folk-
hälsostrategen Glenn Nord-
ling säkrat trappan till 
övervåningen med grindar, 
köpt in lite leksaker och en 
stor blå matta att leka och 
sitta på. Den mattan hade 

behövt vara minst dubbelt så 
stor denna dag för att rymma 
alla visade det sig.

Barnhälsovårdssköterskan 
Ann Jansson fanns på plats. 
Hon och två kollegor kom-
mer att turas om att vara på 
familjecentralen de fem 
gånger den arrangeras.

– Jag har jobbat med detta 
i Åmål innan och brinner för 
denna form. Föräldrar lär 
känna varandra, barnen leker 
och har roligt. Finns det en 
familjecentral vill fler också 
gå en föräldrakurs, säger 
hon.

Positiva föräldrar
Bland de församlade föräld-
rarna mottogs initiativet 
mycket positivt. De tyckte att 
tiden på förmiddagen passar 
bra, då många har barn i för-
skola och skola och att det 
var kul att träffa barn i olika 
åldrar.

– Detta har för mig varit 
efterlängtat sedan första bar-
net föddes för sex år sedan, 

Monica Isaksson med sonen Vide, 2 månader och Joanna Pettersson med Sallie tre månader hoppas på en 
permanent familjecentral i Mellerud. 

Fr.v: Familjebehandkarna Ulla Larsson, Cathrin Bength och Sanna Unefäldt, barnhälsovårdssköterskan Ann 
Jansson och förskoleläraren Maria Berg, fanns på plats. 

Julia Liimatainen med dottern Mimmi Oscarsson, Camilla Alexandersson med sonen Levin Andersson, Veronica 
Larsson med dottern Amelia Braun och Helena Ahlfeldt Asp med sonen Hjalmar.

”Be inte om ursäkt för ditt engagemang”
I lördags eftermiddag 
arrangerades en inspira-
tionsdag om och för kvin-
nor på Kulturbruket på 
Dal. Både föreläsningar 
och musik fanns bland 
programpunkterna.
Paula Holmqvist, riksdagsle-
damot för Socialdemokra-
terna, Emma Nohrén, Miljö-
partiet och Melleruds enda 
riksdagskvinna Elin Seger-
lind deltog.

För musiken stod Anna 
Eriksson och Sara Isgren.
Anna spelade och sjöng 
bland annat folkmusik från 
Dalarna, en godnattvisa av 
Alice Edgran från Dals Ro-
stock och egenskrivna låtar. 
Sara Isgren hade inspirerats 
av Jill Johnson och spelade 
låtar av både henne och den 
stora förebilden Dolly Par-
ton.

Be inte om ursäkt
Elin Segerlind (V) talade om 
att vara kvinna i politiken 

och kunde bekräfta det redan 
kända fenomenet att man 
som kvinna måste ha dubbelt 
så mycket kunskap som en 
man för att hävda sin plats i 
rummet. Hon menade också 
att kvinnor är mer kritiska 
mot sig själva och ofta börjar 
ett anförande med en ursäkt.

– Be inte om ursäkt för ditt 
engagemang, det är viktigt, 
sade Elin.

Sista talaren för dagen var 
Kerstin Nordström, social-
demokrat med en lång bak-
grund av internationellt ar-
bete, bland annat i Vietnam.

Förebilder från förr
Kerstin sammanfattade da-
gen som full av spännande 
tankar och inflöden.

– Jag vill ge en hommage 
till de kvinnor som sett till att 
vi finns här idag, sade hon  
talade i sitt historiskt tillba-
kablickande föredrag, bland 
annat om Lilly Metz, som 
kom som nyutbildad folk-

skollärare till Mellerud i 
början av 20-talet och här 
bildade Mellerud-Holms 
Socialdemokratiska Kvin-
noklubb. 

Lilly Metz såg till att det 
byggdes skolor på landsbyg-
den runt Mellerud, engage-
rade sig för en offentlig 
tvättstuga och lekparker för 
barn. Kerstin berättade att 
Melleruds Socialdemokra-
tiska Kvinnoklubb under sin 
tid också hade ett internatio-
nellt intresse och engagerade 
sig mot kärnvapen. Kvinno-
klubben lades ner i slutet av 
90-talet.

– Vi behövs allihop, inget 
är självklart. Frihet är att 
ingen ska behöva vara rädd, 
avslutade Kerstin Nordström 
sitt föredrag.

För arrangemanget stod 
Socialdemokraterna, Miljö-
partiet och Vänsterpartiet i 
samarbete med ABF.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

Anna Eriksson, Kerstin Nordström, Elin Segerlind, Emma Nohrén, Marianne Sand Wallin och Sara Isgren med-
verkade under den senare delen av inspirationsdagen för och om kvinnor på Kulturbruket på Dal i lördags. 

säger Monica Isaksson som 
besökte mini-familjecentra-
len med sonen Vide, två 
månader.

Julia Liimatainen med dot-
ter Mimmi, flyttade till Mel-

lerud för ett och ett halvt år 
sedan och tycker att detta var 
ett bra sätt att lära känna an-
dra föräldrar.

Efter information om de 
kommande fyra onsdagarna 

bjöds det på mellanmål på 
övervåningen. Därefter fort-
satte aktiviteterna med lek 
och sång och prat.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se
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www.f i lmfest iva lpada l . se
Fre 15/3 18:00 INVIGNING
   Kungen av Atlantis
Lör 16/3 15:00 Bamse och dunderklockan
  16:30 Lyckligare kan ingen vara
  19:00 Second Act
  21:30 A star is born
Sön 17/3 13:00 Pettson och Findus - 
	 	 	 Findus	flyttar	hemifrån
  15:00 Sune vs Sune
  17:00 Draktränaren 3
  19:30 Britt-Marie var här
Mån 18/3 19:30 Holmes & Watson
Tis 19/3 19:30 Lyrro
Ons 20/3 17:00 Balladen	från	Tibet
  19:30 Bohemian Rhapsody
Tor 21/3 19:30 Beskyddarna
Fre 22/3 17:00 Aniara
  19:30 Peppermint
  22:00 Happy death day 2U
Lör 23/3 15:00 Ploey - Ett vinteräventyr
  17:00 Lego	filmen	2
  19:30 En kvinna bland män
	 	 	 Förfilm:	Vikarie	med	ressigörsbesök
Sön 24/3 13:30 Mia och det vita lejonet
  17:00 Instant	family
	 	 	 Kulturskolan	spelar	filmmusik	innan		
	 	 	 filmen	startar.
  20:30 Venom

Lör 16/3 14:00 Hodjas	flygande	matta
  15:30 Lyckligare kan ingen vara
  18:00 BlacKkKlansman
  20:30 Gräns
Sön 17/3 12:30 Stickcafé
  14:00 Mamma Mia! Here we go again   
	 	 	 (Stickcafé)
  17:00 Bohemian Rhapsody
	 	 	 Underhållning	i	foajén	före	filmen
  19:15 Cold Pursuit
Mån 18/3 17:00 The	Mule
  19:15 Den 12:e mannen
Tis 19/3 18:00 Kursk
  20:15 X & Y
Ons 20/3 18:30 First Man
Tor 21/3 17:30 Mary	Queen	of	Scots
  20:00 Domaren
Fre 22/3 18:00 A star is born
  20:30 The	house	that	Jack	built
Lör 23/3 14:30 Green Book
  17:00 Britt-Marie var här
  19:15 The	Favourite
Sön 24/3 15:00 Ploey - Ett vinteräventyr
  17:00 Mannen som lekte med elden
  19:00 The	Girl	in	the	Spiders	Web

SVEA BIO, EDODÈON,	BENGTSFORS
Lör 16/3 15:00 Kroppefjällsfilmen
     Besök	av	Jan	G	Andersson
  17:00 Draktränaren 3
  19:30 The	Wife
Sön 17/3 15:00 Småkryp	2,	Äventyr	i	Karibien
  18:00 The	Bookshop
  21:00 Mary	Queen	of	Scots
Mån 18/3 19:00 Britt-Marie var här
Tis 19/3 19:00 The	Mule
Ons 20/3 18:00 En kvinna bland män
  20:30 Ben is Back
Tor 21/3 19:00 Kärlek	på	hjul
Fre 22/3 18:00 Bumblebee
  20:30 In i Dimman
Lör 23/3 15:00 Halvdan Viking
  17:00 Bohemian Rhapsody
  19:30 A star is born
  22:00 Creed 2
Sön 24/3 15:00 Ploey - Ett vinteräventyr
  17:00 Röjarralf	kraschar	internet
  19:30 Kursk

CENTRUMSALONGEN,	MELLERUD

Sön 17/3 19:00 Tali-Ihantala	1944	- 
     Slaget om Finland
Tis 19/3 19:00 Dogtooth
Ons 20/3 19:00 Förälskad i Rom
	 	 	 		 Italiensk	Afton	med	Per	Östenberg 
Fre 22/3 20:00 Filmfestival	Göken
	 	 	 		 	Firar	25	år	bjuder	på	tårta	&	cider

LÅNGEDS BIO, DALS LÅNGED 
107-årig kulturbiograf, 35mm film

Lör 16/3 16:00 Trädgårdsgatan
	 	 	 		 Skådespelare	kommer	på	besök
  19:00 The	Sisters	Brothers
Sön 17/3 16:00 Boy Erased
  19:00 Green Book
Mån 18/3 19:00 Shoplifters
Tis 19/3 19:00 Naken i Normandie
Ons 20/3 19:00 The	Mule
Tor 21/3 19:00 Beautiful	Boy
Fre 22/3 19:00 BlacKkKlansman
Lör 23/3 16:00 The	Bookshop
  19:00 Alla Vet
Sön 24/3 16:00 Småkryp	2	-	Äverntyr	i	Karibien
  19:00 Sunset

CENTRUMBIO,	HÖGSÄTER

Lör 16/3 16:00 Sune vs Sune
  19:00 Bohemian Rhapsody
Sön 17/3 16:00 Ronja Rövardotter
  19:00 Britt-Marie var här 
Tor 21/3 19:00 Book Club
Lör 23/3 14:00 Skållerudsfilmen
  17:00 Minnesfilm	om	Håfreström	AB
  19:00 Dalslandsfilmen
Sön 24/3 16:00 Draktränaren 3
  19:00 Mary	Queen	of	Scots

HÅFRESTRÖMS	BIO,	ÅSENSBRUK

Sön 24/3 18:00  Fröken Chic
     Hyllar året 1959, utställning 50-talet

ARRANGÖR:	Filmföreningen på Dal, Biograferna i Bengtsfors, Mellerud, Dals-Ed och Färgelanda Kommuner.

Filmkort	kan	köpas	på	biblioteken	samt	samtliga	biografer.

BIOPREMIÄR 1 FEBRUARI
©2018 DisneyVISAS I 3D

En av Sveriges största filmfestivaler!

KÖP	FILMKORT
Se ALLA	filmer	för:

150:-	ungdom,			260:-	vuxna
Alternativt	3	filmer	för	150:-
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Vi stödjer Filmfestivalen på Dal

VÄRLDSLEDANDE
ROBOTGRÄS-
KLIPPNING.

VÄRLDENS FÖRSTA 
ROBOTGRÄSKLIPPARE MED 
FYRHJULSDRIFT
Vi hjälper dig med allt från att hitta rätt modell  
till installation och service.

AXIMA AB | ERIKSTAD BJÖRNEBOL | 464 92 MELLERUD
0530-512 50 | WWW.AXIMA.SE

Ta med kupongen så får du

rabatt på lösgodis

30%
FILM ÄR BÄST PÅ BIO!!!

Alla dagar 8-22
Torget

– och hemmafixare!

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

Tel. 0530-414 00

Mellerud • Bengtsfors

Jessica’s
Delikatesser

Norra Kungsgatan 2 
0530-133 13

Storgatan 1
Mellerud

0530-124 00
www.thairestaurangen.se

Vid E45 i Brålanda
Tel. 0521-306 40

www.rasta.se

Vi säljer biljetter till 
filmfestivalen 

Mellerud 
0530-133 01

Mellerud • Tel. 0530-133 01

En riktig bygghandel
Öppet: Vard 7-18 • Lör 9-14

Tel: 0530 33 000
www.xlbygg.se

info@mellerud.xlbygg.se

GRATTIS!

Eftersom vi inte hade 

någon med alla rätt har vi 

dragit vinnarna.

Allfilmskort

Marianne 
Alexandersson 
Grinstad Åker 5 

Mellerud

1 st trefilmskort

Irene Eriksson, Ryr  
Ödegården 6, Köpmannebro

Britt Johansson 
Norra Östanå 5, Mellerud

Evert Magnusson 
Viaduktsgatan 32, Mellerud

Lars Mellander 
Algatan 7, Mellerud 

Sven Johansson 
Edsvägen 6, Håverud

Vinsterna hämtas på 

Melleruds Nyheter

Rätt svar:

1. 2 3 st  
2. X 8 st
3. 1. Svart

15-24 mars 2019
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Vi stödjer Filmfestivalen på Dal

Komplett solskydd  
både inom- och utomhus

#aag_industrikonsult MELLERUD 0768-91 95 96

Njut av solen – när du vill!

Norra Kungsgatan 14

PETERS
PLÅTSLAGERI

0707-94 01 70 petersplat.se

Vi utför allt inom plåtslageri

070-794 01 70 • info@petersplat.se

Kompletta takarbeten, bandtäckningar, skorstensbeslag, 
skorstenshuvar och ventilationshuvar, tillverkning av 
beslag, plåtlister, fönsterbleck, ventilationsarbeten mm.

Välkommen till Sapphultsgatan 14

Storgatan 16, Mellerud, tel. 0530-101 00 el. 100 69

MBW Bokhandel
hälsoshop

Moccafin

En komplett

leverantör av 

plåt- och stål-

konstruktioner

Tel. 0521-303 51, 942 40

Tel. 010-747 09 00

Tel. 0530-101 77
www.dackteam.se

Öppet 
Måndag-fredag 

7.00-17.00

0530-411 18

Kvarnkullen

Öppet alla dagar 
8-22

www.lundgrensbygg.se

Joacim
070-585 67 09

Tel. 0530-47190
www.konsumentkemi.se

Tel. 0530-125 90

Storgatan 5, Mellerud

0530-101 92, 101 93

Mobil: 070-265 10 70 

www.mellerudsmaklarna.se

ALLT I DÄCK
DÄCKHOTELL

Välkommen in!
Öppet vard 8-17, lunch 12-13

0521-315 55 • Brålanda
www.thoresdack.se



MELLERUDS NYHETER12 ONSDAG 13 MARS 2019

Simon blir ny 
medlem i Date

Date består av från vänster: Simon Andersson, Peter Hecktor, Jan Lind-
berg och Niklas Fjärve.

Mellerudsbördige Simon 
Andersson ersätter Jes-
per Grahn i dansbandet 
Date. Första spelningen 
är på fredag då Date spe-
lar på Magnus Carlssons 
efterfest på Grand Hotel 
i Alingsås.
Date består av flera medlem-
mar med anknytning till vårt 
område; Peter Hecktor 
(trummor och sång) bor i 
Brålanda och Jan Lindberg 
(bas och sång) som är upp-
vuxen i Mellerud men bor i 
Munkedal. Simon Anders-
son (gitarr, keyboard, sång) 
är född och uppvuxen i Mel-
lerud, men bor sedan fem år 
tillbaka i Dals Långed. Nik-
las Fjärve (gitarr och sång) 
kommer från Herrljunga.

– Första spelningen med 
Simon blir på fredag. Mag-
nus Carlsson ger sin show 
”Från Barbados till Gamla 
Stan” och på hans officiella 
efterfest på Grand Hotel i 
Alingsås kommer vi att spela. 
Magnus kommer att uppträ-
da med oss under några låtar. 
Det ska bli väldigt roligt, 
säger Peter Hecktor.

Därefter går turnén vidare 
till Birkabåten på söndag.

– Vi har cirka 115 spel-
ningar på ett år, berättar Pe-
ter.

Spelat i Bjarnez
33-årige Simon har sysslat 
med musik i hela sitt liv. Han 
har spelat alla möjliga gen-
rer, framför allt rock.

– Men jag har alltid haft 
dansbandsgenren med mig, 
pappa spelade i dansband, 
bland annat i Hasse & Grab-
barna. De senaste tre åren har 
jag spelat i Bjarnez, vi hade 
sista spelningen tillsammans 
den 2 mars på Håkans Bar i 
Brålanda, berättar Simon.

Nu består dagarna av att 
öva låtar inför fredagens 
spelning. När Date repar 
gemensamt håller man till i 
Jans studio i Munkedal.

– Detta känns jätteroligt, 
utbrister Simon nöjt.

Date har medverkat i Me-
lodifestivalen tre gånger och 
vunnit Guldklaven som årets 
nykomling. Jan Lindberg 
vann Guldklaven för årets 
basist 2006. Date har även 
varit grammisnominerade 
för bästa dansbandsalbum. 
Utöver detta har bandet med-
verkat i en rad olika TV-
program.
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se

Andraklassare i pilotprojekt

ÅSEBRO 
Melleruds kommun har 
startat upp ett projekt 
där eleverna får vara med 
i köket på Åsebro skola. 
Varje onsdag får två elever 
från årskurs två ta på sig 
kockrockar och under en 
timma delta i köket. Här 
får de både baka och göra 
sallader. Detta är en sats-
ning för att barnen skall 
intressera sig mer för 
bland annat grönsaker. 
Klockan är åtta på onsdags-
morgonen. I köket på Åsebro 
skola där Anette Johansson 
och Madeleine Carlsson job-
bar är det redan full fart. 
Degen är satt av Madeleine 
och står och jäser i väntan på 
utbakning. 

De två eleverna som dagen 
till ära ska få baka, ansluter i 
både kockrock och kock-
mössa och tycker det hela ska 
bli mycket roligt. Tekla Jan-
vedens kockrock har silver-
knappar och Elis Palm har 
fotbollsknappar på sin rock. 
Tekla och Elis sätter nästan 
genast igång, det är spän-
nande att få baka bröd. Bröd 
med majs och morötter i, be-
rättar de och pekar på degen. 

– Den här satsningen har 
varit mycket lyckad så här 
långt, tvåorna är pigga och 
nyfikna. Det är nyttigt att de 

Tekla Janveden och Elis Palm, dagens minikockar, bakar matbröd till dagens skollunch.

Madeleine Carlsson, Martin Zetterström och Lena Andersson i samspråk 
medan dagens minikockar.

Kerstin populär hos dansbanden

Företagsamma Kerstin Åkesson, Bodane Brålanda, uppvaktades inför in-
ternationella kvinnodagen av Carina Blomqvist Liljegren, (CK) avgående 
ordförande, Bo Carlsson (C) kommunalråd och Lisbeth Håkansson, (CK) 
tillträdande ordförande.

