
N
ELLERUDSM

– LOKALTIDNINGEN FÖR MELLERUD

ONSDAG 20 MARS 2019

YHETER
NR 11 • ÅRG 26

Kvarnkullen
Öppet alla dagar 8 - 22

Prisbomb!

/st

Räkor
Inkommer torsdag förmiddagPriserna gäller mån 18/3 – sön 24/3 2019 med reservation för ev slutförsäljning och tryckfel.

Våffelmix
Ekströms, 210 g, jfr-pris 23,81/kg.
Max 5 köp/hushåll/vecka 12

Kaffe Svensk fläskkarré

Dalsjöfors, Sverige, färsk, benfri, i bit, ca 1,1 kg.
Max 2 köp/hushåll/vecka 12

Classic, malet, gäller ej ekologiskt, 
fairtrade, 500 g, jfr-pris 50,00/kg.
Max 2 köp/hushåll/vecka 12

5:-
10:-

 

/st

Jordgubbar
Land se förp, klass 1, jfr-pris 40,00/kg

3995
för Bonuskunder

/kg

Våffeldagen
måndag 

25/3 25:-
för Bonuskunder

/st

Strömmingsfilé
Falkenberg, Clupea harengus, Östersjön, färska 
sillfilé, 400 g, jfr-pris 62,50/kg.

25:-
för Bonuskunder

/st

Shoppingkväll
Torsdag 28 mars är butikerna  

i centrala Mellerud  
öppna till 2000

Se erbjudanden i nästa veckas tidning

Vi har öppet
Vardagar    7-18 
 Lördag        9-14

Välkommen!

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

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

Uppskattat lärande

Initiativet där skolelever lärde seniorer om den digitala världen blev en succé. Här får Lilian Wingolf hjälp av Erik Briving. Foto: Karin Åström.

– Sidan 8 –

– Sidan 12 och 13 –

Elvira tog SM-brons

Förra veckan anordnades ”Livet värt att leva”. 
Svenska Kyrkan bjöd in samverkanspartners till 
samtal om bland annat skam och utsatthet.

Livet värt att leva

– Sidan 15 –

Tre Stingetspelare deltog i Ungdoms-SM i bad-
minton i helgen. Elvira Olsson pressade mot-
ståndaren hårt och tog ett SM-brons i U13 singel.
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Brålanda Sundals-Ryrs 
 hembygdsförening

håller årsmöte torsdag 4/4 kl. 19.00
i Brålanda församlingshem

Jan Andersson, Troneberg, visar sin film från  
Sommarauktionen i Ekebro

Kaffe och lotterier 
Medlemmar och övriga intresserade hälsas välkomna!

ÅRSMÖTE
Kolungens FVO
Onsdag 3 april kl. 19

Plats: OK Stugan 
Dals Rostock

Välkomna!         Styrelsen

Skålleruds Jaktvårdsförening

ÅRSMÖTE
Tisdag 26 mars kl. 19.00

Skålleruds kyrkstuga
Sedvanliga mötesförhandlingar

Vi bjuder på fika!
Välkomna • Styrelsen

Idrottshuset, Mellerud

VSH - JACK 3.000:- – 36 rop 

- Välkommen - 
till en bra Bingo

Torsdag 21/3 kl 19.00

MELLERUDS IF

Mini Jack 5.600:- - 52 rop

RÖVARE 23.000:-   -  61 rop

BINGO

Buss från Bengtsfors över
Åsensbruk 0706-22 06 00

Lördag 23/3 kl. 18.00 i Smyrnakyrkan Mellerud 
Vi möter Göran och Marianne Gustavsson, 
föräldrar till mannen som blev fånge hos 
Al-qaida under fem år i Mali

Välkommen!

Cafékväll ”Hoppets ljus”

Vårcafé  
Lördag 23 mars kl. 18 
Gestad Missionshus

Tankar  i ord och ton 
med Gunilla Rubbestad & 

Thor Andersson
Sigward Karlsson

Servering och Lotteri
Välkommen!

Körkonsert 
Sundals-Ryrs kyrka 

Söndag 24/3 kl. 18 
Brålanda Pastoratskör 
med solister framför 

sånger av Py Bäckman
Välkomna! 

  

Valmyndigheten har beslutat att omval till kommunfullmäktige i Falun 
ska förrättas den 7 april 2019. Vid omvalet ska alla kommunerna i landet 
ordna med förtidsröstning ”som ger väljarna goda möjligheter att rösta”. 

Den som inte kan rösta i sin vallokal på valdagen kan förtidsrösta i vilken 
förtidsröstningslokal som helst i Sverige från den 28 mars till och med 
valdagen den 7 april 2019. Med hänvisning till det geografiska avståndet 
till Falun bedöms behovet av förtidsröstningslokal i Mellerud vara ringa.

Kommunen kommer därför att ha begränsade öppettider för 
förtidsröstning. 
För att förtidsrösta måste du ha med dig ditt röstkort och id-handling. 
Här kan Du förtidsrösta i Melleruds kommun: 

Medborgarkontoret – Storgatan 11 i Mellerud 
Öppettider: 
• Vecka 13 28-29 mar 2019, kl. 13.00-16.00 
• Vecka 14 1-4 april 2019, kl. 13.00-16.00 

Entrén är funktionshinderanpassad. 

Valnämnden 

OMVAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE I FALUN 
- LOKAL FÖR FÖRTIDSRÖSTNING I MELLERUDS KOMMUN 

Melleruds kommuns
kulturpris 2019

Vem vill du ge
Melleruds kulturpris 2019?

Den nominerade ska:
– vara en aktiv utövare inom det vi normalt betraktar 

som kultur (musik, litteratur, konst, teater, dans, 
film, kulturhistoria och så vidare) professionell  
eller amatör.

– vara folkbokförd i Melleruds kommun.
– undet det gångna året på något vis varit utåtriktat 

kulturellt aktiv i Melleruds kommun (konsert, 
uppvisning, utställning eller liknande)

Pristagaren kan vara en enskild person eller en  
mindre grupp (till exempel en ensemble).
Ditt förslag, som ska inkludera en motivering till  
varför denna person/grupp ska utses till vinnare,  
skickas senast tisdag 30 april till: Melleruds  
kommun, Kultur- och utbildningsförvaltningen, 
464 80 Mellerud eller till  
e-mail: kunregistrator@mellerud.se
Du kan även lämna in ditt förslag direkt till  
Medborgarkontoret, Storgatan 13. Märk ditt förslag 
med ”Kulturpris 2019”

VÄLKOMNA!
Tel.0530-36200

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

Adress: Kapellgatan 6
Postadress: Box 94, 46422 Mellerud

20 mars – 27 mars 2019
Jungfru Marie bebådelsedag
”Guds mäktiga verk”
Reservation för ändringar se vår hemsida: 
www.svenskakyrkan.se/mellerud

OBS! Tisdagen den 26/3 
Pastorsexpeditionen stängd hela dagen

BOLSTADS FÖRSAMLING
Sön 24/3 17.00 Mässa i Klöveskogs kyrka, Pär-Åke Henriksson.
Ons 27/3 18-19 Andrum i Klöveskogs kyrka, Kerstin Öqvist.

HOLMS FÖRSAMLING
Ons 20/3 12.00 Andakt med lunch i Kyrkans Hus, Pär-Åke 
  Henriksson. Anmälningstiden till lunchen
  har gått ut. 
Tor 21/3 10.00 Morgonmässa i Kyrkans Hus och Kafé Kom in, 
  Martin Edström.
Tor 21/3 18.30 Aftonsång i Kyrkans Hus, Mia Palm och Anders 
  Fredriksson. En ensemble ur Järns sångkör.
Sön 24/3  11.00 Högmässa i Kyrkans Hus, Pär-Åke Henriksson 
  och Erica Staaf. 
Tis 26/3 14.00 Melleruds kyrkliga arbetskrets symöte i Kyrkans 
  hus.
Ons 27/3 12.00 Andakt med lunch i Kyrkans Hus, Martin 
  Edström. Anmälan till lunchen senast 
  tisdag kl.11.00 till Exp tel. 0530-36200.