BRÅLANDA 
Som vanligt uppvaktade 
Brålanda Centerkvinnor 
en duktig företagsam 
kvinna inför Internatio-
nella kvinnodagen 8 mars. 
Kerstin Åkesson är känd i 
brålandabygden, framför 
allt för sin bakkonst.
Kerstin Åkessons hela livs-
bana har kännetecknats av att 
ställa upp och hjälpa andra. 
Hon har jobbat i lanthandeln 
Segers affär, Bolstad och i 

Cypressen, Brålanda. Hon 
har i alla år varit en nyckel-
person i familjeföretaget 
Åkessons loge, som i år firar 
45 år och varit den som sett 
till att de besökande orkest-
rarna vid cirka 450 danskväl-
lar fått hembakat bröd till 
kaffet. 

Därtill kommer en mängd 
bussar med besökare till 
gårdsmuseet, många kyrko-
besökare och olika fören-
ingsmedlemmar som ofta 

kunnat avnjuta hennes bak-
konst. 

I samband med Brålanda 
Centerkvinnors årsmöte, i 
Sinnenas hus, uppvaktades 
Kerstin.

– Vi vill ge dig blommor, 
diplom och en Häljerudstårta 
för ditt stora engagemang i 
flera föreningar och i ert fö-
retag och för att vi alltid har 
så roligt i ditt sällskap, sade 
Carina Blomqvist Liljegren.

– Det är alltid roligt att 

möta företagsamma kvinnor 
och Åkessons loge har lockat 
många och nya besökare till 
vår kommun och Dalsland. 
Din bakkonst är vida känd. 
Du är verkligen värd utmär-
kelsen, sade Bo Carlsson, (C) 
andre vice kommunalråd 
Vänersborg.

– Jag tycker inte jag gjort 
så mycket, men tack detta var 
roligt, sade Kerstin Åkesson.

Sedan blev det tårtkalas. 
Marianne Karlsson

får vara med. De äldre barnen 
verkar vara lite avundsjuka, 
säger Madeleine. 

– Projektet har kommit till 
för att få barnen att intressera 
sig mer för grönsaker. Att de 
ska våga testa och smaka. I 
och med att en kompis varit 
med och lagat till maten så 
blir det roligare, de sporrar 
varandra till att våga, berättar 
både Anette och Madeleine 
om. 

Eleverna i Åsebro är dock 
överlag positivt inställda till 
skolmaten framgår det. 

Varför Åsebro skola fick 
bli pilot i den här satsningen 
informerar Martin Zetter-
ström, kostchef i Melleruds 
kommun, mera om;

 – Olika kök och skolor i 
kommunen har olika förut-
sättningar. En del är enbart 
mottagningskök, andra kök 
kan ha fler uppgifter som 
exempelvis äldreomsorgs-
mat, vi har samma matsedel 
i hela kommunen. Åsebro 
skola har ett lagom stort kök, 
det är nära och bra beläget. 
Vi börjar såhär och testar på 
en skola, sedan får vi se om 
det blir en uppföljning eller 
inte.

Hållbar utveckling  
i läroplanen
Naturligtvis finns också 
Lena Andersson, som är rek-

tor på både Åsens skola och 
Åsebro skola, på plats denna 
onsdagsmorgon. Hon talar 
om den här satsningen ur yt-
terligare en synvinkel. I läro-
planen finns delar som hand-
lar om hållbar utveckling. 
Där är maten en del i det hela, 
att vi tar vara på jordens re-
surser på ett bra sätt. Man 
arbetar även med att barnen 
redan från tidig ålder ska få 
insikt om olika yrken. 

– I skolan jobbar vi också 
för att minska både mat- och 
kantinsvinnet, att barnen får 
vara med i köket innebär att 
de får mer respekt för både 
råvarorna och maten, säger 
Lena Andersson och visar 
mot tavlan som hänger i mat-
salen, där man varje dag an-

tecknar hur mycket som 
slängs. 

Här har man ett mål att 
matsvinnet ska vara under 20 
gram per barn och dag, och 
det klarar man i Åsebro 
skola med mycket god mar-
ginal. Ett exempel på hur 
kantinsvinnet minskas är 
dagens bakning, där både 
majs och morötter ingår i 
degen. 

– Vi får väldigt god mat på 
Åsebro skola, fastän det är 
storköksmat så smakar det 
som hemlagat. Vi har duktig 
personal i vårt kök, avslutar 
Lena med en nöjd nick mot 
Anette och Madeleine. 

Ing-Marie Norrman
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Investering säkerställer framtida produktion
BÄCKEFORS 
Wellpapptillverkaren VPK 
Peterson i Bäckefors tar 
steget från fossila bräns-
len till förnybara när man 
byter från olja till pellets. 
En investering på 18 mil-
joner kronor som säker-
ställer framtida ökande 
produktion.
– Vi köper en nyckelfärdig 
anläggning som levereras i 
två delar efter att ha prov-
körts hos tillverkaren i Små-
land, här gjuts bara plattan, 
berättar platschef Anders 
Isaksson på VPK Peterson.

Idag har man två ångpan-
nor som drivs med olja, den 
ena blir kvar som nödreserv. 
Den nya lösningen blir billi-
gare i drift, men anlägg-
ningen är dyrare. 

– Det tar sju till åtta år att 

tjäna in investeringen, men 
vi bor i en skogsbygd och det 
känns rätt att använda svensk 
skogsråvara, säger Anders.

Investeringsprojektet pre-
senterades i höstas och kunde 
då dra nytta av den statliga 
satsningen ”Klimatklivet”, 
som sedan avskaffades i den 
budget som det beslutades 
om i riksdagen i december 
förra året.

– Vi får 40-45 procent i 
bidrag från Naturvårdsver-
ket, berättar Anders som ser 
investeringen som en pro-
duktionssäkerhetsfaktor 
som säkerställer normal 
produktion i Bäckefors i 
framtiden.

Stor koncern
VPK Packaging Group är en 
belgisk koncern med 60 an-
läggningar i Europa och som 

Anders Isaksson, platschef på VPK Peterson i Bäckefors som tillverkar 40 miljoner kvadratmeter papp per år.

Bill Jacobsson, en av 100 medarbetare på VPK Peterson i Bäckefors.

Intressant konstrunda i Brålanda
BRÅLANDA 
En gång per månad hän-
der det något lite extra i 
Brålanda. Temadagarna 
har blivit ett populärt in-
slag i och kring samhället. 
I lördags gick det hela i 
konstens tecken, då det 
arrangerades konstrunda.
Lokala utställare ställde ut i 
sina hem, på Brålanda Gal-
leria samt i det för detta Co-
merzehuset. I Gallerian är 
Margareta Qvick, med rötter 
i bygden, en av utställarna.  
Det är första gången hon stäl-
ler ut i Brålanda och har tidi-
gare varit representerad hos 
Några målare samt på gamla 
Konstgillet tillsammans med 
sin morfar, Ingvar Hamrin. 
På frågan vad hon helst målar 
svarar hon;

– Jag målar allt, jag får 
mycket inspiration från natu-

ren men även från köket 
ibland. Jag brukar börja med 
att fota och sedan får det bli 
antingen det papperet eller 
färgen styr det till, säger hon.   

1 300 seriefigurer
Första gången att vara med 
under konstrundan var det 
också för Ingemar Skoog, 
som öppnade upp sitt hem 
med sin fantastiska samling 
av seriefigurer. Här fann man 
alla våra älskade seriefigurer 
i olika tappningar och tids-
åldrar; Musse Pigg, Kalle 
Anka, 91:an, Bamse, Famil-
jen Flinta, Snövit, Lucky 
Luke, Batman, Hulken och 
så vidare. Bortemot 1 300 
figurer, alla fanns med och 
till detta, serietidningar, klä-
der och inte minst slipsar 
med seriefigursmotiv. Att 
Ingemar också är en hejare 
på att teckna skymtade också 

Axel Broberg med kompisen Vidar Johansson var klart imponerade av 
Ingemar Skoogs seriefigurssamling.

Margareta Qvick från Vänersborg framför ett par av sina tavlor; Flaska 
och glas samt Hortensia.

Fantastisk insats 
av okänd kvinna

Redaktionen har fått ett sam-
tal från den bilförare som 
anlände först till en singel-
olycka som inträffade vid 
Dykällan i fredags vid elva-
tiden på förmiddagen. Bilfö-
raren berättade om den 
kvinna som kom i nästa bil 
tillsammans med sin mor. 
Kvinnan rusade snabbt till 
den drabbade föraren och 

gjorde ett fantastiskt arbete 
med denne, som fått en för-
modad stroke.

Kvinna ska ha varit sjuk-
sköterska och bilföraren vill 
gärna komma i kontakt med 
henne för att tacka henne.

Om kvinnan läser detta så 
kontakta redaktionen på 
0530-125 40.

Ett lodjur fälldes i 
Melleruds kommun

Licensjakten på lo i hela 
Västra Götaland avsluta-
des den 6 mars. Sju djur 
fälldes.
Djuren fälldes i Ulricehamns, 
Svenljungas, Tidaholms, 
Bengtsfors och Melleruds 
kommuner.

Två lodjur fälldes på jak-
tens första dag, fredagen den 
första mars. Ett i Ulrice-
hamns och ett i Svenljunga 
kommun. Ett lodjur fälldes 
på lördag morgon, i Ulrice-
hamns kommun. Därmed var 
jakten över i länets södra del, 
där totalt tre djur fick skjutas.

Det lodjur som tilldelats 
kommunerna i östra Skara-
borg fälldes i Tidaholm på 
söndag förmiddag.

Tisdagen den 5 mars fäll-
des två lodjur i Bengtsfors 
kommun. Det sjunde och 
sista lodjuret som tilldelats 
jägarna i Västra Götalands 
län, fälldes onsdagen den 6 
mars i Melleruds kommun.

Skyttarna får behålla skin-
nen men kropparna skickas 
till Statens Veterinärmedi-
cinska Anstalt (SVA) för 
analys.

fram här och var. Den äldsta 
figuren är från 40-talet. Hur 
började då detta? 

– En del har jag själv lekt 
med som liten, jag slängde 
aldrig något och intresset har 
funnits där. När jag sedan 
skaffade hus och fick mera 

plats, då eskalerade det, 
skrattar Ingemar. 

Han berättar vidare att han 
hittar sina objekt via loppi-
sar, auktioner, Facebook och 
Tradera och samlar enbart 
för sitt eget nöjes skull. 

Ing-Marie Norrman

köpt Petersons fyra anlägg-
ningar i Skandinavien. Man 
tillverkar främst lådor för 
livsmedelsindustrins för-
packningar.

I Bäckefors tillverkas 40 
miljoner kvadratmeter 
(4 000 hektar) papp per år. 
Detta blir till större lådor, 
bland annat till verkstadsin-
dustrin, exempelvis Volvo. 

– Mycket produceras i Eu-
ropa och skickas till Kina för 
montering, berättar Anders 
och tillägger att tillväxten för 
svenskproducerade well-
papp-produkter är tre-fyra 
procent per år, delvis tack 
vare den ökande näthandeln.

– 30 000 ton papper gör vi 
åt om året. Det kommer hit 
med lastbilar till exempel 
från Billerud men också från 
Polen, Tyskland och Norge, 
beroende på kvalitet, berättar 
han.

Köper Corenso
VPK Packaging Group köper 
även den europeiska och ki-
nesiska verksamheten i Co-
renso där fabriken i Bäcke-
fors (Bäcke Emballage) 
ingår. Corenso är en världs-
ledande tillverkare av hylsor 
och hylskartong – kärnrullar 
och bobiner som papper, 
kartong, textilier, folier och 
många andra material rullas 
upp på.

Genom köpet av Corensos 
europeiska och kinesiska 

verksamhet blir VPK ägare 
till två kartongbruk och 13 
konverteringsanläggningar 
för hylstillverkning. 

– Ägarna och VPK är över-
ens, men väntar på godkän-
nande från EU av konkur-
renshänseende eftersom det 
ingår flera anläggningar. Vi 
har inte samma leverantörer 
som de och inget samarbete 
på daglig basis, men kanske 
kan vi ta gemensamt armtag 
i vissa frågor, till exempel 
gentemot kommunen, säger 
Anders Isaksson.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se I torsdags förmiddag har det 
skett skadegörelse på kyrko-
gården i Dalskog. Två perso-
ner med en stor hund har 
iakttagits gå runt på kyrko-
gården. Efter detta ligger 
ljuslyktor slängda på områ-

det, batteridrivna ljus saknas 
och det ligger också batterier 
på marken.

Detta är väldigt ledsamt 
och sorgligt. 

Ledsen dalskogsbo

Välkommen till debatt och insändarsidorna! 

Du får använda signatur i tidningen, men måste alltid uppge namn,  
adress och telefonnummer för redaktionen. Vi förbehåller oss rätten att  
korta texten, sätta rubrik eller avstå från publicering. Manus returneras ej.
Maila din insändare till: redaktion@mellerudsnyheter.se

DEBATT

Skadegörelse 
på kyrkogården
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Eva har satt spår i Mellerud
Det är många som har 
kommit i kontakt Eva Ger-
dén genom skolan eller fri-
idrotten. Men hur många 
vet att hon på 1970-talet 
slog flera friidrottsrekord 
som står sig än idag ?
Eva är född och uppväxt i 
Gerdserud. Hon beskriver 
sig som en bonntös, och går-
den hon växte upp på är 
fortfarande i släktens ägo.

Som elvaåring började hon 
med friidrott. Det var en 
kamrat i grannskapet som tog 
med henne. På den tiden var 
friidrotten en av de få idrotter 
för tjejer som fanns i Melle-
rud. 

– Friidrotten var stor i Mel-
lerud då. Flera mellerudare 
hade haft landslagsuppdrag, 
och det fanns en större di-
striktsorganisation än idag 
med fler instruktörer och lä-
gerverksamhet. Vi blev ett 
fantastiskt gäng under Ro-
land Törnkvists vingar som 
gjorde så mycket tillsam-
mans. Jag tror att lagkänslan 

och kamratskapet är viktigast 
även i individuella sporter. 
Man gläds med varandras 
framgångar samtidigt som 
det sporrar att träna hårdare.
På Rådavallen hölls stora 
friidrottstävlingar, som di-
striktsmästerskap, Mellerud-
solympiaden och Rådaspe-
len. En som tävlade i 
Mellerud var den legenda-
riske diskuskastaren Ricky 
Bruch, berättar Eva.

Mellandistansare
Eva satsade på medeldistans. 
1975, när hon var 17 år, stod 
hon på topp. Tre av hennes 
rekord från det året gäller 
fortfarande. Det är klubbre-
kord på 800 och 1500 meter 
i Melleruds IF och distrikts-
rekord på 1500 meter.

Under året vann hon också 
1500 meter i seniorklassen 
på Götalandsmästerskapen i 
Malmö. Det ledde till att hon 
blev uttagen till Finnkampen 
som det året gick på Stock-
holms Stadion.

1 september 1975, Eva i mitten blev tvåa på 1500 meter vid Junior Gö-
talandsmästerskapen på Gotland. Foto: Privat.

Finnkampen Stockholm 2-3 augusti 1975. En paus på läktaren med fr.v 
distrikstränaren Leif, Eva Gerdén 17 år, Karl-Erik Olsson MIF och Katarina 
Elofsson, MIF. Foto: Privat.

Eva Gerdén, som slog flera friidrottsrekord på 70-talet, har satt spår 
i Mellerud. 

Antalet fall av TBE ökar- Mellerud riskområde

Annika Wårlén och Mia Nykvist sköter vaccineringarna på Närhälsan i 
Mellerud.

Hela Melleruds kommun 
räknas som riskområde 
när det gäller TBE, fästing-
buren hjärninflammatio-
nen . – Vi ser en ökning av 
TBE, säger Annika Wårlén 
på Närhälsan i Mellerud.
Under 2017 anmäldes 60 fall 
av TBE i Västra Götalands-
regionen, varav 20 bekräfta-

de fall var i Dalsland och 
norra Bohuslän.

– Man ser att riskområdena 
flyttar på sig, till exempel till 
västkusten, hela vänerkus-
ten, kring Svanefjorden, 
sjöarna Ånimmen och Rå-
varpen och vid Sikhall, säger 
Annika.

För att skydda sig mot 

PORTRÄTTET

fästingsjukdomen borrelia 
bör man duscha, byta kläder 
och be någon titta på kroppen 
eftersom smittan sprids när 
fästingen suttit stilla och su-
git blod ett tag. 

TBE, däremot, sitter i fäs-
tingens spottkörtlar, alltså i 
saliven. När en fästing som 
bär på TBE biter dig sprutas 
smittoämnet in automatiskt. 
Det finns inget botemedel för 
TBE, eftersom det är ett vi-
rus.

Enda sättet att skydda sig 
mot TBE är att vaccinera sig. 
För att vara skyddad som-
maren 2019 är det dags att 
börja tänka på vaccinering 
redan nu. Vid nyvaccination 
krävs minst två doser med 
fyra veckor emellan för att få 
ett okej skydd, men det varar 
bara en säsong. Därför be-
hövs en tredje dos för att 
förlänga och förbättra skyd-
det och den ges minst fem 

månader efter den andra vac-
cinationen. Påfyllnadsdoser 
ges enligt schema.

Utökad mottagning
– För att möta våra invånare 
har vi utökat mottagningen 
från och med april månad. 
Många kommer på att de ska 
vaccinera sig i maj månad, 
men då kommer vi långt in 
på sommaren innan de har 
skydd.  Personer under 50 år 
behöver två doser första året, 
medan de över 50 år behöver 
en tredje dos minst två måna-
der efter dos två, förklarar 
Annika.

Håll intervallerna
Bästa skyddet är att hålla 
intervallerna med vaccine-
ringar. Första vaccinationen 
bokar man själv, men När-
hälsan kallar sedan till efter-
följande grundvaccineringar 
- allt för att ge bästa tänkbara 

skydd. Påfyllnadsvaccine-
ringar bokar man dock själv.

Den som har frågor om 
TBE kan ringa Annika Wår-
lén eller Mia Nykvist på 
Närhälsan, som sköter vac-
cineringarna.

– 2018 gav vi 1600-1700 
doser totalt till både barn och 
vuxna. De flesta gavs under 
våren och försommaren. Vi 
har som mål att ha tillräckligt 
med vaccin till alla i år, un-
derstryker Annika.

Varför ökar antalet fäs-
tingburna sjukdomar?

– Det blir alltfler fästingar 
och allt fler som bär på 
smitta, säger Mia.

– Dessutom är vi inom 
vården duktiga på att hitta 
och leta efter TBE, tillägger 
Annika.

Fakta om TBE (Källa: 
Folkhälsomyndigheten):

TBE eller fästingburen 
hjärninflammation är en 

sjukdom som kan spridas 
mellan djur och människor 
via bett av fästingen.

Varje år rapporteras 200-
300 fall av TBE i Sverige. 
Smittan finns främst i södra 
och mellersta Sverige.

Symptom och komplika-
tioner: Många får inga symp-
tom alls eller enbart milda 
symptom, men allvarlig TBE 
yttrar sig som en hjärnin-
flammation med hög feber, 
svår huvudvärk, förvirring 
och emellanåt kramper och 
förlamningar. De flesta som 
insjuknar blir helt återställda, 
men ungefär en tredjedel får 
långdragna och bestående 
besvär med bland annat ut-
talad trötthet och minnes-
störningar. 
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se

Året efter kom hon med i 
Friidrottsförbundets ung-
domsuppföljning. Där var 
hon med i två år.