SKÅLLERUDS FÖRSAMLING
Ons 20/3 18.30 Församlingsafton i Skålleruds församlingshem, 
  Kerstin Öqvist. Skålleruds församlingskör och 
  Skålleruds drängar under ledning av Elisabette 
  Emanuelsson. Landskapssånger, fika och 
  frågesport.
Sön 24/3 09.30 Gudstjänst i Skålleruds församlingshem, 
  Lars-Åke Petersson. Våfflor.
Ons 27/3 14-16 Öppet Kafé i Skålleruds församlingshem, 
  Kerstin Öqvist.

ÖRS FÖRSAMLING
Ons 20/3 12.15 Andakt på Karolinen, Erica Staaf. 
Sön 24/3 14.00  Gudstjänst i Dalskogs kyrka, Lars-Åke Petersson.
  Kyrkkaffe.
Tis 26/3 15.00 Prat och Kakkafé i Gula Villan i Brunnsparken 
  Dals Rostock.

Frank Olausson 

Överlevnadsinstruktör  

i försvarsmakten

Rotary
Mellerud

Måndag 18/3

Café Gruzzolo kl. 18.15

Dahlstiernska gymnasiet och 
Vuxenutbildningen informerar

Öppet hus i Åsensbruk
tisdag 26 mars 17.00-18.30

VVS-utbildningen har öppet hus i det gamla 
pappersbruket i Åsensbruk. Vi kommer att besvara 
frågor om utbildningarna och ni kan även titta på 

elever under pågående arbete.

För mer information
Melleruds kommun

helena.genemo@mellerud.se 
073-427 77 67

kent.palm@mellerud.se 
070-820 27 38

VVS- och Fastighetsprogrammet

KYRKOGÅRDAR
I MELLERUDS PASTORAT

Gravrättsinnehavare som vill ta hand om
vinterkransar och gravlyktor 

ombedes göra detta före den 8 april. 
Vårstädning kommer att påbörjas v. 12

om vädret tillåter. Glasburkar och glasvaser 
får ej användas p.g.a. olycksfallsrisken.

Gravrättsinnehavare till lösa gravstenar 
ska åtgärda detta snarast under våren.

Vid frågor kontakta Andreas Hermansson 0530-36214
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ÅRSMÖTE
Dalskogs Tennisklubb & Byalag  

Fredag 5 april kl. 18.00 i Bystugan
 Efter årsmötet blir det fest!

Vi bjuder på mat och lättdryck, vill man ha starkare dricka 
så medtages detta. Anmälan till festen krävs och meddelas 

till Marianne Olsson 070-537 77 86 senast 29/3     

Välkomna! www.dalskog.nu

ÅRSMÖTE
Nedre Upperudsälvens Fiskevårdsområde
Onsdag 3/4 kl. 19.00, Wärdshuset, Café Gruzzolo

Uppgifter om vilka fastigheter som ingår i FVO 
finns på föreningens hemsida.

www.nedreupperudsalvensfvo.dinstudio.se

 VÄLKOMNA! Styrelsen

Berättarkvällar om Dalskog
Torsten Lindblom visar bilder och berättar 
Tisdag 26/3 kl. 19.00 visas Ränsliden, Hallebäck, 
Lunnebo, Hallersbyn, Trollungebyn, Tångebyn

Tisdag 2/4 kl. 19.00 visas Torpet, Grönhult, Sval-
torpet, Öfse, Källhult, Kärr, Kopparebol, Nygård

Tisdag 9/4 kl. 19.00 visas Hedan, Lövnäs, Tegen, 
Årbol, Dansbo
50:- fika ingår, hela behållningen går till Bygdegårdsföreningen

Välkomna till Källhults Bygdegård

Bolstad
Prästgård
Söndag 24 mars kl 15

Bohuslän-Dals 
Idrottshistoriska förening 

berättar idrottsminnen. 
Birgitta Hellman m.fl 

medverkar.
Entré m. kaffe: 75 kr. 