– Jag drabbades av en del 
sjukdomar. Det var svårt att 
få rätt diagnossvar och stöd, 
säger Eva. 

Under de åren arbetade 
hon som kontorist på Hell-
bergs industrier. Hon tränade 
tre till fem gånger i veckan 
och parallellt tränade hon de 
yngre.

I skolan
Hon slutade tävla och sökte 
sig till fritidsledarutbild-
ningen i Karlstad och arbe-
tade som simlärare på som-
rarna. 

När hon var klar fick hon 
arbete på Rådaskolan. Hon 
var med och organiserade de 
fria aktiviteter som infördes 
1980 med den nya läropla-
nen.
– Fria aktiviteter blev en 
frizon för många. Jag själv 
lärde mig jättemycket, bland 
annat att bryta genom tonårs-
skalet, berättar Eva.

Under de åren var hon 
också med och drog igång 
Öronmat. En del av repeti-
tionsarbetet skedde på de fria 
aktiviteterna.

– Öronmat var då i Råda-
hallen och vi byggde jättelika 
kulisser, ibland. Vi körde till 
och med in en motorcykel en 
gång, minns hon.

Kort i Uppsala
1987 flyttade Eva och hennes 
man Lennart till Uppsala, där 
han läste till jurist. Eva arbe-
tade på en lågstadieskola i 
Bälinge. Dessutom föddes 
två av parets tre söner dessa 
år.

Tillbaka i Mellerud blev  
det arbete på Karolinersko-
lan och på Åsens skola.

Arbete med nyanlända
Efter att ha fått följa en grupp 
elever i fem år som lärare 
blev det sedan från 2004 ar-
bete med invandrarelever.

Eva har varit med om att 
starta förberedelseklasser på 
olika skolor i kommunen. Nu 
mer är hon samordnare för de 
nyanlända eleverna i Melle-
rud. Hon möter alla nyan-
lända när de kommer till 
Mellerud, ser till att de får 
skolplacering och följs upp.

– Hos invandrareleverna 
finnas ofta en potential vi 
måste ta tillvara på, säger hon
och berättar att hennes farfar 
emigrerade till Seattle i USA. 
Där föddes hennes pappa.

– Han kom till Sverige som 
tioåring, utan att kunna ett 
ord svenska. Så han gjorde 
samma resa som de invand-
rarbarn jag möter idag.

Mer idrott
Idrotten har ständigt funnits 
i Evas liv. När hon kom till-
baka till Mellerud i början på 
1990-talet startade hon och 
Laila Gunnarsson babysim i 
Rådahallen. De kallade det 
Blunders babysim.

– Det är roligt att det lever 
kvar än idag, tycker hon.

2005 drog hon igång frii-
drotten i Åsensbruk. Det var 
så få barn i samhället att det 
inte räckte till ett fotbollslag.

De som var med till en 
början är idag vuxna. Just nu 
har hon ett gäng med 
15-20-åringar. Det som hin-
drar utökning av verksamhe-
ten är ledarbristen.

– I stort sett är det bara 
föräldrar som ställer upp, 
säger Eva.

Återfall
Lennart, också löpare, och 
Eva fick suget tillbaka att 

tävla på äldre dar och har 
deltagit i veterantävlingar 
bland annat i Sydney och i 
Turin. Dessutom ingår Eva i 
Bohuslän-Dals friidrottsför-
bunds styrelse sedan många 
år tillbaka.

Eva har några år kvar till 
pension. Just nu skolar hon 
in sig som skolassistent på 
Fagerlid. Samtidigt kan hon 

se tillbaka på drygt 60 rika år. 
Och hon har satt spår. 

Öronmat lever kvar, baby-
simmet likaså, utan henne 
ingen friidrott i kommunen 
och många är de invandrare-
lever som beskriver henne 
som ”vår Eva”. 

De är inte de enda som har 
henne att tacka för mycket.

Lars Nilsson
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FOTBOLL 
I träningsmatchen mot serie-
kollegorna IF Viken fick 
Brålanda IF en rejäl kall-
dusch. Visst saknade man 
några av lagets fanbärare, 
som bröderna Svensson och 
Eric Birgersson, men 1-6 
förlusten på Sörbyvallen gör 
nog ont för nykomlingarna i 
division 4.

Med 2-0 underläge i paus 
utökade Viken snabbt sin 
ledning till 4-0 i mitten på 
andra perioden. 

Innan Brålandas reduce-
ring, av det pigga nyförvär-
vet från Mellerud, Samuel 
Henning, hade Viken gjort 
ytterligare två mål. 

En match som för Brålan-
das del snabbt bör förpassas 
till handlingarna, för att istäl-
let fokusera på det som ligger 
framför.
 Tobias Coster 

tobias@mellerudsnyheter.se

Brålanda föll tungt

FOTBOLL 
Fengersfors IK träningsspe-
lade mot division 4-laget SK 
Sifhälla i söndags. Division 
6-laget tog ledningen genom 
Mathias Andersson efter 22 
minuter och såg ut att hålla 
1-0 till paus, men precis före 
paussignalen kom en kvitte-
ring från Säffles lag.

Den andra halvleken vill 

Fengersfors förmodligen 
snabbt glömma, då man helt 
föll ihop defensivt. Inom tio 
minuter från periodvilan 
gjorde Sifhälla tre mål och 
innan Andersson gjorde sitt 
andra mål för dagen, hade 
Sifhälla gjort ytterligare tre,, 
matchen slutade 2-7.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Fengersfors tappade 
ledning mot Sifhälla

FOTBOLL 
I torsdags mötte division 
2-laget Åsebro/Brålanda di-
vision 1-laget IK Gauthiod i 
en träningsmatch på Lunnevi 
IP i Grästorp.

Som väntat bjöd hemmala-
get på riktigt tufft motstånd. 
Redan efter tolv minuter kom 
första baklängesmålet och 
innan halvleken var över 
hade hemmalaget även gjort 
2-0. 

I den andra halvleken för-

sökte Åsebro/Brålanda stå 
upp, men istället kom både 
3-0 och 4-0, ett oturligt själv-
mål.

Dock höll lagets notoriske 
målskytt Sandra Petersson 
Jacobsson sig framme och 
kunde reducera i slutet av 
matchen.

Redan idag onsdag kliver 
Åsebro/Brålanda in i Dals-
lands Sparbanks Cup, för att 
möta Frändefors IF.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

IK Gauthiod blev för 
svåra Åsebro/Brålanda

FOTBOLL 
Kommunderbyt i Dals-
lands Sparbanks Cup som 
spelades i lördags mellan 
Åsebro IF och Kroppefjälls 
IF slutade med 5-0 seger 
till hemmalaget, men inte 
utan att KIF visade fram-
fötterna, speciellt i den 
första halvleken.
Det blev en stundtals het och 
hård kamp mellan Åsebro 
och Kroppefjäll i lagens an-
dra tävlingsmatch för sä-
songen.

I den första omgången i 
Dalslands Sparbanks Cup så 
förlorade båda lagen med 0-2 
och inför lördagens match 
ville man visa att man var 
bättre än så, något båda lagen 
gjorde.

– Det var en spännande 
start på matchen. Det såg bra 
ut för oss då och vi höll 
jämna steg med Åsebro, en 
toppkandidat i division 5, 
konstaterade nya KIF-träna-
ren, Christian Ragnevi.

På konstgräset i Mellerud 
höll Kroppefjäll 0-0 i nästan 
30 minuter, innan Åsebros 
Adam Olsén spräckte nollan.

– Vi spelade kanske inte så 
bra i första, men KIF käm-
pade på. Vi hade bud på något 
mer i första, men de hade inte 
så många bra chanser heller, 
sade Åsebros coach Per 
Aronsson efter matchen.

”Föll ihop”
I den andra halvleken  var det 
Åsebro som styrde spelet 

Åsebro starkast i derbyt

Det blev ett stundtals hårt derby i Dalslands Sparbanks Cup mellan Åsebro och Kroppefjälls IF, här är ÅIF:s 
målskytt Andreas Jansson i duell med KIF:s keeper Stefan Karlsson. Foto: Marcus Ek

SLUTRESULTAT
Åsebro IF – 

Kroppefjälls IF 
5-0 (1-0)

Dalslands Sparbanks 
Cup, Grupp D

Målskyttar:
30´1-0 Adam Olsen
55´2-0 Andreas Jansson
74´3-0 Alvin Johansson
+90´ 4-0 Jonatan Ugrell
+90´5-0 Alvin Johansson

rakt över. Kroppefjäll lycka-
des inte komma upp i samma 
nivå som division 6-laget 
höll i den första halvleken.

– I andra verkar vi bli lite 
för nöjda och går inte riktigt 
in i närkamperna från start. 
Vi faller ihop totalt och släp-
per in lite snabba mål, berät-
tar Ragnevi, vars kollega var 
betydligt mer nöjd med den 
andra halvleken.

– Vi tog över mer och mer 

i andra, så målen ramlade in. 
Det var en bra andra halvlek 
från vår sida, alltid skönt att 
få göra många mål, sade 
Aronsson, nöjd med lagets 
insats.

– Det var en bra match och 
det small lite i närkamper, det  
ska det i en tävlingsmatch 
och i ett derby, säger han.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

FOTBOLL 
Frändefors IF träningsspela-
de i lördags mot Vallens IF 
från Bohuslän. Trots att båda 
lagen tillhör division 5, var 
Vallen betydligt starkare.

 Frändefors höll dock 1-0 i 
den första halvleken, men 

efter att man spelat en timma,  
orkade försvaret inte mer 
mot ett duktigt Vallen. I slutet 
av matchen rann målen iväg 
och siffrorna 7-0 till Vallen 
var något missvisande.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Frändefors höll 
i 60 minuter

SPORTLär sig svenska 
genom sång

Att sång förmedlar glädje 
och ökar välbefinnandet 
är välkänt sedan länge. 
Men sång passar också bra 
för att lära ut det svenska 
språket, något som Dals-
lands folkhögskola i Mel-
lerud anammat.
De droppar in en efter en, ett 
knippe utrikesfödda kvinnor 
som går Du och Ditt liv-
kursen som även har sång på 
schemat. I Sparbanksalong-
en möter sångledaren Maria 
Andersson upp, med sig har 
några attiraljer.

– Det här är vide, ni vet 
”Sov du lilla videung” som 
vi sjunger om, säger Maria.

Kvinnorna nickar och vi-
sar att de förstår. Sedan visar 
Maria även upp en liten bu-
kett med snödroppar och 
förklarar hur man uttalar 
namnet.

– Vi startade sånggruppen 
efter nyår och övar en timme 
i veckan. Det brukar komma 
mellan 15-20 deltagare. 
Sång är en bra hjälp för att 
lära sig språket. Text med 
melodi till sätter sig bättre 
och deltagarna bearbetar or-
den under veckan mellan 
övningarna, förklarar Maria.

Började med barnvisor
Det är enbart kvinnor som 

går kursen och Maria säger 
att det är jätteroligt att hålla 
i den.

– Men det kan vara lite 
svårt ibland att välja reper-
toar. Vi började med barnvi-
sor som har enkel text och är 
på gång att börja med vuxen-
sånger. Förra veckan sjöng vi 
”Vem kan segla förutan 
vind”, många hade svårt med 
u-ljudet. Så det ska vi träna 
på, förklarar Maria.

– Det är roligt, men svårt. 
Det går så fort, säger Rania 
Maria och Amira Morad.

Brukar ni sjunga mycket 
hemma?

– Vi sjunger ofta vid fester, 
när någon fyller år och bröl-
lop, svarar båda två.

Maria börjar med olika 
övningar där alla ska stå upp, 
hon kör magövningar.

– Stå brett med fötterna 
och lyft på bröstbenet. Slapp-
na av i nacken och sätt hän-
derna under naveln. Dra in 
och släpp, dra in och släpp. 
Så säger ni schhhh, uppma-
nar Maria.

Det går fint, alla hänger 
med. Sedan får alla sätta sig 
ner och sångövningarna fort-
sätter. Sångglädjen går inte 
att ta fel på, favoritsången är 
för övrigt ”Vattenvisan”.
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se

Mellan 15-20 deltagare brukar samlas en gång i veckan för sjunga tillsam-
mans, ett bra sätt att lära sig det svenska språket på.

Lärdomar från Tibro
Ofta kan man lära sig nya 
saker av inträffade hän-
delser. Melleruds kom-
mun bjöd därför in Tibro 
kommun för att lyssna till 
deras erfarenheter från 
Allégårdsbranden 2018.
Det var natten till en fredag i 
januari som en större brand 
utbröt på Allégården i Tibro. 
63 boende från två äldrebo-
enden fick evakueras till an-
dra boenden. En boende och 
två personal fick föras till 
sjukhus för undersökning av 
eventuella rökskador.

Under föreläsningen be-
rättade olika funktioner om 
hur de agerade vid branden 
och vad som var deras roll. 
Föreläsarna bestod av en 
undersköterska som arbetade 
på boendet, räddningstjäns-
ten, säkerhetschefen, kom-
munchefen, kommunstyrel-
sens ordförande samt 
kommunens informations- 
och it-chef. 

Från Melleruds kommun 
medverkade bland annat re-

presentanter ur krislednings-
nämnden, krisledningsorga-
nisationen, enhetschefer 
samt brandskyddsombud 
inom socialförvaltningen. 
Även andra kommuner i Fyr-
bodal hade bjudits in att 
lyssna.

Föreläsningen genomför-
des både som en utbildning 
för krisledningen och som 
inspiration inom ett uppdrag 
från kommunstyrelsen: Att ta 
fram en plan för evakuering 
av kommunens egna sam-
hällsviktiga verksamheter.

– Det var intressant att få 
lyssna till olika perspektiv av 
berättelsen om händelsen 
och kommunens erfarenhe-
ter. Det är viktigt att kunna 
dra lärdomar såhär i efter-
hand som underlag för ut-
veckling av beredskapen. Vi 
är tacksamma att Tibro kom-
mun kunde komma och deras 
föredrag var både proffsigt 
och väl förberett, säger Anna 
Granlund, säkerhetssamord-
nare i Melleruds kommun.
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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

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

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:-
Köpes

SÄLJES SKÄNKESBYTESKÖPES

4 BRA SOMMARDÄCK 
205/55R16 på alufälg  
med 4 hål. 2.000:-.  
Tel 070-445 85 45.

GULD OCH SILVERMYNT 
köpes. Tel. 070-270 10 96.

säljes

Håfveruds Rökeri 
& Brasseri 

KUNG I BAREN PÅ BRASSERIET?
2019 Premiär till påsk!!!
Vi behöver komplettera vårt 
fantastiska gäng med 
SOMMARPERSONAL och 
har några platser lediga:
Vi söker serveringspersonal, 
glasspersonal till både glass-
kiosken och till vårt GLASSERI, personal 
till LAXBUTIKEN och även disk och kökspersonal. 
– Vi kan inte lova att du får servera kungen eller 
prinsessan, men vi har massor med härliga gäster 
under sommaren som vi skämmer bort lika mycket.
– Vi är ett grymt gäng som gör dagarna till en skön 
upplevelse för våra gäster och hittar på roliga grejer 
tillsammans hela sommaren.
– Vill du eller har du någon som vill 
hänga på oss i sommar eventuellt 
med förlängning på timmar 
runt produktionen i höst. 

Välkommen att maila 
några rader till
lars@haverud.se 
Gärna innan 30 mars, men vi 
stänger inga dörrar för sköna 
personligheter Tel. 0530-351 31

076-571 79 08

KÖPES
Boken 
”Människoöde i Vänerbygden” 
av Olle Ljung.  
Tel. 070-624 74 89, Kjell.

KÖPES
Fågelkikare 
Begagnad på stativ.  
Tel. 076-112 49 16.

Maskiner och lastbilar
Sand, grus, singel, jord 

och täckbark
Rolf: 070-537 34 72

www.vermdal.se

DALVÄRM

olesensbygg@gmail.com

Robert Offesson 
070-365 11 47

• Trädfällning
• Sten-/plattsättning
• Fruktträdsbeskärning

Robert Offesson 
070-365 11 47

• Murar
• Planteringar
• Gräsklippning

Robert Offesson 
070-365 11 47

• Trädgårdsrådgivning
• Skötsel av planteringar 
• Robotgräsklipparinstallation

Flyttstäd
Veckostäd
Fönsterputs

Rullande sy 
& hemservice

070-649 32 86

073-354 47 84

ALLT INOM 
BYGG

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

Syr i skinn & päls

Lagar även kläder

Tel. 070-541 31 67

Syateljé
Sonja Helenas

TROLLVI BYGG AB

Jonas Olausson

0735-11 68 38
trollvibyggab@hotmail.com

Totalentreprenör

TROLLVI
BYGG AB

0735-11 68 38
trollvibyggab@hotmail.com

Totalentreprenör

UTFÖRES
Video-Smalfilm-Dia 
Digitalisering. 070-866 46 66.

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

Välkomna på vårvisning  
i Mellerud 22-23 mars

kl. 900-1600

Många fina  
erbjudanden!

Leverantörer finns på plats, 

vedmaskinsdemo m.m.

Vi bjuder på 
fika & lättare 

tilltugg

LEDIGA PLATSER

PRO Mellerud: Onsdag 
20/3 kl.17. Önskemusik med 
Lasse i PRO-lokalen.

FÖRENINGSNYTT

Vinst mot 
Torslanda

HANDBOLL 
Efter en tung höst med många 
förluster har 2019 startat med 
en förlust och två segrar för 
Melleruds HK. 

I helgen spelade A-flickor-
na hemma och vann med 
13-11 mot Torslanda. En se-
ger som innebar en krigarin-
sats och ett beundransvärt 
lagarbete då tre niometers-
spelare var borta och hela 
laget fick spela på positioner 
de vanligtvis inte spelar på.

 Två tjejer som inte varit 
med på länge hoppade in och 
gjorde ett fantastiskt jobb. 
Näst helg möter tjejerna 
Kroppskultur på bortaplan.

INNEBANDY 
Melleruds innebandyklubb, 
Giants, hade ett tvåmålsun-
derläge inför den andra pe-
rioden i söndagens borta-
match mot tabellfyran IBK 
Kungälv i Kastellegårdshal-
len, tack vare Joacim Falks 
reducering tio minuter in i 
matchen.

Men i inledningen på den 
andra perioden läckte Mel-
lerudsförsvaret likt en upp-
och nervänd termos, utan 
lock. Fyra mål släpptes in på 
knappt två minuter, lägg där-
till ytterligare två mål innan 
perioden var slut. Dock fick 

Giants föll igen
SLUTRESULTAT

IBK Kungälv 
– Melleruds IBK

11-4 (3-1, 6-3, 2-0)
Division 5

Målskyttar MIBK:
Filip Falander, 2
Joacim Falk, 1
Oskar Andreassen, 1

man in några reduceringar, 
men på tok försent, då Kung-
älv kunde försvara siffrorna 
i den sista perioden och vinna 
med 11-4.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Dubbla segrar för MHK
SLUTRESULTAT

MHK – Nödinge SK
28-13

Div. 5 Västsvenska V

MHK – Kv IK Sport
28-16

Div. 5 Västsvenska V

HANDBOLL 
Efter några månader av in-
ställda och framskjutna 
matcher spelade MHK två 
matcher i veckan som gick 
och det blev dubbel glädje 
för Melleruds handbolls-
klubb.

Hemma i Rådahallen tog 
man två jordskredssegrar 
och klättrar i tabellen, både 
poängmässigt och målskill-
nadsmässigt. 

I tisdags mötte man Nö-

dinge SK och då vann Mel-
lerud med hela 28-13 och i 
lördags gästade Kv IK Sport 
Rådahallen och även det la-
get åkte på en storförlust, 
med 28-16.

Tack vare storsegrarna ser 
det nu mycket intressant ut 
inför avslutningen av sä-
songen för mellerudsdamer-
na, som har färre spelade 
matcher än de tre lag som 
ligger före i tabellen. 
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

I helgen var det rikstävling i 
dans i Ektorpshallen i Norr-
köping. Pauline Strandberg 
visade på god form och knep 
inte mindre än fyra guld- och 
två silvermedaljer.

Gulden togs i Vals, Wie-

nervals, Quickstep och Cha 
Cha och silver blev det i 
Samba och Bachata.

Nu är det fullt fokus på det 
Europamästerskap som äger 
rum i Moskva 15-17 mars dit 
Pauline flyger i veckan.

Sex medaljer 
i Norrköping

Pauline Strandberg tog fyra guld och två silvermedaljer under rikstäv-
lingen i Norrköping.
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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 

076-941 74 88
BJÖRKLUNDSGOLV

I vår öppnar vi 
showroom 

på Storgatan 10

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
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- 
beskärningFOTHÄLSAN

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

070-890 98 28

GOLV & MATTOR
Leif Carlsson

Allt inom golv 

och mattor

Maritha Johans on
Leg. psykoterapeut

Samtalsmottagning

073-745 21 50

• Inviduella samtal
• Par- och relationssamtal

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

070-461 42 78

Bänkskivor
Fönsterbrädor

Gravstenar – renovering
070-685 22 27

TRESTADS  
STENHUGGERI AB

Vassvikens
Antikt & Loppis

Söndagar 11-15 
el. enligt ök

073-828 80 26
Vassviken 501 Ånimskog
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Melodikrysset v.11 - 16 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. 11 – 16 mars

05.15 Go'kväll
06.00 Morgonstudion
09.10 Rederiet
09.55 Mästarkvalet
10.20 Alpint: Världscupen
13.15 Skavlan
14.15 Trädgårdstider
15.15 Strömsö
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 Uppdrag granskning
21.00 Vinterstudion: 
 Skidskytte-VM Östersund
22.00 Ögonblicken som för-
 ändrade sporten
22.30 Tack gud jag är homo
22.45 Lärlabbet
23.00 Bästa babblet
23.15 Rapport
23.20 Les Misérables
00.20 Kielergatan
01.05 Leaving Neverland
03.05 Rederiet
04.45 Strömsö

09.00-16.15 Forum
12.00 Rapport
16.00 Rapport
16.15 Korrespondenterna
16.45 Hitlers innersta krets
17.15 Nyheter på lätt svenska
17.20 Nyhetstecken
17.30 Oddasat
17.45 Uutiset
18.00 Skidskytte: VM i Östersund
18.30 Förväxlingen
19.00	 Ishockey:	SM-finaler	
 damer
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 Game of Thrones
23.15 Blind donna
23.40 Vetenskapens värld
00.40 Skattjägarna
01.10 Studio Sápmi
01.45 Sportnytt
02.00 Nyhetstecken
02.10 Tatuerad - minnen i bläck

14.00 UR Samtiden
17.00 Att bo granne med 
 havet
17.40 Livet på svindlande höjder
18.30 Omöjlig ingenjörskonst
19.20 Min hjälte från förr
20.10 Seriestart: Japan genom 
 årstiderna
21.00 Systrar som sitter ihop
21.45 Omöjlig kärlek i Indien
22.40 Indiens farligaste tigrar
23.35 Civilisationens historia 
 – den skapande människan

20.00	 Ishockey:	SM-finaler	
 damer
21.15 Fråga veterinären 
 - syntolkat
21.45 Rederiet - syntolkat
22.30 Mästarkvalet - syntolkat
22.55 The Tunnel: Sabotage
23.45 Vita vidder
00.25 Bäst i test - syntolkat
01.25 Husdrömmar - syntolkat
02.25 Gift vid första ögonkastet
  - syntolkat
03.10 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
18.25 Lotto, Joker och Dröm-
 vinsten
18.30 Efter fem, Keno
19.00 Nyheterna, Sporten
19.20 Väder
19.30 Farmen
20.00 Sveriges mästerkock
21.00 Renées brygga
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?

05.05 American dad
05.30 Våra värsta år
06.00 Stargate SG-1
06.45 Våra värsta år
07.35 Just shoot me
08.00 Community
08.30 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 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
03.00 Brit cops
03.50 My name is Earl
04.15 Family guy

05.15 Go'kväll
06.00 Morgonstudion
09.10 Rederiet
09.50 Svenska nyheter
10.20 Alpint: Världscupen
13.15 Bästa babblet
13.30 Husdrömmar
14.30 Plus
15.00 Uppdrag granskning
16.00 Mord och inga visor
16.45 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: Skid-
 skytte-VM Östersund
22.00 Opinion live
22.45 Korrespondenterna
23.15 Rapport
23.20 Trädgårdstider
00.20 Plus
00.50 Svenska nyheter
01.20 Tyst vittne
02.10 Rederiet
04.45 Sverige!

09.00-16.15 Forum
12.00 Rapport
14.00 Forum: Riksdagens 
 frågestund
16.00 Rapport
16.15 Tatuerad - minnen i bläck
16.45 Fråga veterinären
17.15 Nyheter på lätt svenska
17.20 Nyhetstecken
17.30 Oddasat
17.45 Uutiset
18.00 Skidskytte: VM i Östersund
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 Leaving Neverland
00.15 Babel
01.15 Blind donna
01.45 Sportnytt
02.00 Nyhetstecken
02.10 Top gear

14.00 UR Samtiden
17.00 Vildmark runt 
 hörnet
17.15 Finland är fantastiskt
17.45 Omöjlig ingenjörskonst
18.35 Nya Zeelands kust
19.20 Världens natur: Pumans 
 rike
20.10 Min hjälte från förr
21.00 Antikmagasinet
21.30 Indiens farligaste tigrar
22.25 Djungelns djursjukhus
23.20 Omöjlig kärlek i Indien

20.00 Rederiet - syntolkat
20.45 Dorsins Glada änkan
23.30 Skattjägarna
00.00 Rättning i ledet
00.30 Fråga veterinären 
 - syntolkat
01.00 Mästarnas mästare - syn-
tolkat
02.00 Mästarkvalet - syntolkat
02.25 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 Stieg Larsson: Mannen 
 som lekte med elden
21.00 Gordon Ramsay och 
 kokainet
22.00 Nyheterna
22.30 Ekonominyheterna
22.40 Sporten
22.50 Väder
23.00 Law & order
00.55 CSI
02.55	 Hawaii	five-0
03.50 Fixer upper
04.50 En plats i solen – borta 
 eller hemma bäst?

05.15 Go'kväll
06.00 Morgonstudion
09.10 Rederiet
09.50 Go'kväll
10.35 Mästarnas mästare
11.35 Mästarkvalet
12.00 Alpint: Världscupen
14.00 Sverige!
14.30 Opinion live
15.15 Antikrundan
16.15 Columbo
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 Bäst i test
21.00 Skavlan
22.00 Svenska nyheter
22.30 Tyst vittne
23.20 Rapport
23.25 Mästarnas mästare
00.25 Mästarkvalet
00.50 Saknad, aldrig glömd
01.40 Husdrömmar
02.40 Rederiet
04.35 Sverige idag

09.00 Forum
12.00 Rapport
12.03 Forum
16.00 Rapport
16.05 Forum
16.15 Kulturveckan
17.15 Nyheter på lätt svenska
17.20 Nyhetstecken
17.30 Oddasat
17.45 Uutiset
18.00 Vita vidder
18.40 The Island
19.30 Förväxlingen
20.00	 En	film	om	Jörn	Donner
21.00 Aktuellt
21.18 Kulturnyheterna
21.23 Väder
21.25 Lokala nyheter
21.30 Sportnytt
21.45 Vinterstudion:
  Skidskytte-VM Östersund
22.45 Cop Car
00.10 Fråga veterinären
00.40 Game of Thrones
01.45 Sportnytt
02.00 Nyhetstecken
02.10 Leaving Neverland

14.00 UR Samtiden
17.00 Civilisationens 
 historia 
17.55 Systrar som sitter ihop
18.40 Drömturen
19.40 Finland är fantastiskt
20.10 Klimatförändringens hjältar
21.00 Världens natur: Sri Lanka
21.50 Nationalskattens hemlig-
 heter
22.35 Livet på svindlande höjder
23.25 Skandinavien i Hitlers 
 järngrepp
23.55 Dokument utifrån

20.00 Bäst i test - syntolkat
21.00 Rederiet - syntolkat
21.45 Fråga veterinären 
 - syntolkat
22.15 Top gear
23.10 Uppdrag granskning
00.10 Studio Sápmi
00.40 Gift vid första ögonkastet 
 - syntolkat
01.25 Trädgårdstider - syntolkat
02.25 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
22.10 Focus
00.25 A most wanted man
03.00 Mean girls 2

05.50 Opinion live
06.35 Uppdrag granskning
07.35 Mästarnas mästare
08.35 Mästarkvalet
09.00 Vinterstudion
09.30 Alpint: Världscupen
10.20 Vinterstudion
10.30 Alpint: Världscupen
11.15 Vinterstudion
12.15 Alpint: Världscupen
13.05 Vinterstudion
13.15 Skidskytte: VM i Östersund
14.30 Skidor: Världscupen
16.10 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 Seriestart: Smartare än en 
 femteklassare
21.00 Tror du jag ljuger
21.30 Seriestart: Das Boot
22.30 Rapport
22.35 Lördagsbio: Unbroken
00.50	 Nattfilm:	Papillon

09.10 Mun squad
10.10 Förväxlingen
12.10 Korrespondenterna
12.40 Fråga veterinären
13.10 Alpint: Världscupen
14.00 Babel
15.00 Vetenskapens värld
16.00 Sverige idag
16.25 Världens natur
17.20 Rättning i ledet
17.50 Vinterstudion
18.30 Studio Sápmi
19.00 Kulturstudion
19.05 John Curry, kung på isen
20.30 Kulturstudion
20.35 Älska isen!
21.30 Kulturstudion
21.35 Isorkestern
22.00 Vinterstudion: Skid-
 skytte-VM Östersund
23.00 The Tunnel: Sabotage
23.50 Tatuerad - minnen i bläck
00.20 Dox: Natten då pappa 
 hämtade oss
01.20 Sändningsuppehåll
01.45 Sportnytt
02.00 Kulturveckan

09.00 UR Samtiden
15.00 Bensinstation i träd-
 gården
15.05 Att bo granne med havet
15.45 Antikmagasinet
16.15 Det vilda Nya Zeeland
17.05 Nationalskattens hemligheter
17.50 Världens natur: Sri Lanka
18.40 Japan genom årstiderna
19.30 Systrar som sitter ihop
20.15 Nya Zeelands kust
21.00 Sengångarnas fosterhem
21.50 Civilisationens historia 
 – den skapande människan
22.45 Klimatförändringens
 hjältar
23.35 Min hjälte från förr

20.00 Frances Ha
21.25 Svenska nyheter
21.55 Vi överlevde R. Kelly
22.40 Skavlan
23.40 Antikrundan
00.40 Bäst i test - syntolkat
01.40 Husdrömmar - syntolkat
02.40 Strömsö

05.00 Trinny & Susannah 
 stylar om Norge
06.00 Vad blir det för mat
06.30 Resan till Fjäder-
 kungens rike
07.45 Köket
07.55 Nyhetsmorgon
11.30 Talang
13.30 Torpet
14.30 Ishockey
17.55 Keno
18.00 Trav
19.00 Nyheterna
19.10 Sporten
19.20 Väder
19.30 En ska bort
19.55 Lotto, Joker och Dröm-
 vinsten
20.00 Stjärnornas stjärna
22.00 Nyheterna
22.05 Väder
22.10 Mission: Impossible 
 – Rogue nation
00.55 Love and other drugs
03.10 My old lady

05.00 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 Gränsbevakarna USA
12.00 Making history
13.00 NCIS: Los Angeles
15.50 The history of comedy
16.50 Last man on earth
17.55 The Mick
19.00 Kevin can wait
20.00 Lethal weapon
21.00 Big daddy
22.50 Kick-Ass
01.15 Predators
03.10 Advokaten
04.00 American dad
04.20 Making history

05.05 Våra värsta år
06.00 Stargate SG-1
06.45 Våra värsta år
07.35 Just shoot me
08.00 Community
08.30 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 Simpsons
20.00	 Tattoo	fixers	on	holiday
21.00 Gränsbevakarna USA
22.00 That awkward moment
00.00 Simpsons
01.00 American dad
02.00 Salem
02.50 Cops
03.10 Brit cops
03.55 Nattsändningar

05.05 American dad
05.30 Våra värsta år
06.00 Stargate SG-1
06.45 Våra värsta år
07.35 Just shoot me
08.00 Community
08.30 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 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 Total recall
23.15 Simpsons
00.15 Family guy
01.15 American dad
02.20 Cops
02.40 Brit cops
03.30 My name is Earl
03.50 Nattsändningar

VILL DU 
SYNAS 
HÄR?

Christina  
Svensson Callh 

0530-125 40

Kontakta
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Söndag

Måndag

Tisdag

Söndag Måndag Tisdag
06.00 Strömsö
06.30 Sverige!
07.00 Antikrundan
08.00 Vintermagasin
09.30 Alpint: Världscupen
10.30 Alpint: Världscupen
11.30 Skidor: Världscupen
13.15 Skidskytte: VM i Östersund
14.00 Vinterstudion
14.30 Skidor: Världscupen
15.55 Vinterstudion
16.00 Skidskytte: VM i Östersund
16.45 Vinterstudion
17.55 Sportnytt
18.00 Rapport
18.10 Lokala nyheter
18.15 Landet runt
19.00 Sportspegeln
19.30 Rapport
19.55 Lokala nyheter
20.00 Mästarnas mästare
21.00 Les Misérables
22.00 Gift vid första ögonkastet
22.45 The Good Place
23.10 Rapport
23.15 Mord och inga visor
00.00 Antikrundan
01.00 Tyst vittne
01.50 Das Boot

08.10 Mun squad
09.10 Förväxlingen
11.10 Korrespondenterna
11.40 Fråga veterinären
12.10 Vetenskapens värld
13.10 Alpint: Världscupen
14.00 Beatles forever
14.10	 Ishockey:	SM-final	2,	damer
16.25 Rapport
16.30 Sverige idag
16.50	Mitt	i	naturen	-	tittarfilm
16.55 Världens natur: Pumans rike
17.50 Vinterstudion
18.30 Studio Sápmi
19.00 Kulturstudion
19.05	 John	Curry,	kung	på	isen
20.30 Kulturstudion
20.35 Älska isen!
21.30 Kulturstudion
21.35 Isorkestern
22.00 Vinterstudion: Skidskytte-VM 
 Östersund
23.00 The Tunnel: Sabotage
23.50 Tatuerad - minnen i bläck
00.20 Dox: Natten då pappa hämtade 
 oss
01.45 Sportnytt
02.00 Kulturveckan

09.00 UR Samtiden
15.00 Bensinstation i trädgården
15.05 Att bo granne med havet
15.45 Antikmagasinet
16.15 Det vilda Nya Zeeland
17.05 Nationalskattens hemligheter
17.50 Världens natur: Sri Lanka
18.40 Japan genom årstiderna
19.30 Systrar som sitter ihop
20.15 Nya Zeelands kust
21.00 Sengångarnas fosterhem
21.50 Civilisationens historia – den 
 skapande människan
22.45 Klimatförändringens hjältar
23.35 Min hjälte från förr

20.00 Frances Ha
21.25 Svenska nyheter
21.55 Vi överlevde R. Kelly
22.40 Skavlan
23.40 Antikrundan
00.40 Bäst i test - syntolkat
01.40 Husdrömmar - syntolkat
02.40 Strömsö

05.00 Trinny & Susannah stylar 
 om Norge
06.00 Vad blir det för mat
06.30 Resan till Fjäderkungens rike
07.45 Köket
07.55 Nyhetsmorgon
11.30 Talang
13.30 Farmen VIP
14.30 Ishockey
17.55 Keno
18.00 Trav
19.00 Nyheterna
19.10 Sporten
19.20 Väder
19.30 En ska bort
19.55	 Lotto,	Joker	och	Drömvinsten
20.00 Stjärnornas stjärna
22.00 Nyheterna
22.05 Väder
22.10 Mission: Impossible – Rogue nation
00.55 Love and other drugs
03.10 My old lady

05.00 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 Gränsbevakarna USA
12.00 Making history
13.00 NCIS: Los Angeles
15.50 The history of comedy
16.50 Last man on earth
17.55 The Mick
19.00 Kevin can wait
20.00 Lethal weapon
21.00 Big daddy
22.50 Kick-Ass
01.15 47 Ronin
03.10 Advokaten
04.00 American dad
04.45 Making history

06.00 Morgonstudion
09.10 Rederiet
09.55 Landet runt
10.40 Sportspegeln
11.10 Gift vid första ögonkastet
11.55 Svenska nyheter
12.25 Skavlan
13.25 Sverige!
13.55 Matiné: De glada åren
15.25 Mästarnas mästare
16.25 Mästarkvalet
16.45 Hemma igen
17.30 Sverige idag
18.00 Rapport
18.15 Kulturnyheterna
18.28 Sportnytt
18.33 Lokala nyheter
18.45 Fråga doktorn
19.30 Rapport
19.55 Lokala nyheter
20.00 Husdrömmar
21.00 Bonusfamiljen
21.45 Kielergatan
22.3 0Vi överlevde R. Kelly
23.20 Rapport
23.25	 Nattfilm:	Before	Midnight
01.10 Hemma igen
01.55 Rederiet
04.45 Sverige idag

07.40 Sverige idag
08.00 Europa runt hörnet
08.25	 Kortfilmsklubben	-	tyska
08.52 Våga ta steget
09.00-16.15 Forum
12.00, 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	 En	film	om	Jörn	Donner
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 Seriestart: Jaktliv
22.45 Europas dramatiska historia
23.15 Agenda
00.00 Mun squad
01.00 Rättning i ledet
01.45 Sportnytt
02.00 Nyhetstecken

14.00 UR Samtiden
17.00 Att bo granne med havet
17.40 Klimatförändringens hjältar
18.30 Systrar som sitter ihop
19.15 Världens natur: Sri Lanka
20.05 Livet på svindlande höjder
21.00 Världens natur: Pumans rike
21.55 Nya Zeelands kust
22.40 Civilisationens historia – den 
 skapande människan
23.35 I matindustrins spår

20.00 Husdrömmar - syntolkat
21.00 Bonusfamiljen - syntolkat
21.45 Rederiet - syntolkat
22.30 PK-mannen - teckenspråkstolkat
22.45 Agenda - teckenspråkstolkat
23.30 Mästarnas mästare - teckenspråks-
 tolkat
00.30 Mästarkvalet - teckenspråkstolkat
00.55 Sportspegeln - teckenspråkstolkat
01.25 Bäst i test - syntolkat
02.25 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 Robinson
20.00 Farmen VIP
21.00 Stockholmspolisen
22.00 Nyheterna
22.30 Ekonominyheterna
22.40 Sporten
22.50 Väder
23.00 Law & order: Special victims unit
00.55 CSI
02.55	 Hawaii	five-0
03.50 Fixer upper
04.50 En plats i solen – borta eller 
 hemma bäst?