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

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

Besök gärna vår hemsida:
bralandavantjanst.dinstudio.se

Måndag 25/3 10.00 
Fågelskådning 
Lördag 30/3 kl. 15.00 
Kaffe & mys  
på Prästkragen
Onsdag 3/4 kl. 14.00
Bingo

Ta cellprov.

Det 
räddar liv.

När tog du cellprov senast?
Cellprov räddar liv. Men trots det är det många 
som inte går när de blir kallade.  
 
Närhälsan SRHR-buss kommer till Mellerud.  
Välkommen att #pratacellprov eller ta cellprov  
i bussen om du missat. 

cellprov.se     #pratacellprov

3 april kl 10–16 

Plats: Köpmanstorget

Cellprov är viktigt för alla med livmoderhals mellan 23-64 år.  
Går du varje gång du blir kallad har du ett mycket gott skydd mot livmoderhalscancer.
SRHR betyder sexuell och reproduktiv hälsa. Besök i bussen är kostnadsfritt.

FRED kl. 20.00

107-årig kulturbiograf
En av Sveriges äldsta

(Hemlig film)
25-årsjubileum

Bjuder på tårta & cider

– besök Känd skådis
15 år   Kontant betalning. 

Knytkalas på Kåken i Mellerud 
Fredag 12/4 kl 21.00-01.00
Biljetter: Maria 0763-91 08 99
Pris: 200:-  Arr: Kroppefjälls IF

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

Välkommen till tandläkarna 
Jannis Kapagiannidis och Elena Kapagiannidou 

Hos oss tar vi väl hand om våra patienter
Vi står för högkvalitativ tandvård med inriktning 
på frisk munhälsa och ett vackert leende genom 
hela livet.
Här kan vi erbjuda all form av tandvård på vuxen 
och barnpatienter.

Hos oss bemöts Du av professionell, utbildad 
och erfaren personal inom tandvård.

Vi är alltid lyhörda för dina önskemål vad gäller behandlingar eller tider och gör vårt bästa för att uppfylla dina behov.      
Kliniken finns sedan 2004 i centrum, vid gågatekrysset.  Mottagningen ligger 1 trappa upp men är handikappanpassad och 
hiss finns. 

TAND TEAM KAPAGIANNIDIS
Sundsgatan 12, 462 33 Vänersborg
0521-12336 
Mer information hittar Du på vår hemsida 
www.ptj.se/tandteam-kapagiannidis

Tveka inte att kontakta oss!  Kulturbruket på Dal, MELLERUD
Söndag 7 april kl 18:00

Förköp: www.tickster.com 0771-477 070

Sveriges bästa nostalgishow

TIPSPROMENADSSTART

OK Kroppefjäll Tel. 0530-204 80

Sönd 24/3 kl. 9.00-12.00 
OK Stugan, Dals Rostock 
Frågor för både vuxna och barn.
Varierande banor. Även bana för rörelsehindrade
Servering • Lotterier • Välkomna!
Vårens sista tipspromenad 12/5 

Lördag 23/3  
Kl. 2100-0200

0520-973 30    www.traffenbaberg.se

Björn Rosenström

VÅR PÅ MUSEET
3 nya utställningar öppnar 
Vernissage 23 mars kl 14

ÖVRE UTSTÄLLNINGSHALLEN:  

Magdalena Eriksson  
Amalia Bille
NEDRE UTSTÄLLNINGSHALLEN:  

Elisabeth Eriksson
GALLERIET:  

Helena Pernow

Öppet: 
ons–sön kl 11–17

Upperud, Åsensbruk
Tel: 0530-300 98   

www.dalslandskonstmuseum.se
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Nybakat och hemlagat med 
utsikt över Dalslands kanal.

Torget, Mellerud • Tisdag 15 januari

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

Torget, Mellerud • Tisdag 29 januari

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

Torget, Mellerud • Tisdag 12 februari

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

Torget, Mellerud • Tisdag 26 februari

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

Torget, Mellerud • Tisdag 12 mars

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

Torget, Mellerud • Tisdag 26 mars

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

Mer 
förtext-

annonser  
på sidan 4
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Fredag 
Torget, Mellerud

0900-1700

Nu är våren här!