05.10 Frasier
06.00	 Stargate	SG-1
06.45 Våra värsta år
07.35 Just shoot me
08.00 Community
08.30 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

06.00 Morgonstudion
09.10 Fråga doktorn
09.55 Smartare än en femteklassare
10.55 Ögonblicken som förändrade 
 sporten
11.25 Tack gud jag är homo
11.40 Lärlabbet
11.55 Bästa babblet
12.10 Bäst i test
13.10 Husdrömmar
14.10 Bonusfamiljen
14.55 Matiné: Appassionata
16.40 Hemma igen
17.30 Sverige idag
18.00	 Rapport,	Kulturnyheterna
18.28 Sportnytt
18.33 Lokala nyheter
18.45 Go'kväll
19.30	 Rapport,	Lokala	nyheter
20.00 Trädgårdstider
21.00 Mattias Karlsson - året fram till valet
22.35 Plus
23.05 Rapport
23.10 Nurse Jackie
00.0 5Svenska nyheter
00.35 Skavlan
01.35 Husdrömmar
02.35 Hemma igen
04.45 Sverige idag

08.30 Fångarnas barn
09.00-16.15 Forum
12.00, 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 Elbil för barn
19.30 Förväxlingen
20.00 Korrespondenterna
20.30 Hitlers innersta krets
21.00 Aktuellt
21.39 Kulturnyheterna
21.46 Lokala nyheter
21.56 Nyhetssammanfattning
22.00 Sportnytt
22.15 Seriestart: Vad hände sen?
22.45 Tid att leva
23.45	 En	film	om	Jörn	Donner
00.45 Vita vidder
01.45 Sportnytt
02.00 Nyhetstecken
02.10 Top gear

14.00 UR Samtiden
17.00 Nypremiär för MS Lofoten
17.05 Drömturen
18.05 Antikmagasinet
18.35 I matindustrins spår
19.15 Civilisationens historia – den 
 skapande människan
20.10 Sengångarnas fosterhem
21.00 Dokument utifrån: Vägen till 
 brexit
22.00 Japan genom årstiderna
22.50 Nationalskattens hemligheter
23.30 Min hjälte från förr
00.20 Närkontakt med Pluto

20.00 Trädgårdstider - syntolkat
21.00 Jaktliv - syntolkat
21.30 Tyst vittne
22.20 The Island
23.05 Europas dramatiska historia
23.35 Babel
00.35 Agenda - teckenspråkstolkat
01.20 Mästarnas mästare - teckenspråks-
 tolkat
02.20 Mästarkvalet - teckenspråkstolkat

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 Robinson
20.00 Vinnarskallar
21.00 Brottsjournalen
22.00 Nyheterna
22.30 Ekonominyheterna
22.40 Sporten
22.50 Väder
23.00 Law & order: Special victims unit
00.55 CSI
02.55	 Hawaii	five-0
03.50 Fixer upper
04.50 En plats i solen: Borta eller 
 hemma bäst?

05.10 Våra värsta år
06.00	 Stargate	SG-1
06.45 Våra värsta år
07.35 Just shoot me
08.00 Community
08.30 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 Face off: Game face
21.00 Abraham Lincoln: Vampire hunter
23.10 Simpsons
00.10 Family guy
01.10 American dad
02.10 Cops
02.35 Nattsändningar

Storgatan 20, Mellerud 
Tel 0530-125 40   

www.mellerudsnyheter.se
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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!

HÅVERUD – Edsvägen 4
1½-plansvilla med källare med sjöutsikt och garage. 
3-4 rum varav 2-3 sovrum.  Vattenburet värmesystem, 
öppen spis. Trevlig trädgård. Hörntomt.

Pris 495.000:-

Budgivning pågår

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. 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. 
Månkost ca 4.250:-/mån*)*(inkl rta, am, drift, kontant-
insats 15%)

Pris: 590.000:-

Visning: Torsd. 14/3 kl. 16

30 
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30

Boka visning!
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Öppettider
Vard. 10-19
Lörd. 10-17
Sönd. 11-17

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

Följ oss på

Nyheter på herravdelningen

Tacobuffé
Finns i fler färger

    

Finns i fler färger

Jeans 
”Indicode” 

Vuxen 

Barn 

Joggningbyxa 

Flanellskjorta 

89:-
49:-

299:-/par
195:-/st

Torsdag - söndag 

Luvtröja

249:-/st149:-/st

Mellerud • Tel. 0530-133 01

Stihl motorsåg MS181
Ord. pris 3.790:- 

NU 2.995:-

Stor uppslutning kring författarkvällen
I torsdags stod arbetarfö-
fattaren Sara Beischer och  
deckarförfattaren Arne 
Dahl på scenen i Dalslands 
konstmuseum. Det blev 
en intressant kväll med 
inblickar i skrivandets 
glädje och vedermöda 
och en välbesökt start för 
Dalslands Bokdagars när-
varo i hela Dalsland.
Sara Beischer som debute-
rade med romanen ”Jag ska 
egentligen inte jobba här”, en 
självupplevd inifrånskild-
ring av äldrevården och som 
förändrade hennes liv, visade 
sig vara en estradör av rang. 

Hon berättade levande om 
resan från vårdbiträde till fi-
rad författare, dråpliga sam-
manhang, blandat med insik-
ter om synen på människor 
beroende på vad de jobbar 
med. 
– Man får inga följdfrågor 
när man säger att man jobbar 
som vårdbiträde, man tror att 
jobba inom vården är ointres-
sant, sade Sara.

Väckte uppmärksamhet
Hennes skildring av vården 
väckte stor uppmärksamhet, 
priser och berömmelse. Sara 
berättade om en prisutdel-

Sara Besicher i samspråk med Olle Gulin, Dalskog, under författarkvällen på dalslands konstmuseum.

Victor Estby, Bokdagar i Dalsland med författarna Sara Beischer och 
Arne Dahl.

Arne Dahl signerade böcker till sin läsare efter efter sitt framträdande 
i Upperud i torsdags.

ning då hon var så upptagen 
av att se avslappnad, glad och 
tacksam ut att hon knappt 
hörde vad prisutdelaren sade, 
och efteråt fick googla bety-
delsen av de ord hon faktiskt 
uppsnappade ur motivering-
en. 

Baksidan av medaljen var 
kollegor som kände sig ut-
hängda och förrådda. Hen-
nes andra roman ”Jag ska 
egentligen inte prata om det 
här”, är en fristående fortsätt-
ning på den första romanen 
och handlar om karaktären 
Moas nya roll, både önskad 
och oönskad.

Sara fick en mängd frågor 
av publiken, att hennes ro-
maner både berört och roat 
de som läst hennes romaner 
stod klart.

Hans andra jag
Efter en paus med signering 
av böcker var det dags för  
deckarförfattaren Arne Dahl 
som presenterades av Bok-
dagar i Dalslands Victor 
Estby som förvaltare av det 
svenska deckarundret.

Han tog avstamp i sin barn-
dom då han började läsa 

deckare alldeles för tidigt 
och hade mardrömmar. På en 
militärgrön facit skrev han 
egna deckarhistorier men 
intresset för detta försvann 
vid 15 års ålder. 

Stora läsupplevelser, som 
100 år av ensamhet av Gab-
riel Garcia Marquez kom 
sedan att betyda mycket och 
satte fart på skrivarlusten 
igen.

– Det är litteratur större än 
livet, sade författaren.

Jarn Arnald, som Arne 
Dahl egentligen heter, ägna-
de sig åt akademiskt skri-
vande och litteraturkritik i 
många år. Det gick lätt, men 
det egna skrivandet gick 
trögt. 

Lösningen blev att skapa 
pseudonymen Arne Dahl, 
som inte hade skrivkramp, 
utan lust att skriva. Stor be-
tydelse för att det blev just 
deckargenren hans skulle 
ägna sig åt hade Henning 
Mankells ”Mördare utan 
ansikte” och Sjöwall Wahlös 
”Roman om en brott”.

– Det är god litteratur i 
deckarform, sade Arne Dahl.

Han bjöd på en mängd 
skildringar av mödan av att 
vara hemlig under pseudo-
nym, obskyra fotosessions 
med den tyska pressen i ett 
bårhus i Bremen, omfattande 
researcharbete kring stora 
kriminella nätverk och 
mycket annat som kantat de 
20 åren som Arne Dahl.

– Kriminalgenren är väl-
digt vass och väcker stora 
frågor, menar författaren och 
frågorna till honom var både 
små och stora denna kväll. 

De handlade bland annat 
om hur han jobbar med ka-
raktärer, som Molly Blom 
och Sam Berger, och hur allt 
kan hänga ihop från roman 
till roman. Att det inte finns 
en färdig plan från början 
förvånade många.

– Det fina med kriminal-
historier är att man i alla fall 

vet att det kommer att bli 
bättre, sade Arne Dahl/Jarn 
Arnald.

Kvällen arrangerades av 
Bokdagar i Dalsland och 

Kulturbruket på Dal i samar-
bete med Dalslands konst-
museum och Upperud 9:9.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

Inbrott och stölder
Stöld av diesel från sju arbetsmaskiner i Dals Rostock 5-6/3. 
Inbrott och stöld av verktyg ur lokal i Upperud 27/2-6/3. 
Inbrottsförsök i lokal på Byggmästargatan 6-7/3. Inbrottsför-
sök i fritidshus i Dalskog 15/2-10/3. 6-7/3 stals en cykel på 
Backegatan. Polis upptäckte en man som kom cyklande på 
den stulna cykeln. Mannen ska förhöras och cykeln togs i 
beslag. Stöld av cykel /svart-vit Scott) utanför posten vid 
Österrådaplan 8/3. Man i 50-årsåldern är misstänkt för snat-
teri på ICA i måndags fm. En butikskontrollant upptäckte den 
misstänkte, som stulit varor till ett värde av 300 kronor. In-
brott i Jessicas Delikatesser natt till igår tisdag. Mindre 
summa kontanter saknas. Larm monterades i lokalen på tis-
dagsförmiddagen.

Brand
5-6/3 brand i lastbil i centrala Mellerud. Orsak: Troligen elfel.

Misstänkt drograttfylleri
Man i 25-årsåldern är misstänkt för drograttfylla, narkotika 
eget bruk och grov olovlig körning i Dals Rostock 6/3. 
Kvinna i 70-årsåldern är misstänkt för grov olovlig körning 
på ICA-parkeringen. Kvinnan har återkallad behörighet.

Påverkad man i rivningshus
En man i 30-årsåldern påträffades i ett rivningshus på Maga-
sinsgatan i måndags fm när rivningsarbetet skulle börja.  
Mannen var inte kontaktbar och är misstänkt för narkotika-
brott eget bruk.

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



NÄRINGSLIV
FRAMTIDSKOMMUNEN MELLERUD 
Onsdag 13 mars 2019

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

Vi bjuder på fika 

& lättare tilltugg

Leverantörer finns på plats, vedmaskinsdemo m.m.

Välkomna på vårvisning i Mellerud 
22-23 mars kl. 900-1600

Bra erbjudanden i butiken 
och på gården

Anders Kihlberg, Köpmannebro, satsar återigen inom oljebranschen, denna gången med en teknologi som ökar chansen att hitta olja och gas i Nordsjön. ”Detta är ett oerhört kraftfullt verktyg för att minska risken att 
borra fel i Nordsjön. Det kan liknas vid att kasta dart och samla tior hela tiden. Nu handlar det om att övertala oljebolagen att våga borra med den nya teknologin”, säger Anders. Foto: Susanne Emanuelsson.

– Sidan 12 –
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Näringslivet bygger på samverkan, 
engagemang och gemenskap!

Marie Hörnlund är näringslivsutvecklare i Melleruds kommun.

Samverkan mellan kom-
muner, näringsliv, före-
tagsföreningar och fören-
ingslivet knyter samman 
tillväxt och ett gott före-
tagsklimat.
Efter Dalslands gemensam-
ma lokalisering kring rekry-
teringsbehoven inför Dals-
land kommer på besök i 
Stockholm har nu Arbetsför-
medlingen startat en pilot-
satsning med en Rekryte-
ringsguide där nu även 
Melleruds kommun deltar.

Rekryteringsguiden finns 
nu på kommunens hemsida 
under Näringsliv och arbete. 
Även samverkan kring nä-
ringsliv, skola, utbildning 
och kompetensutveckling, 
sommar- och praktikplatser 
både i privata näringslivet 
och inom kommunala tjäns-
ter fortsätter.  

Nu planeras en återträff på 
hemmaplan för deltagarna 
som deltog på Stockholmsre-
san för fortsatta samtal med 
regionala politiker. 

Kommunen har nu haft ett 

första dialogmöte med be-
söksnäringen som blev väl-
digt lyckat! Vi kommer att 
fortsätta med dialogträffarna 
för samverkan och att stärka 
besöksnäringen som är väl-
digt betydelsefullt för Mel-
leruds kommun. Flera pro-
jekt är på gång för att stärka 
service och besöksnäringen 
och det är väldigt viktigt att 
vi gemensamt marknadsför 
olika aktiviteter som görs i 
kommunen för att få fler be-
sökare till vårt vackra Mel-
lerud och Dalsland.

Nu släpper vi snart infor-
mationen kring Kanalyran 
5–7 juli! Här ser vi hur kom-
muninvånare, näringsliv och 
företagsföreningar sluter sig 
samman för att skapa tre 
fantastiska dagar tillsam-
mans! Vi kommer nu att 
sända ut information och 
bjuda in till informations-
möte för sponsorer och för-
eningar. Kontakta mig gärna 
direkt om ni vill sponsra och 
delta i Kanalyran eller få mer 
information kring dagarna.

Den 10 april är det dags för 
Arbetsmarknadsdag på Rå-
daskolan där vi välkomnar 
våra företagare i kommunen 
att presentera sina verksam-
heter för unga och vux-
na!  Genom att delta i mässan 
kan vi gemensamt bidra till 
inspiration och viktiga val till 
kommande studier och jobb 
möjligheter.

Melleruds kommun sam-
verkar med Nuntorp och den 
10 och 24 april kommer in-
tressanta seminarier kring 
livsmedelsstrategi och in-
tressanta föreläsare att pre-
senteras.

Näringslivsstrategin för 
Melleruds kommun kommer 
att göras under 2019. Nä-
ringslivet kommer genom 
olika träffar och workshops 
gemensamt att arbeta fram en 
näringslivsplan. Kommun-
styrelsens ordförande Mor-
gan E. Andersson kommer 
att bjuda in butiksägare och 
fastighetsägare kring centr-
um för ett gemensamt dialog-
möte. Kommunen kommer 

även att gå med i Svenska 
Stadskärnan inför vårt fort-
satta gemensamma arbete 
kring centrumutvecklingen. 

Ett led i att förbättra före-
tagsklimatet är att kommu-
nen nu kommer att genom-
föra Förenkla helt enkelt, en 
utbildning genom SKL – 
Sveriges Kommuner och 
Landsting. 

Melleruds kommuns che-
fer, medarbetare och politi-
ker kommer att genomföra 
utbildningen tillsammans 
med Åmåls kommun för att 
förbättra företagsklimatet 
och bidra till en större förstå-
else för företagens behov och 
att skapa ett tillitsfullt och 
långsiktigt samarbete mellan 
kommunen och det lokala 
näringslivet. Man ska även 
utveckla effektiva arbetsme-
toder för att förbättra områ-
den kring start, drift och ut-
veckling av företag. 

Flera och livskraftiga före-
tag är en förutsättning för 
utveckling i kommunen. Ut-
bildningen är i samverkan 

Mellerud intressant för företagsetableringar

Samhällsbyggnadschefen Magnus Olsson berättar att  målet är att bygga 
ut hela Sapphultsområdet norr om Västerråda.

Det finns ett flertal intres-
senter som vill satsa på 
företagsamhet i Mellerud. 
Det pågår diskussioner 
med flera stycken vad 
gäller tomter på Sapp-
hultsområdet, kontrakt 
beräknas bli skrivna inom 
en snar framtid.
Melleruds samhällsbygg-
nadschef Magnus Olsson 
berättar att detaljplanen för 
Sapphultsområdet norr om 
Västerråda varit ute på 
granskning. Målet är att fylla 
på området så att det växer 
norrut. Det finns medel i 
2019 års investeringsbudget 
för att utföra hela VA-arbetet 
i området. Även gator kom-
mer att göras, förutom asfal-
teringsarbetet.

– Målet är att bygga ut hela 
området, men eventuellt 
kommer vi att dela upp arbe-
tet i två etapper. Det finns 
flera intressenter som det 
pågår diskussioner med. 
Inget är klart ännu, men vi 
ska skriva kontrakt inom en 
snar framtid, berättar Olsson.

Det finns även intressenter 
för tomter längs E45, två 
stycken är redan sålda. Bland 
annat tomten mellan gruspla-
nen som Oscarssons Gräv & 
Entreprenad äger och Snick-
argatan. 

Fler vågar ta steget
– Mellerud är intressant för 
företagsetableringar. Nu ser 
vi en trend att fler vågar ta 
steget att förverkliga sina 
planer och det gör att fler vå-
gar satsa och investera i kom-
munen, konstaterar Olsson.

På området mellan Nor- Plankarta över Sapphultsområdet norr om Västerråda. Det aktuella planområdet omfattar cirka 23,6 hektar.

med Västra Götalandsregio-
nen och Fyrbodals Kommu-
nalförbund som bidrar till 
genomförandet för att stödja 
företagsklimatet i Fyrbodal.

Under 2019 kommer två 
markområden för nya etable-
ringar att finnas centralt i 
Mellerud; Västerråda där 
även nya köpcentrumet kom-
mer att invigas under hösten 
och Sapphult som ligger 
bakom Västerråda.

Kommunen har även köpt 
in markområde kring Bråna 
Sjöskog mot Vita Sannar.

Nu har näringslivet en 
egen facebooksida, Närings-

liv Melleruds kommun, för 
att kunna förmedla aktuell 
information till näringslivet 
och andra intressenter. Gilla 
och sprid gärna informatio-
nen vidare!

Det är mycket som är på 
gång i kommunen och det är 
fantastiskt roligt att se hur 
samverkan, engagemang och 
gemenskap utvecklar före-
tagsklimatet och tillväxten i 
kommunen!

Marie Hörnlund, 
näringslivsutvecklare och 

marknadsföringsansvarig i 
Melleruds kommun
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Till planen hör:
Planbeskrivning
Fastighetsförteckning

Gransknigsutlåtande
Geoteknisk undersökning
Arkeologisk undersökning
Naturvärdesinventering Riskutredning (Västerråda)

Trafikbullerutredning

Samrådsredogörelse

Miljötekniks markundersökning
Dagvattenutredning

PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven
användning och utformning är tillåten. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom
hela planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR
Planområdesgräns
Användningsgräns
Egenskapsgräns
Administrativ och egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap,  PBL 4 kap 5 § 2

IndustrigataGATA1

ParkPARK

Park, i vilken utfart får ordnasPARK1

NaturområdeNATUR

Naturområde, i vilken utfart får ordnasNATUR1

Kvartersmark ,  PBL 4 kap 5 § 3

TransformatorstationE1

PumpstationE2

DrivmedelsförsäljningG

Detaljhandel utom handel med livsmedelH1

KontorK

VerksamheterZ

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATS
MED KOMMUNALT HUVUDMANNASKAP
Mark och vegetation

träd1 Träd får inte fällas,  PBL 4 kap 5 § 2

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR
KVARTERSMARK
Bebyggandets omfattning

e1 Högst 50% av fastighetsarean får bebyggas,  PBL 4 kap 11 § 1

e2 Lägsta nockhöjd är 6 meter ,  PBL 4 kap 11 § 1

Marken får inte förses med byggnad,  PBL 4 kap 11 § 1

0.0 Högsta nockhöjd i meter ,  PBL 4 kap 11 § 1

Fastighetsstorlek
d1 Minsta fastighetsstorlek är 3000 kvadratmeter och största

fastighetsstorlek är 5500 kvadratmeter,  PBL 4 kap 18 §

Utförande
b1 Huvudentréer, utrymningsvägar och friskluftsintag för ventilation får

inte placeras mot E45,  PBL 4 kap 16 § 1

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Huvudmannaskap

Huvudmannaskapet är kommunalt för allmän plats,  PBL 4 kap 7 §

Genomförandetid
Genomförandetiden är 10 år,  PBL 4 kap 21 §

Markreservat
u1 Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar,  PBL 4 kap 6 §

l1 Markreservat för allmännyttig luftledning,  PBL 4 kap 6 §

Upplysningar
Detaljplanen är framtagen med stöd av Plan- och bygglagen 2010:900 (PBL)

Skala: 

160100 200200 Meter40 60 80 180120 140

1:2000 (A1) 1:4000 (A3)

GENERELLA EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR
KVARTERMARK
· Källare får inte finnas, PBL 4 kap 16 § 1

· Lägsta överkant på översvämningstålig grundmur eller bottenplatta ska vara 0,5 meter över
gatunivå, PBL 4 kap 16 §  1

· Dagvatten ska fördröjas på egen fastighet, PBL 4 kap 12 § 1

· Minst 20% av fastighetsarean ska utföras med vattengenomsläppligt material, PBL 4 kap § 10

N
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dalsskolan och E45 finns det 
också tomter som har intres-
senter.

– Närheten till E45 plus att 
hela området är under ut-
veckling lockar många, men 
inga avtal är skrivna ännu, 
säger Olsson.

I år görs Snickargatan, från 
Parkgatan till Holmsgatan, i 
ordning. Det ska bli dubbel-
riktad gata från Parkgatan, 
förbi Nordalsskolan, ut på 
Snickargatan och vidare till 
E45. Det blir ett vänster-
svängfält på E45, för infart 
till Snickargatan.

För trafiksäkerhetens skull 
leds gångtrafiken vid skolan 
till gångbron vid norra ron-
dellen. Busshållsplatsen vid 
skolan görs om och det ska 
sättas upp heldraget staket 
hela vägen förbi skolområdet 
och längs Snickargatan.

Knyta samman
– Vi ska knyta samman torget 
och Västerråda. Pengar finns 
avsatt till en utredning om 
hur vi ska gå till väga. Kom-

munens vilja är att få till en 
helhetslösning, framhåller 
Olsson.

Han berättar vidare att det 
finns intresse att etablera sig 
i östra industriområdet, vid 
Hellbergs och Emballator. 
Kommunen har några tomter 
som det finns intressenter till.

Vad gäller kvarteret Ugg-
lan ska detaljplanen beslutas 
i vår. Även här finns intres-
senter som har planer för 
området, framför allt bygg-
nation av bostäder. Kommu-
nen har dessutom sålt en tomt  
(kvarteret Uranus) på Änge-
näs till Mabentho AB. 

– Där finns sju färdiga 
tomter. Vi kommer att ta be-
slut om vad vi ska bygga där 
efter sommaren. Vi har två 
alternativ; antingen fortsätta 
bygga parhusprojektet eller 
villor för försäljning, säger 
Benny Mattsson, Mabentho 
AB.
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se
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www.mellerud.se • 0530-180 00 • Följ oss på Facebook

Välkommen till nya facebooksidan 

Näringsliv Melleruds kommun
Här kan du följa aktuell näringslivsinformation, företagsbesök, aktuella 

händelser, nyheter som berör företag, inbjudan till möten för företag och 

föreningar, dela andra kommuners och organisationers evenemang.

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.

Anders Andersson
073-944 47 54

Camilla Andersson Hecktor
072-050 93 31

Annelie Carlsson
072-050 93 32

www.4klovern.se
För oss är ekonomi och juridik naturligt

Fyrklövern+Brålanda=Sant!
Vi är glada ekonomer och jordnära jurister. Vi hjälper människor att 
starta och driva lönsamma företag på bästa sätt. För oss är ekonomi 
och juridik naturligt. Välkommen att höra av dig om du vill veta mer. 

Låt dina affärer blomstra mitt 
i Dalsland. Vi har 36.000 kvm 
lokaler för kontor, verkstad, 
industri och lager. 
• Tekniska lösningar i världsklass
• Lokaler och utrymmen i alla storlekar
• Fibernätverk och eltillförsel utöver det vanliga
• Bevakning dygnet runt
• Kontor, lager, industri samt produktionsytor
• Centralt beläget i Dalsland
• Goda förbindelser i samband med E45 samt 
   tåg, bil och bussvägar
• Nu kan vi även erbjuda vinterförvaring av
   husbil/husvagn och båt

Håfreströms Företagspark AB • Fabriksvägen 15, 464 40 Åsensbruk 
Tel: 0530-365 00 • E-post: christer.olsson@hafpark.se • www.hafpark.se
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Tomma affärslokaler i centrum fylls
Det händer saker när det 
gäller tomma butiksloka-
ler i centrum. För sex av 
lokalerna vid torget och 
på Storgatan finns det 
nya planer från och med i 
vår och på PD Lundgrens-
gatan öppnar en Bed & 
Breakfast i juni.
Enligt Melleruds Bostäder 
som äger huset där Nya Kon-
ditoriet fanns är en intressent 
i konditoribranschen på 
gång. Denne ska inom kort 
starta sitt bolag och man har 
förhoppningar om att verk-
samheten kan komma igång 
under våren.

I Parfymeri Alexandras 
före detta lokal vid torget 
etablerar sig en golvfirma 
från Brålanda. I lokalen 
kommer ett showroom att 

öppnas under våren, medde-
lar fastighetsägaren Mats 
Sörenssen. I fastigheten 
finns ytterligare en butikslo-
kal som fortfarande är ledig.

I kommunhusets hörnlo-
kal, där smyckesaffären tidi-
gare fanns kommer en spel-
butik med tillhörande café att 
öppnas, meddelar kommu-
nens fastighetschef Peter 
Mossberg.

Lilla gula huset bredvid 
restaurang Vågen har intres-
senter som är på väg in under 
våren kan fastighetsägaren 
Ann-Sofie Bachalan berätta. 
Ännu är det inte officiellt 
vilken verksamhet som kom-
mer att finnas där.

I det andra gula huset, på 
bakgården, har en frisör tagit 
plats och ännu en verksamhet 
med anknytning till detta 

kommer att flytta in i den 
lokalen under våren.

Enligt Fastighetsfabriken, 
som i dagsläget har tre tomma 
lokaler på Storgatan, finns 
det många intressenter till 
Handelsbankens före detta 
lokal, men hittills har ingen 
av dem klarat kreditpröv-
ningen, meddelar man. 

I före detta Blüchers lokal 
kommer en antikvitets- och 
heminredningsbutik att öpp-
na under våren.

På P.D Lundgrensgatan, i 
det gula trähuset där andra-
handsbutiken 7:an tidigare 
höll till, renoveras det och i 
juni öppnar där en Bed & 
Breakfast.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se
Bakom dessa fönster kommer enligt planerna en antikvitets- och inredningsbutik att öppnas.

Det blir snart liv och rörelse bakom dessa rutor när en spelbutik med 
café flyttar in.

Centrumutvecklingen 
är av strategisk betydelse

Kommunstyrelsens ordförande Morgan E Andersson kommer att träffa 
köpmän och fastighetsägare i april, för en dialog om framtidens centrum.

– För Melleruds kommun 
är centrumutvecklingen 
av strategisk betydelse. 
Jag ska träffa fastighetsä-
gare och köpmän i början 
av april, säger Morgan E 
Andersson (C), kommun-
styrelsen ordförande.
Han konstaterar att det är 
oroande med tomma lokaler 
i centrum, men att detta inte 
har något att göra med det 
nya köpcentret.

– Nej, det har andra för-
tecken, såsom konkurrensen 
av e-handeln som växer så 
det knakar. Men så har vi 
molino.se som drivs av Petra 
Andersson, ett exempel på 
ett fantastiskt samarbete 
mellan e-handel och detalj-
handel, framhåller Anders-
son.

Den 4 april kommer han att 
träffa köpmännen och fastig-
hetsägarna runt torget, var 
för sig, för en dialog om hur 

de vill se framtidens centrum.
– Jag vill lyssna av deras 

åsikter och förmedla köp-
männens önskemål till fast-
ighetsägarna, menar Anders-
son.

Coop-fastigheten vid tor-
get kommer att stå tom när 
butiken flyttar till köpcentret 
i höst. Fastigheten ägs av 
Coop själva och frågan om 
vad som händer med bygg-
naden är oklar. 

Det är viktigt att fylla 

tomma lokaler med kommer-
siell verksamhet. Ett lyckat 
exempel är före detta Smyck-
abutiken i hörnet vid torget. 
Här ska det öppnas en spel-
butik med café.

– Jag behöver uppdatera 
mig om de gamla planerna 
och undersökningen ”Tyck 
till om torget”. Jag vet att det 
kom in många intressanta 
förslag. Men jag har suttit på 
min post i två månader och 
behöver sätta mig in i detta. 

Vilka är de hetaste yrkena i Västra Götaland?
I Västra Götalands län ska-
pas det många nya jobb 
under året. Arbetsmark-
naden är hetast inom bygg 
och anläggning, teknik, 
data och it, pedagogiska 
yrken samt hälso- och 
sjukvård.  
Arbetsförmedlingens senas-
te prognos visar på en fortsatt 
stark arbetsmarknad i Västra 
Götaland och i år väntas  
11 500 nya jobb i länet.  
I februari publicerade Ar-
betsförmedlingen den läns-

vis nedbrutna rapporten 
Jobbmöjligheter med färsk 
information om yrken med 
bäst chans till jobb i länet 
under 2019.

 – Under 2010-talet har det 
redan skapats fler jobb än 
någonsin tidigare under ett 
enskilt årtionde. En stor ef-
terfrågan på kompetens bi-
drar till goda jobbmöjlighe-
ter i fler än tre av fyra yrken 
i Västra Götalands län som 
Arbetsförmedlingen gör be-
dömning på, säger Sandra 

Offesson, analytiker på myn-
digheten.

Många branscher har länge 
haft svårt att rekrytera arbets-
kraft och därmed finns goda 
möjligheter även för nya på 
arbetsmarknaden att snabbt 
komma in i arbetslivet. Här 
har högskoleutbildade, men 
även de med yrkesutbildning 
extra goda jobbmöjligheter.

 – En gymnasial utbildning 
är ofta ett grundkrav för att 
få ett jobb och det kommer 
att vara centralt även i fram-

tiden. Det är därför viktigt att 
slutföra sina gymnasiala 
studier, säger Sandra Offes-
son.  

Att gå klart gymnasiet är 
mer betydelsefullt än valet av 
program. Efter en gymnasie-
utbildning finns det bra möj-
ligheter att få en anställning 
i många olika yrkesområden; 
till exempel inom hotell, 
restaurang, bygg, vård och 
industri.

Urval av yrken med goda 
jobbmöjligheter direkt ef-

ter en yrkesutbildning:
- Anläggningsarbetare
- Betongarbetare
- Industrielektriker
- Kockar och kallskänkor
- Medicinsk sekreterare
- Motorfordonsmekaniker
- Murare
- Målare
- Undersköterskor
- VVS-montörer
 Urval av yrken med goda 

jobbmöjligheter direkt ef-
ter universitet/högskola:

- Barnmorskor

- Civilingenjörsyrken och 
ingenjörsyrken (inom bygg 
och anläggning, maskintek-
nik, elektroteknik samt lo-
gistik och produktion)

- Fysioterapeuter
- Förskollärare
- Grundutbildade sjukskö-

terskor
- Lärare i yrkesämnen
- Mjukvaru- och systemut-

vecklare
- Socialsekreterare
- Systemförvaltare
- Tandläkare

Så mötet med köpmän och 
fastighetsägare är mycket 
viktigt, alla ska ges möjlighet 
att ge sin syn på hur centrum 

ska utvecklas, framhåller 
Andersson.
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se

Under våren öppnas, om allt går enligt planerna, konditoriet upp igen, 
i ny regi.

Här håller en golvfirma från Brålanda på att flytta in. Ett showroom 
öppnas i vår.
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ALTERNATIVET TILL STORBOLAGEN

HAR DU EN BRA 
PASSIONS-
FÖRSÄKRING?
Ta hand om det som är viktigt för dig. Kontakta oss som är lokalt förankrade med stort 
engagemang och full koll på försäkringsfrågor för företag och lantbruk. 

Maria Hållö, Dahn Åberg, Andréa Persson, Johan Jolemark och Anders Staxäng.0522-64 66 60, 0521-308 20, 0520-42 45 00  www.dina.se/vast   

Komplett solskydd  
både inom- och utomhus

#aag_industrikonsult MELLERUD 0768-91 95 96

Njut av solen – när du vill!

Norra Kungsgatan 14

Mikaels 
Bilservice

Specialverktygen finns på plats
– vi fixar ALLT med din bil! 

Service (även av släpkärror och husbilar)
Reparationer 
Felsökning via dator 
Svetsning • Däckbyte

Mikael, bilreparatör, Östevatten 8 
Tel: 070-417 41 25  E-mail: micke_alfredsson@live.se 
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50-60 arbetstillfällen
Melleruds Handels sats-
ning på Västerråda inne-
bär ett stort antal arbets-
tillfällen i kommunen. Det 
handlar om minst 50-60 
arbetstillfällen.
När köpcentret öppnar i slu-
tet av oktober kommer man 
att ha rekryterat ett stort antal 
personer till de verksamheter 
som hyr lokaler i fastigheten.

– Det blir minst 50-60 ar-
betstillfällen – lågt räknat. Vi 
har cirka 2 000 kvadratmeter 
kvar att hyra ut av totalt  
10 000 kvadratmeter, konsta-
terar Ingmar Johansson, ut-
hyrningsansvarig på Melle-
ruds Handel.

– Vi behöver cirka 30 med-
arbetare inklusive lednings-
gruppen och butikschefen 
Maria Fredriksson. Så vi 

behöver nyrekrytera 20-25 
personer inledningsvis, det 
börjar vi med under försom-
maren. Många har redan 
börjat höra av sig, det är ro-
ligt. Det är ett jätteavtryck vi 
gör i Dalsland med denna 
butiken, konstaterar Fredrik 
Fast, regionchef för Coop 
som bygger en 3 000 kvadrat-
meter stor butik.

När det gäller den andra 
stora hyresgästen, Dollar-
store, handlar det om tio or-
dinarie personal plus tre-fyra 
extrapersonal.

– Vi kommer att börja re-
krytera personal i maj. Vi ser 
fram emot att öppna i Mel-
lerud, säger Fredrik Holm-
ström, etableringschef Dol-
larstore.

Butiken kommer att om-

fatta 2 700 kvadratmeter 
butiksyta och 300 kvadrat-
meter yta för lager och per-
sonalytor.

Kanya Tipmung, Melle-
rud, öppnar restaurang med 
thaimat, husmanskost samt 
café i en lokal på 350 kva-
dratmeter. 

Sibylla öppnar hamburger-
bar i en 250 kvadratmeter 
stor lokal. Båda verksamhe-
terna ger möjlighet till drive-
in-beställningar.
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se

Fotnot: Melleruds Handel 
ägs till lika delar av Orvelin 
Gruppen och Konsumentför-
eningen Bohuslän-Älvsborg.

Klart med en restaurang till
När Melleruds Handel 
(köpcentret på Västerrå-
da)  öppnar i oktober 2019 
är det stor premiär för den 
nya Sibyllarestaurangen i 
Mellerud. 
Sibyllakedjan blir därmed 
först ut bland de ledande fast 
food-aktörerna att etablera 
sig på orten och franchiseta-
garna Lina och Jack Assia 
har förhoppningar om att 
kunna dra nytta av den unika 
positionen vid E 45 och väg 
166.

– Vi blir ju lite ensamma 
herrar på täppan i vårt seg-
ment och det gör att vi ser 
väldigt positivt på både orten 
i sig och läget vid handels-
platsen. Vi tror att vi kommer 
att kunna locka till oss både 

trafikanter från vägen och de 
som bor här på orten, säger 
Lina Assia.

Nya arbetstillfällen
Restaurangen i Mellerud 
kommer att ha en total yta på 
cirka 250 kvadratmeter och 
72 sittplatser i serveringen. 
Här finns även en drive in-
lucka för de som vill handla 
direkt från bilen. 

– Dessutom kommer vi att 
ha en uteservering i direkt 
anslutning till restaurangen, 
säger Lina. 

Utseende- och inrednings-
mässigt följer restaurangen 
Sibyllakedjans nya profil och 
den som fortfarande förknip-
par Sibylla med mer traditio-
nella gatukök kommer att bli 
förvånad.

Etableringen innebär ock-
så att Mellerud tillförs nya 
arbetstillfällen och totalt 
kommer Lina och Jack att ha 
cirka tio anställda på deltid 
eller timmar. De kommer 
själva att arbeta full tid i res-
taurangen och vara operativa 
i verksamheten. 