Magnus 0723-281006

4YOU
GÖTEBORG AB

BLOMMOR

 

GT-BUSS
ULLARED SHOPPING 
 9 timmar i Ullared 
25/3, 29/4, 27/5

KIELKRYSS med shopping 
i Heiligenhafen inkl. del i 2b med vå-
ningsäng o 2 fruk. samt 250 kg lastvikt 
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

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:-
Polen runt 7 d Warszawa & Krakow 1/5................6.990:-
Tjeckiska Pärlor 7d 1/5.....massor ingår!......................7.990:-
Kirchberg Tyrolen 8d 18/5, 20/7, 31/8 all inclusive!..7.990:-

Massor av andra resor på vår hemsida!

Vi är med på Äldredagen 16 mars!

Öppet: Vard. 900-1800  lörd 900-1500  sönd 1000-1500

Tel. 0521-303 88 • www.rokilablomstergard.se

Säsongsöppning
Torsdag 21 mars kl. 9.00

I år firar vi 30-årsjubileum och det firar 
vi tillsammans med Hasselfors som varit 

vår samarbetspartner lika många år

Vi lämnar 30:- rabatt på  
50 l. P-jord och 50 l. U-jord

Detta gäller mars månad ut

Välkommen önskar Göran med personal

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

SUPERLOPPIS
LÖRDAG 18/5 KL. 10 - 15

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

Veckans lunch

Senior
MATSEDEL

Vecka 13 Skolan
Måndag Korv Stroganoff* med 
pasta, ärtor, majs och paprika. 
Alt: Vegetarisk Stroganoff.

Tisdag Hamburgare* med bröd, 
hemlagat potatismos, sallad och 
dressing. 
Alt: Veg. burgare.

Onsdag Italiensk kycklingsoppa*, 
mjukt bröd med ostpålägg. 
Alt: Grönsakssoppa med linser.

Torsdag Sprödbakad sej** med 
remouladsås, potatis och rårivna 
morötter. 
Alt: Kikärtsbiff.

Fredag Skivad kotlettrad* med 
gräddsås, potatis, broccoli och 
äppelmos. 
Alt: Falafelburgare med gräddfilssås.

Varje dag serveras: 
 Sallads-/råkostbuffé med dressingar 

samt hårt och mjukt bröd.
* Ursprungsland Sverige.

**Miljömärkt.

Måndag 25/3: Korv Stroganoff med kokt 
potatis, ärtor, majs och paprika 
Dessert: Våffla med sylt och grädde. 
Tisdag 26/3: Lantfärslimpa med brunsås, 
kokt potatis och skivade morötter. 
Dessert: Krusbärskräm.

Onsdag 27/3: Italiensk kycklingsoppa.  
Dessert: Ostkaka med sylt.

Torsdag 28/3: Sprödbakad sejfilé med 
dillmajonnäs, kokt potatis och rårivna morötter. 
Dessert: Päronkräm.

Fredag 29/3: Skivad kotlettrad, gräddsås, 
kokt potatis, broccoli och äppelmos. 
Dessert: Färsk frukt.

Lördag 30/3: Herrgårdskyckling med kokt 
potatis och majs. 
Dessert: Jordgubb- och äppelkompott, vaniljsås.

Söndag 31/3: Fisk Bordelaise med hemlagat 
potatismos och bukettgrönsaker.
Dessert: Kladdkaka med vispad grädde.
Hemtjänstens alternativ v. 13
Mån-ons, fre-lör: Fiskgratäng, potatismos 
och grönsaker. Tors, sön: Ugnspannkaka med 
stekt fläsk och grönsaker.