– Jag tror det är bra att själv 
vara operativ så mycket det 
bara går. Vi sätter alltid gäs-
terna i fokus och vi vill skapa 
bra relation till melleruds-
borna, säger Lina. 

– Detta är en viktig del i vår 
strategi att locka folk till 
Mellerud. Nu har vi asiatiskt, 
husmanskost, café och en 
hamburgerrestaurang i köp-
centret, konstaterar Ingmar 
Johansson, uthyrningsan-
svarig på Melleruds Handel.

Bygget av köpcentret fortsätter inomhus
Hittills har halva jobbet utförts med det nya köpcentret. Här syns Coops blivande butiksyta, där innerväggarna är uppe. Förra veckan var slipningen av betonggolvet klar liksom arbetet med ventilationen.

Köpcentret på Västerråda 
fortsätter att växa fram, 
men nu sker arbetet mes-
tadels inomhus. Vi har 
träffat Skanskas produk-
tionschef Erik Carlsson, 
som visar runt på den 
gigantiska arbetsplatsen.
– Tidsmässigt har vi gjort 
halva jobbet. Det innebär att 
taket är tätt och den 12 000 
kvadratmeter stora betong-
plattan ska färdiggjutas 20-
21 mars. Vi är i full gång med 

innerväggar till butikerna 
och vi drar vatten, el och 
ventilation, berättar Erik.

Arbetet startade med 
Coops butiksdel på 3 000 
kvadratmeter, där blev venti-
lationsarbetet klart tisdag 
förra veckan. Här är samtliga 
innerväggar (tonat vita) uppe 
och betonggolvet slipades 
klart förra veckan.

– Det gör vi för att få mer 
liv i golvet. Vi slipar den 
översta ytan som är grå för 

Skiljeväggarna  mellan butikerna håller på att komma på plats.

En nio meter hög cistern ska vattnet till köpcentrets sprinklersystem 
att förvaras.

att ta fram de grövre stenarna. 
Vi håller tidsplanen och ska 
ha en överlämning till Coop 
direkt efter midsommar, då 
färdigställer de butiken själ-
va, förklarar Erik.

Förutom de stora butikerna 
Coop och Dollarstore finns 
det plats för tio butiksytor, en 
frisör, två restauranger plus 
en yta som det ännu inte är 
bestämt vad den ska använ-
das till.

I genomsnitt sysselsätter 
arbetsplatsen ett 40-tal per-
soner dagligen. Skanska har 
själva åtta man på plats, va-
rav fem bor i Dalsland. 

Två stycken pumpar till 
sprinklersystemet står in-
plastade i Skanskas lagerlo-
kal. De kommer att drivas 
med diesel och påverkas 
alltså inte vid eventuella 
strömavbrott. En av pum-
parna är en reservpump.

Pumpen skall sitta i bygg-
naden som sitter ihop med 
den nio meter höga cistern/
sprinklertank som är belägen 

i norra delen av området. Vid 
brand pumpar den vatten i 
250-millimeters ledningar 
till fastigheten.

Erik visar även lokalerna 
bakom chark- och mejeriav-
delningarna som ska inne-
hålla Coops lager, två kontor, 
omklädningsrum, personal-

rum och vilorum. Innanför 
entrén vid sydöstra gaveln 
har man börjat sätta upp bu-
tiksskiljande väggar. Ut mot 
gången får butikerna glas-
väggar. Ut mot E45 kommer 
restaurangerna att vara be-
lägna, båda med drive-th-
rough-möjligheter.

Det planeras även ett stort 
torg i mitten med så kallade 
popup-butiker. Här sätts 
enkla skiljeväggar upp för 
två-tre småbutiker som kan 
vara öppna tillfälligt.
 Susanne Emanuelsson 

susanne@mellerudsnyheter.se
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Betongplattan på 12 000 kvadratmeter beräknas vara färdiggjuten 10-21 mars, taket är redan klart för hela fastigheten. Det blir tio butiksytor, en frisör, två restauranger samt de stora 
butikerna Coop och Dollarstore. En yta är det dock oklart vad den ska fyllas med. Det planeras även ett stort torg med ”popup-butiker”, det vill säga småbutiker som kan vara här tillfälligt. 

I den norra delen av fastigheten kommer Dollarstore att ha 3 000 kvadratmeter.Telefonen ringer hela tiden för Skanskas produktionschef Erik Carlsson. Bakom honom syns ytorna som ska 
armeras för de två restaurangerna.

Lägger ut 6 000 ton makadam
Markarbetet vid köp-
centret pågår för fullt. 
Inomhus går det åt 6 000 
ton makadam. Utomhus 
handlar det om 24 000 
kvadratmeter asfaltsytor, 
2 000 kvadratmeter plat-
tor och 6 000 kvadratme-
ter gräsmattor. 
Underentreprenören Oscars-
sons Mark & Entreprenad 
står för allt markarbete. Som 
inledning drogs VA-ledning-
arna om, de lades för 40 år 
sedan och skulle ligga under 
köpcentret om de inte flytta-
des. Cirka 400 meter VA-
stam har lagts om så att den 
istället går runt byggnaden.

– Jag minns det så väl. Jag 
var 17 år och körde moped 
till jobbet som praktikant där 
jag var med och kopplade 
rören. På den tiden fanns 
ingenting på Västerråda. Jag 
minns att Televerket köpte en 
tomt och byggde på den, det 
är lokalerna där Tendenz låg 
tills nyligen, säger Lennart 
Oscarsson, platschef.

Underentreprenörer
Nu ser allt annorlunda ut på 
Västerråda, ett område där 
ett stort antal företag etable-
rat sig genom åren och ett  

12 000 kvadratmeter stort 
köpcenter innebär arbete för 
ett flertal lokala underentre-
prenörer.

– Vi har fyra-fem egna 
gubbar på plats plus att vi 
köper in lastbilstransporter-
na. Vi har ett gäng inne och 
ett gäng utomhus, förklarar 
Christian Nielsen, vd Os-
carssons Mark & Entrepre-
nad.

Hela ytterskalet har levere-
rats av Brålanda Industri, det 
handlar om 300 ton stålkon-
struktioner.

– För oss innebär bygget 
sex årsarbeten, säger Leif 
Broberg, företagets vd.

Man har levererat 13 000 
kvadratmeter takplåt, 110 
stålfackverk (takstolar) med 
upp till 26 meters spännvidd 
samt pelare.

– Vi har köpt in socklarna 
från Örs Cementgjuteri. 
Sockeln är 1400 millimeter 
hög och 320 millimeter tjock 
och den går runt hela fastig-
heten, så det blir också några 
ton, säger Leif Broberg.

6 000 ton makadam
Markarbetet inleddes med 
grundberedning av de 12 000 
kvadratmeterna, schaktning 

av ytan samt grävning för 
avlopp, dränering och vatten. 
Ytan täcks med 15 centime-
ter makadam inför gjutning-
en. Totalt går det åt 6 000 ton.

Inför asfalteringen utom-
hus fylls det på med 30 000 
ton bergkross.

– Vi jobbar på totalt 44 000 
kvadratmeter för köpcentret, 
bland annat 24 000 kvadrat-
meter asfaltsytor, 2 000 kva-
dratmeter plattläggning och 
gräsmatta på 6 000 kvadrat-
meter. Det ska bli 420 parke-
ringsplatser, förklarar Len-
nart Oscarsson.

Det blir p-platser både i 
den södra änden mot 166:an, 
längs E45 samt på en yta norr 
om byggnaden.

Hårdgörs med bergkross
För tillfället schaktar och 
grusar man upp för parke-
ringarna, gräver för dag-
vattenbrunnar och ledningar 
till sprinklertanken. Ytorna 
hårdgörs sedan med berg-
kross. Samtidigt läggs maka-
dam ut i Dollarstores butik i 
norra änden av fastigheten. 
Där ska golvet gjutas senare 
i mars månad.

– Vi ska vara helt klar 
vecka 37, då är det dags för 

Christian Nielsen, vd och Lennart Oscarsson, platschef med en gräv-
maskin i bakgrunden som schaktar inför asfalteringen av p-platserna.

I norra delen av fastigheten ska det snart gjutas golv i Dollarstores blivande butik. Här syns Niklas Sundén 
kratta makadamen jämn och fin, medan Jarno Taponen sköter grävmaskinen.

slutbesiktning, förklarar 
Christian Nielsen.

– Det är roligt att vara i 
Mellerud, annars jobbar vi 
mest i Trestadsområdet. Vi 
träffar många som har frågor 
om köpcentret, säger Len-
nart Oscarsson.
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se
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Vad tycker du om det nya köpcentret?

Glenn Nordling, Mellerud:
– Jag tror det kan vara posi-
tivt för kommunen, men det 
hänger på vilka butiker som 
kommer hit. Positivt är också 
köpcentrets strategiska läge 
mellan Åmål/Säffle och 
Trollhättan, dessutom pas-
serar det mycket bilar på 

E45. Men det är också viktigt 
att locka fler företag som vill 
etablera sig i centrum så vi 
inte får fler tomma lokaler, då 
dör ju centrum ut. Det är 
viktigt att det blir butiker i 
lokalerna, för handelns skull. 
Jag önskar att det kommer en 
stor musikaffär!

Jouni Koskeleinen, Melle-
rud:
– Jag ställer mig positiv till 
köpcentret, men jag tror att 
folk kommer att vara nyfikna 
och gå dit mest i början efter 
att man öppnat. Efter en tid 
tror jag att lokalbefolkningen 
kommer att handla i centrum 
igen. Det kommer jag att 
göra iallafall. Det är viktigt 
för centrumhandlarna att tala 
om att de finns. Jag tycker 
torget borde bli roligare, var-

för inte en liten stationär 
scen? Några soffor till så folk 
kan sitta ner. Det är trevligt 
med torghandel, nu har vi ju 
fiskbilen, blommor och klä-
der som säljs där. Men jag har 
hört att det är dyrt att hyra 
plats på torget, det skulle bli 
fler som stod på torget om 
hyran vore lägre. Jag skulle 
önska att en butik med tek-
nikprylar kom hit, typ Audio 
Video. Jag tror många saknar 
det.

Satu Mathlin, Mellerud:
– Jag blev jätteglad när jag 
fick höra att det skulle byg-
gas ett köpcenter, det är po-
sitivt för Mellerud. Jag är 
jätteintresserad av att handla 
i den stora Coop-butiken. 
Det är ju många som passerar 
Mellerud på E45 och jag tror 
köpcentret kommer att gå bra 
med tanke på läget. Samti-
digt är jag lite orolig över vad 
som händer med affärerna i 
centrum, jag vill ju inte att 

torget ska försvinna. Man 
måste handla lokalt så att 
butikerna vid torget inte dör 
ut. Men allting finns ju inte 
här och då måste man åka till 
stan. Det gäller att butikerna 
håller bra priser och har ett 
bra utbud, konkurrensen är ju 
hård med e-handeln också. 
Jag skulle önska att Lindex 
öppnar i köpcentret, där är 
bra att handla för hela famil-
jen.

Susanne Karlsson, Melle-
rud:
– Jag tycker att det är bra för 
Mellerud att expandera med 
ett köpcenter, det är trevligt 
när det händer något i byg-
den. Men det är också viktigt 
att centrumhandeln lever 
kvar och fungerar. Det är 
viktigt att ha en torghandel 
för bygden, jag försöker all-
tid handla på hemmaplan. 
Risken finns ju att folk stan-
nar till vid köpcentret och 
inte åker in till centrum. Det 

beror på vilken typ av butiker 
som ska in i köpcentret också, 
så att de inte konkurrerar ut 
de befintliga. Jag tycker det 
är viktigt att butikerna i Mel-
lerud håller nere priserna. 
Matpriserna är bra här, vi har 
ju många matbutiker att välja 
mellan och jag hoppas att de 
blir kvar när det kommer en 
stor Coop-butik. Det vore 
roligt om det kom en HM-
eller Lindexbutik, jag saknar 
sådana butiker i Mellerud.

Bolagets namn Bolagets verksamhet
AB Kreativ Försäljning i Sverige Konsultverksamhet främst inom bemanningsbranschen avseende organisation och personaladmi-

nistration samt utöva handel med produkter relaterade till inredning för dagligvaruhandeln och 
fackhandeln.

AB Rosenhill Gård Avel och uppfödning av travhästar.

AC&CA Bygg AB Byggnation, renovering, om- och tillbyggnad av bostadshus och andra byggnader. 

Bo-Göran Andersson Förvaltnings AB Bolaget ska äga och förvalta aktier.

Dalslands Digitaltjänst AB Konsultverksamhet och tjänster inom IT, fotografering, musikverksamhet.

Eventles AB Catering och eventorganisering.

Gärdseruds Holding AB Bolaget ska äga och förvalta aktier.

HH Fastighetspartner AB Försäljning av nyproducerade styckehus. I verksamheten ingår även förvaltning av fastigheter och 
tomter.

Hilmerdal AB Bolaget ska bedriva djurskötsel, fodertillverkning och spannmålshandel.

JME i Väst AB Bolaget ska bedriva entreprenad inom gräv och byggbranschen.

Johan Engqvist Fastigheter AB Uthyrningsverksamhet av fastigheter, stugor och lägenheter.

Jon’s Alltjänst AB Byggnads och anläggningsarbetare och transport.

JULI Transporter AB Bolaget ska bedriva transporter, köp och försäljning av bilar.

Kaewmadotter AB Aktiebolaget ska bedriva restaurang.

Klara gränser AB Bolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier i andra bolag samt bedriva konsulterande rådgiv-
ning inom fastighetsrätt och lantmäteriteknik.

Melleruds Golf AB Drift och underhåll av golfbana, uthyrning av gräsvårdsmaskiner, uthyrning av rum, golfverksamhet.

Millnod AB Utveckla, tillverka, programmera, försälja, installera och underhålla tjänster, samt driva teknisk platt-
form inom IoT. Bolaget skall förvalta och licensiera immateriella rättigheter, idka konsultation inom 
teknik för trådlös kommunikation samt importera och exportera produkter och mjukvara inom IoT.

Molino Interiör Aktiebolag E-handelsbolag med inriktning mot produkter för hemmet, konsultverksamhet inom byggnation, 
uthyrning av personal.

Muggeruds Industriservice AB Jord och skogsbruk, mekanisk och träteknisk konstruktion, produktion, konsultation, industriservice 
och reparationer. Handel med värdepapper.

Nielsen Oscarssons Fastigheter 2 AB Bolaget ska äga och förvalta fast egendom.

Nielsen-Oscarssons Fastigheter AB Bolaget ska äga och förvalta fast egendom.

Nuntorp Mjölk AB Bolaget skall driva mjölkproduktion.

Nuntorps Gårds Bistro AB Restaurang, catering och konferens.

Sands Fiber & Markentreprenad AB Utföra mark- och grundarbeten, fiberinstallation, byggverksamhet och maskinuthyrning samt 
bedriva handel med aktier.

Scandbil AB Bolaget skall bedriva försäljning, uthyrning, import och export av begagnade bilar samt sälja därtill 
tillhörande tilläggstjänster och produkter.

Svenska Glaslösningar AB Glas- och fönsterreparationer, reparation och byte av fordonsglas, diverse svetsningsarbeten såsom 
reparationer, nytillverkning och legosvetsning.

Tim Eriksson EL AB Konsulttjänster inom elinstallationer.

Yield Retail Mellerud AB Bensinstationsverksamhet.

Ziqo AB Konsultationer inom on-line entertainment, e-sport.

100 Thingz4U AB Detaljhandel, främst på internet, företrädesvis med hem- och trädgårdsartiklar, hobbymaterial, 
sport- och fritidsartiklar, husdjursartiklar, leksaker och barnartiklar.

AdMiror AdMiror är en tjänst som förenklar affiliatemarknadsföring för både privatpersoner och företag samt 
ordnar en effektivare e- handel.

Alexander Salén Entreprenad Uthyrning av mig själv som maskinist.

Allfix Lovelia Rengöra och underhålla hus, lägenheter och företag.

Brorsons Motorsport Partihandel med uttjänta fordon, allmän service samt plåt-, lack och glasreparationer av motorfordon.

by ElinH Skönhetsvårdstjänster främst inom manikyr och nagelförlängning. Verksamheten erbjuder även 
tjänster inom styling, makeup och håruppsättningar.

Ervings Gräv Gräv & Schakt.

Gustafsson Svets&Lantbruk Svetsarbeten åt andra företag i både egna lokaler och ute hos andra uppdragsgivare. Lantbruk med 
spannmålsodling. Skogsbruk.

HQ VVS & ALLTJÄNST Bolaget skall bedriva byggverksamhet inom byggsnickeri, byggnadsmåleri, rörmokeri, transport-
service.

Nose Work Dalsland/Maria Ihrén Hundägarutbildning.

Pomb Säljer månadslådor med bindor och tamponger, snacks, böcker, hjälp mot smärtan, kosttillskott och 
hygienprodukter.

Wallin Bråna Lantbruk Lantbruk, spannmål, skog, fjäderfä.

Karl & Karl Handelsbolag Mediakonsulter inom film och fotografering.

Sa Vi Fika Handelsbolag Café.

Nystartade bolag i Melleruds kommun perioden 1/3 2018 till 1/3 2019:

www.mellerudsnyheter.se



MELLERUDS NYHETER 9ONSDAG 13 MARS 2019

Branddörrar | Säkerhetsdörrar | Brandskjutportar

www.dackteam.se

Öppet mån-fre 7.00-17.00

Tel. 0530-101 77

Prisexempel: 
195/65R15 91V 919 kr/st
205/55R16 91V 971 kr/st
225/45R17 94V 1103 kr/st

Priser inkl. montering, balans och 
återvinningsavgift. Inkl. moms

Gäller till 29/3 - 2019

Försäsongserbjudande 
på "Point S" 

Be a SummerHero

www.points-showroom.com

Verkstadsgatan 6, Mellerud

"Kvalitétsdäck  tillverkade  
i Europa!"

Välkommen in till 
butiken för dina 
förbeställningar

Halva 
 priset!

PÅ ALL GLASS
GÄLLER 1-21 APRIL

Mellerud

Stefan   Christoffer

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

0530-421 64

Alltid efter era önskemål

Storgatan 37, Mellerud 
Tel/fax 0530-103 00,
Mobil. 070-540 33 00
Vardag 10-17.  Lördag 10-13

Bergsgatan 9 • Tel: 0530-417 46
patient@mellerud.dental

Välkommen att boka tid 
hos våra tandhygienister

Yvonne Larsson       Yvonne Andersson

Vi finns alltid nära dig
För andra banker är Dalsland en liten del av 
Sverige - för oss betyder Dalsland allt. 

Välkommen till din lokala sparbank!

dalsbank.se I 0530-440 00

Annonsera på
Från A till Ö

Ring eller maila Christina
0530-125 40

annons@mellerudsnyheter.se
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E45 – viktig för industriföretagen

lastbil blir det totalt. Trans-
porterna går nästan uteslu-
tande söderut på E 45.

Emballator Mellerud Plast 
tillverkar plastförpackningar 
för produkter inom kem, 
livsmedel, pharma och hälsa. 
I snitt uppskattar man att tio 

till tolv lastbilar per dag läm-
nar eller hämtar gods. Det 
betyder 2 820 transporter 
med lastbil per år.