STOR VERKTYG- OCH 
LÖSÖREAUKTION

Lördag 23 mars kl. 11.00, visning från kl. 10.00
Dalsland Center, Håverud

Då vi försäljer delar av fem hem bl. a. Christian Aarsruds
Allmoge-arkiv-hörn-linneskåp, slag- och pelarbord, barn-
möbel, gungstolar, kommod, stor samling golv-, vägg-, 
bordsur, serviser, flera Haij, kristallkronor, Dalslandskonst, 
vågar, gitarr, fiskdrag, trappstegar, mycket verktyg, slag- 
borr- slipmaskiner, bandsåg, fläktar, trimmer, stor träsvarv, 
hyvelbänk, högtryckstvätt, cykel, samt mycket mycket mer.  
Se en del bilder på www.auktion.se

Sten och Patriks Auktioner, 070-328 52 10
Servering  Kontant, kort, swish

Öppning av utställningssäsongen 
på Dalslands konstmuseum

UPPERUD 
På lördag den 23 mars öpp-
nar Dalslands konstmu-
seum i Upperud dörrarna 
för en ny utställnings-
säsong med intressanta 
konstnärer. De konstnä-

Aprilpojke av Amalia Bille.

Februaridjur av Magdalena Eriksson.

rer som inleder säsongen 
är Magdalena Eriksson, 
Amalia Bille, Elisabeth 
Eriksson och Helena Per-
now. 
Magdalena Eriksson visar 
sitt måleri i museets övre 
hall. Hon är boende i Vint-
rosa och har kallats för Vint-
rosas Chagall. Även om hon 
själv värjer sig mot detta 
påstående så är kopplingen 
till Chagalls måleri inte långt 
borta. Där finns den fantasi-
rika idévärlden och de starka 
klara färgerna. 

Magdalena är utbildad vid 
Hovedskous målarskola, 
nuvarande Göteborgs konst-
skola samt på Akademi Va-
land. Magdalena är också 
poet och har tävlat i SM i 
estradpoesi. 

Amalia Bille är textil-

konstnären som började ar-
beta med keramik. Hon har 
därför utbildning på Högsko-
lan för design och konsthant-
verk inom båda discipliner-
na. Även hon har studerat på 
Hovedskous målarskola,  
men innan dess utbildade 
hon sig till lärare. Hon är 
uppväxt på  Flatön i Bohus-
län med en svensk mamma 
och en arabisk pappa. Hen-
nes keramiska arbeten utgörs 
inte sällan av stora huvuden 
utformade nästan i en naivis-
tisk anda. Några av dem 
kommer att visas övre hallen 
tillsammans med Magdalena 
Erikssons målningar. 

Textil konst
Elisabeth Eriksson har även 
hon studerat textil på Hög-
skolan för design och konst-
hantverk. Innan dess gick 
hon på Stenebyskolan. Hen-
nes arbeten inom den textila 

konsten är allt annat än kon-
ventionell. 

Elisabeths arbeten känne-
tecknas av en blandning av 
applikationer och frenetiskt 
broderi. Hon tecknar också. 
Elisabeth Erikssons fria sätt 
att hantera textilkonsten är en 
vattendelare bland andra 
textilkonstnärer. Antingen 
älskar man det eller inte. Just 
därför är hennes arbeten så  
intressanta och viktiga. 

Elisabeths arbeten visas i 
husets nedre hall. Hennes 
släkts koppling till Dalsland 
är av stor betydelse för henne, 
vilket också syns i utställ-
ningen.

Samarbete med  
Stenebyskolan
Under 2019 har Dalslands 
konstmuseum ett samarbete 
med Stenebyskolan. Elever 
på skolan ges möjlighet att 
visa sina arbeten i det lilla 
galleriet på museet. Det är 
skolans lärare som gör urva-
let av utställande elever.

Först ut är Helena Pernow. 
Hon går sin masterutbildning 
på Steneby inom ämnet 
”Textil-Kropp-Rum”. Sin 
kandidatexamen har hon från 
Konstfack i Stockholm inom 
inredningsarkitektur och 
möbeldesign. I lilla galleriet 
visar hon bland annat sitt 
intresse för färgen och dess 
förhållande till ljuset. 

Hon kallar sin  utställning 
för ”En plats tillägnad om-
sorg och överdrivna mängder 
sköljmedel”.

Elektroniska fakturor 
till Melleruds kommun, AB Melleruds Bostäder och 
Dalslands Miljö- och Energiförbund

Vi vill informera våra leverantörer om det nya 
lagkravet att skicka elektronisk faktura till offentlig 
sektor. Mer information om fakturering till oss finns 
på www.mellerud.se/faktura, www.mellbo.se/faktura 
och www.dalsland.se/faktura 

helt kilo 179:-

FISKBILEN

Torget Mellerud 
Fredagar kl.  10-18

Färska räkor

Torskrygg 1/2 kilo

Nykokta havskräftor helt kilo

99:-
179:-
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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.