9 735 lastbilstransporter 
per år på E45 fraktar gods till 
och från industriföretagen i 
Mellerud. 

Bättre väg skulle betyda 
snabbare och säkrare trans-
porter. Den skulle förbinda 
Dalsland med trestadsregio-
nen och Göteborg. Det 
skulle höja värdet på företa-
gen och få fler företag att 
etablera sig i Mellerud, det är 

man övertygad om bland 
företagarna i Mellerud.

– Det skulle också bli lätt-
are att pendla in och ut och 
öka arbetsmarknaden. Det 
skulle bli lättare att bo och 
verka i Mellerud med bättre 
vägar, säger Sebastian Hell-

berg, vd på Hellbergs dörrar 
och en av företagarna i Indu-
strigruppen i Mellerud.
 Karin Åström 

karin@mellerudsnyheter.se

Långtradartransporterna på E45 är många. En ombyggnad av vägen söderut skulle betyda mycket, bland annat för industriföretagen i Mellerud som är flitiga användare av den.

Ny rekryteringsguide lanserades i torsdags

Förra veckan lanserades rekryteringsguiden på kommunens hemsida, ett verktyg som hjälper arbetsgivare 
i rekryteringsarbetet.

Mellerud är andra dals-
landskommunen som 
lanserar Arbetsförmed-
lingens digitala tjänst 
Rekryteringsguiden på 
sin hemsida. Här föreslås 
arbetsgivaren det mest 
lämpliga rekryteringssät-
tet för den kompetens 
man söker. 
Rekryteringsguiden som 
lanserades under hösten 
2018 har tagits fram av Ar-
betsförmedlingen och kom-
mer att finnas hos olika aktö-
rer, bland annat på 
kommuners webbplatser. 
Tanken är att göra den så 
tillgänglig som möjligt för 
företagare runtom i landet.

Mellerud är en av de första 
kommunerna att testa kon-
ceptet. Det kan handla om att 
publicera en annons, söka i 
en stor kandidatbank där 
både arbetssökande och om-
bytessökande finns eller få 
hjälp att ordna rekryterings-
träffar.

– Detta är ett resultat av 
dalslandskommunernas för-
djupade samarbete efter re-
san till Stockholm tidigare i 

år. Vi träffade Camilla Hane 
från Arbetsförmedlingen och 
hon jobbar med digitalise-
ring. Hon tycker det är en 
styrka att ha med oss dals-
landskommuner i projektet 
Rekryteringsguiden. Bengts-
fors var först ut och nu är det 
vår tur, lanseringen startade i 
torsdags, säger Marie Hörn-
lund, näringslivsansvarig i 
Melleruds kommun.

Fantastiskt verktyg
Hon framhåller att detta är ett 
fantastiskt verktyg som gör 
det enkelt att söka och hitta 
rätt kandidat för företagets 
behov.

– Det är bra även för kom-
munen, det blir lättöverskåd-
ligt att hitta kommunala 
tjänster, understryker Marie 
Hörnlund.

– En av styrkorna med re-
kryteringsguiden på kom-
munens webbsida, förutom 
att det är ett snabbt och enkelt 
verktyg för arbetsgivare att 
hitta den mest lämpade vä-
gen att rekrytera, är att den 
visar på det fördjupade sam-
arbetet mellan kommunen 

och Arbetsförmedlingen för 
att skapa ett gynnsamt före-
tagsklimat. Rekryteringsgui-
den kan även skapa ett under-
lag för dialog mellan 
arbetsgivare, kommun och 
Arbetsförmedlingen angå-
ende framtida samarbete för 
att komma till rätta med ar-
betskraftsbrist inom vissa 
yrkesgrupper och kommu-
ner, säger Patrik Jatko, före-
tagsrådgivare på Arbetsför-
medlingen i Vänersborg.

Finns rekryteringsbehov
– Det finns idag ett rekryte-
ringsbehov hos företagen i 
kommunen och genom re-
kryteringsguiden kan man på 
ett enkelt och lättillgängligt 
sätt söka efter företagens 
behov. Rekryteringsträffar är 
en intressant tjänst som kom-
mer att hjälpa företagen med 
urval och även på ett smidigt 
sätt kunna ordna möten med 
flera företag samtidigt hos 
företagen eller digitalt. 
Kommunens samverkan 
med arbetsförmedlingen och 
dialogen med företag kom-
mer nu att förenklas och vi 

ser fram emot att vara med i 
rekryteringsguidens pilot-
projekt som även kommer att 
gynna företagsklimatet i 
kommunen, sammanfattar 
Marie Hörnlund.

Rekryteringsguiden finns 
på kommunens hemsida un-

der ”Näringsliv och arbete”.
Melleruds kommun kom-

mer tillsammans med Ar-
betsförmedlingen att bjuda 
in arbetsgivare till ett möte 
där det finns möjlighet att 
testa rekryteringsguiden och 
diskutera kompetensförsörj-

ning med Arbetsförmedling-
ens företagsrådgivare. 

Övriga dalslandskommu-
ner är också på gång att lan-
sera rekryteringsguiden.
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se

Att en ombyggnad av 
E45 mellan Mellerud och 
Frändefors är en önskan 
som hörts av många, inte 
minst av industriföreta-
gen i Mellerud i många år. I 
Trafikverkets planer finns 
dock denna sträcka inte 
med  de närmaste tio åren. 
Varför är det viktigt för före-
tagen att vägen blir lättare att 
ta sig fram på?

 JOAB i Dals Rostock, som 
tillverkar lastväxlare till last-
bilar, använder vägen för 
cirka 50 in- och utgående 
transporter varje vecka. De 
flesta söderifrån eller söde-
rut. Det betyder 2 350 last-
bilstransporter på E45 per år.

Hellbergs Dörrar, som till-
verkar klassade ståldörrar, 
skickar sina produkter till 
bygg- och industrisektorn i  
hela Skandinavien. Hell-
bergs skickar iväg och tar 
emot 25-30 lastbilar per 
vecka. Det är då både inkom-
mande och utgående gods 
och betyder 1 410 transporter 
per år. Samtliga dessa lastbi-
lar färdas på E45 både söder-
ut och norrut.

Från Daloc i Mellerud, 
tillverkare av rostfria dörrar, 
stålpartier och högsäkerhets-
dörrar, går cirka 30 bilar i 
veckan, 15 kommer in. På 47 
veckor blir det 2 115 lastbilar 
på E45.

Örs Cementgjuteri, som 
tillverkar betongelement för 
byggsektorn, levererar  
15 000 ton produkter per år, 
med cirka 850 transporter. In 
kommer cirka 190 bilar med 
gods. 1 040 transporter med 
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länsförsäkringar.se

Det naturliga valet 
för ditt företag!
Kontakta någon av oss så hjälper vi dig  med alla dina 
frågor kring företagstjänster. Vi finns alltid nära dig.

Mikael Brodin
Rådgivare Liv och Pension
 0521-27 31 35
 mikael.brodin@ 
lansforsakringar.se

Ulla Magnussen
Koordinator Företag
Försäkring
 0521-27 32 16
 ulla.magnussen@ 
lansforsakringar.se

Anna Vidarsson
Innesäljare 
Företagsförsäkring
 0521-27 30 66
 anna.vidarsson@ 
lansforsakringar.se

David Älmqvist
Företagssäljare Försäkring
 0532-618 61
 david.g.almqvist@
lansforsakringar.se

Lena Gustavsson
Försäkringsrådgivare 
Företagsförsäkring,  
Liv och Pension
 0521-27 30 62
 lena.gustavsson@ 
lansforsakringar.se

Peter Johlund
Försäkringsrådgivare 
Liv och Pension
 0520-49 49 09
 peter.johlund@ 
lansforsakringar.se

FASTIGHETSBYRÅN I MELLERUD
FASTIGHETSBYRAN.SE/MELLERUD / 0530-131 10 / MELLERUD@FASTIGHETSBYRAN.SE

Förbered när det finns tid, 
 var klar när det blir bråttom. 
Det är tanken med På gång.
BOKA VÅR TJÄNST PÅ GÅNG. Då gör vi klart allt praktiskt inför en eventuell 
försäljning av din bostad, så du snabbt kan komma ut på marknaden när  
det väl blir dags. Vi tar hand om fotograferingen och gör klart annonser  
samt prospekt. Givetvis lägger vi även ut bostaden som På gång på vår 
hemsida för att kolla av intresset på marknaden.

Ännu en anledning att kontakta Sveriges största mäklare.

PETERS
PLÅTSLAGERI

0707-94 01 70 petersplat.se

Vi utför allt inom plåtslageri

070-794 01 70 • info@petersplat.se

Kompletta takarbeten, bandtäckningar, skorstensbeslag, 
skorstenshuvar och ventilationshuvar, tillverkning av 
beslag, plåtlister, fönsterbleck, ventilationsarbeten mm.

Välkommen till Sapphultsgatan 14

Blästring och  
         lackering

Tel. 0530-206 60 • www.itab.net • info@itab.net
Magnus 0702-80 44 86

Vi hjälper dig med:
Husgrund

Vatten & avlopp (Ansökan & rapport)
Vägar

Dikes- & kanalrensning
Rivning av fastighet

Stubbryckning (nyodling) m.m.
Välkommen att kontakta Magnus

Vi öppnar helgen 3-4 maj 11-17

Välkomna!

 ekholmen
cafÈ & gÅrdsbutik

byter namn till

Samverkan mellan 
kommun & näringsliv

• Vill du bli medlem?

• Vill du hjälpa till ideelt inför Kanalyran? 

Kontakta Mona 070-651 01 92 eller 
mona.christiansson@telia.com



Rengöringsmedel av kvalité

Box 134, 464 23 Mellerud
Tel. 0530-47190, Fax. 0530-47196

www.konsumentkemi.se

Verkstaden med
de snabba lösningarna

beamon.se

olesensbygg@gmail.com

REDOVISNING
RÅDGIVNING  •  DEKLARATIONER

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

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

God JulGott Nytt År!

REDOVISNING
RÅDGIVNING  •  DEKLARATIONER

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

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

God JulGott Nytt År!

MELLERUD      010-747 09 00

ÖPPET 
Månd-lörd 8-20 

Sönd 10-20

Utvecklar unik teknik 
för oljeindustrin

Anders Kihlberg satsar åter igen inom oljebranschen, denna gången 
med en teknologi som ökar chansen att hitta olja och gas i Nordsjön.

Anders Kihlberg arbetar 
med ett projekt som kan 
vända upp och ner på hela 
oljebranschen. Det hand-
lar om ett verktyg som kan 
minska risken att borra fel 
efter olja i Nordsjön.
Anders Kihlberg, Köp-
mannebro, är entreprenör ut 
i fingerspetsarna. Med en 
bakgrund som petroliumin-
genjör och programutveck-
lare är han tillbaka i oljebran-
schen med ett 
revolutionerande datapro-
gram som kan skilja gas från 
olja och vatten. 

Han förklarar att detta sker 
genom att tekniken bryter 
upp signaler i olika frekvens-
spektra och ser på hastighets-
variationer i de olika spek-
trana i en reservoar eller 
berggrunden.

– Vid 50 procent av borr-
ningstillfällena finns ingen 
olja eller gas, utan det är till 

exempel högporös sand istäl-
let. Då slänger man ju peng-
arna i sjön, varje borrhål 
kostar hundratals miljoner så 
man sparar enorma belopp 
med den nya tekniken, för-
klarar Anders.

Agentavtal
För 1,5 år sedan startade 
Anders och en norsk kollega 
företaget Geospectral Tech-
nologies AS (GST) i Norge. 
Ett agentavtal tecknades med 
ett engelskt äldre par som 
tagit fram dataprogrammet 
som kan skilja på olja, gas 
och vatten i berggrunden. De 
är doktorer i fysik och mate-
matik och har arbetat som 
forskare på British Petroleum 
(BP). 

Blindtester har gjorts med 
det nya dataprogrammet och 
de har visat sig pricka rätt i 
95 procent av fallen.

– Idag är jag ensam kvar i 

GST. Förra veckan var jag i 
London och träffade de båda 
forskarna. De är på gång att 
avveckla och vi diskuterade 
ett uppköp av programvaran, 
berättar Anders.

Hitta fysiker
Under ett år har det utförts 
tester på Lundin Petroleum i 
Oslo. Anders, som även är 
utbildad geolog, menar att 
han behöver hitta fysiker 
som kan lära sig programva-
ran från grunden. Kostnaden 
för en fysiker ligger på 1,5 
miljon kronor. I slutet av 
mars reser Anders till USA 
för att hitta medarbetare, 
tanken är att en fullt utveck-
lad organisation behöver ett 
tiotal medarbetare.

– Jag har planer på att ha 
medarbetare i Houston och 
Oslo och eventuellt i Sta-
vanger för att täcka upp 
Nordsjön och Mexikanska 

golfen. 60 procent av värl-
dens oljeindustri styrs från 
Houston, förklarar Anders.

Sälja licenser
Själv ska han utföra konsul-
tarbeten åt oljebolag och 
sälja licenser. En licens kos-
tar 45 000 pund. Planen är att 
sälja tre licenser nästa år och 
ett tiotal året därpå. Anders 
har själv köpt en licens som 
ska användas på konsultba-
sis. Framtagande av en af-
färsplan är på gång.

I dagsläget erbjuder han 
gratis testvisningar med den 
nya tekniken, så att bolagen 
får se hur tekniken fungerar. 

– Vi hoppas de ska ge oss 
olika projekt, detta är väldigt 
spännande. Det kan liknas 
vid att kasta dart och samla 
tior hela tiden. Detta är ett 
oerhört kraftfullt verktyg för 
att minska risken att borra fel 
i Nordsjön. Nu handlar det 

Har fler projekt
Förutom projektet med 
dataprogrammet som 
kan användas inom olje-
industrin arbetar Anders 
Kihlberg med ytterligare 
två projekt.
De första tolv husen står 
klara i Sundserud, Åsens-
bruk. Planen är att börja sälja 
dem 1 april. Husen på 70 
kvadratmeter med en 30 kva-
dratmeter stor terrass är äm-
nade i första hand som som-
marboende. De innehåller 
två sovrum och ett gemen-
samhetsutrymme med kök 
och vardarsrum. Grunderna 
till ytterligare sex hus är 
klara. Dessutom har han bör-
jat planlägga ett hus av Dals-
landsstugan 2.0 tillsammans 
med Anders Solvarm. Här 
har trummor lagts ner för 
interncirkulation av avlopp 
och bevattning.

I Dals Långed finns totalt 
22 hus, varav 19 är sålda.

– Det är samma hus som i 
Åsensbruk, men de blir dy-
rare i Sundserud på grund av 
att det krävdes mer spräng-
ningsarbete och mer arbete 
för avlopp och vägar med 
mera, förklarar Anders.

I hans möbelföretag i 
Bengtsfors storsatsar man på 
en specialstol för äldreboen-
den. En stor aktör i möbel-
branschen har gett dem i 
uppdrag att producera dem 
och planen är att sälja 1 000 
sådana stolar under 2019.

– De är stapelbara, kan 
hängas upp på bord och har 
hjul framtill så att de är 
enkla att transportera. Den 
satsningen har inneburit 1,5 
nyanställningar för oss, be-
rättar Anders.

Susanne Emanuelsson
susanne@mellerudsnyheter.se

De har mest företagsam befolkning

gare år i Trollhättan, där en-
dast 7,5 procent är 
företagsamma. Flest andel 
företagsamma kvinnor finns 
på Orust (10,6 procent). 
Medan flest andel företag-
samma unga återfinns i Färge-
landa (8,4 procent).

 Totalt växer företagsamhe-
ten i 10 av Fyrbodals 14 kom-
muner. Den största ökningen 
sker i Sotenäs.

– Utvecklingen är glädjan-
de. Fyrbodal behöver fler fö-
retagare. Kommunerna behö-
ver nu fortsatt stärka det 

lokala företagsklimatet, vårda 
de befintliga företagens förut-
sättningar och skapa möjlig-
heter för att så många som 
möjligt ska kunna starta nya 
företag, avslutar Anton Os-
karsson.

I Västra Götaland uppgår 
andelen företagsamma 
individer till 11,8 procent 
av befolkningen. I Fyrbo-
dal har Tanum den mest 
företagsamma befolk-
ningen, medan den vuxit 
mest i Sotenäs. Det visar 
en ny undersökning från 
Svenskt Näringsliv. 
Varje år presenterar Svenskt 
Näringsliv ny statistik över 
företagsamheten i landets 
kommuner. Syftet är att visa 
om antalet företagsamma per-
soner ökar eller minskar. 
Jämfört med förra året ökar 
företagsamheten, det vill säga 
andelen företagsamma invå-
nare, i 33 av länets 49 kom-
muner. Sammantaget 11,8 
procent av länets befolkning 
är nu företagsamma, vilket 
innebär att Västra Götaland 
har rikets åttonde högsta före-
tagsamhet. 

– Tanum har högst företag-
samhet, inte bara i Fyrbodal, 
utan i hela Västra Götaland. 
Hela 19,7 procent av befolk-
ningen är på något vis inblan-
dat i ett företag. En fantastisk 
siffra och ett styrkebesked för 
kommunen, menar Anton 
Oskarsson, Svenskt Närings-
liv Västra Götaland.

Länets lägsta företagsam-
het återfinns precis som tidi-

om att övertala oljebolagen 
att våga borra med den nya 
teknologin, understryker 
Anders, som även söker 

medfinansiärer till projektet.
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se

Tel. 0530-414 10 • www.sunlike.se

395:-pris från

Nu utför vi även 
lymfdränagebehandlingar

Vår hudterapeut 
Stina Maries ansiktsbehandlingar 

30, 60 eller 90 minuter

Region 
Fyrbodal 

Antal 
företagsamma 

Andel före-
tagsamma 

Förändring 
jämfört 2017 

Andel företagsamma 
kvinnor 

Andel 
företagsamma unga 

Tanum 1 804 19,8% 0,1% 9,5% 7,0% 

Orust 2 001 18,4% 0,2% 10,6% 7,8% 

Sotenäs 1 152 17,4% 0,4% 10,3% 6,3% 

Färgelanda 767 16,2% 0,2% 7,4% 8,4% 

Dals-Ed 543 16,1% -0,1% 6,9% 6,9% 

Mellerud 1 025 15,7% -0,1% 7,6% 6,7% 

Munkedal 1 030 14,1% 0,2% 6,9% 6,4% 

Strömstad 1 311 13,9% 0,1% 8,0% 5,5% 

Bengtsfors 866 12,4% 0,3% 7,1% 4,9% 

Lysekil 1 263 12,2% 0,0% 6,9% 5,1% 

Åmål 1 037 11,7% 0,1% 7,3% 4,1% 

Uddevalla 4 287 10,8% 0,0% 6,1% 4,3% 

Vänersborg 2 690 9,8% 0,2% 5,0% 4,1% 

Trollhättan 3 153 7,5% 0,1% 4,1% 3,6% 