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

Öppettider: Mån - fre  7.00 - 16.00

47 000:-
+ moms

t.ex.  på en
Kverneland FHS250 Betesputs

Hos Värmdal är priset alltid bäst

Köp den på 
vårvisningen 
22-23 mars

The Mule Skinner 
Band till Mellerud

Söndagen den 7 april står The Mule Skinner Band och Henrik Åberg på 
Kulturbruket på Dals scen i Mellerud.

MELLERUD 
Söndag 7 april står The 
Mule Skinner Band på 
Kulturbruket på Dals scen. 
Med sig har de Henrik 
Åberg som gästartist.
The Mule Skinner Band be-
står av före detta Streaplers-
medlemmar och bjuder på 
sin 60-talsrepertoar plus låtar 
fram till 1974. Bland annat 
”Bara 15 år” och ”Vad har du 
under blusen Rut?”. Streap-
lers var bland annat förband 
till Beatles 1965.

Gästartisten Henrik Åberg 
blev känd för den stora publi-
ken över en natt när han 1995 
vann finalen av TV4:s pro-
gram Sikta Mot Stjärnorna 
där han framförde Elvis 
Presley’s låt ”Blue Hawaii”.

Dalsländsk idrottshistoria 
BOLSTAD 
På söndag eftermiddag 
den 24 mars kommer Bo-
huslän-Dals Idrottshisto-
riska förening till Bolstad 
Prästgård för att berätta 
om sin verksamhet och 
idrottshistoria i Dalsland. 
Föreningen representeras av 
ordföranden Gerhard Jans-
son, Åmål, sekreteraren Bir-
gitta Hellman, Dals-Rostock 
och styrelseledamoten Juha-

ni Juniola, Uddevalla. Bir-
gitta Hellman kommer att 
berätta om legendariska lö-
pare från Melleruds kom-
mun. Hon har själv varit lö-
pare liksom Juhani Juniola.

Bohuslän-Dals Idrottshis-
toriska förening bildades för 
29 år sedan och har till upp-
gift att ta tillvara idrottsför-
eningarnas historia och min-
nen. Antalet medlemmar är 
drygt 200 samt tio föreningar. 

Vid föreningens 25 årsjubi-
leum gavs en almanacka ut 
med kända idrottsmän från 
Dalsland. Ett medlemsblad 
ges ut två gånger per år och 
föreningsträffar anordnas 
varje månad. Bo Karlsson, 
Strömstad, som varit verk-
sam inom fotbollen och cy-
klisten Åke Hansson, Färge-
landa, är några av de personer 
som  drev föreningen under 
många år. 

Besök av hemlig 
känd skådespelare

Jonny Andersson, här med den 25:e hemliga filmen Filmfestival Göken, 
som visas på fredag 22 mars på Långeds Bio i Dals Långed. Foto: Privat.

DALS LÅNGED 
Det blir besök av en hem-
lig känd skådespelare, det 
bjuds på tårta och hemliga 
vinster när den hemliga fil-
men Filmfestival Göken fi-
rar 25-årsjubileum fredag 
22 mars. Det sker på den 
107-åriga kulturbiografen 
Långeds Bio i Dals Långed.
– Det har varit mycket arbete 
med den här hemliga filmen 
Filmfestival Göken och att få 
hit en känd skådespelare. Det 
är tack vara alla kontakter 

inom filmbranschen det har 
varit möjlighet, säger Jonny 
Andersson, biografförestån-
dare och filmsättare på Lång-
eds Bio. 

Den hemliga skådespela-
ren har medverkat i många 
långfilmer, TV-serier och 
flera internationella långfil-
mer och kommer att berätta 
om sin skådespelarkarriär för 
biobesökarna. 

Det blir även utlottning av 
hemliga vinster på biobiljet-
ten. 

Berättar om  
sonens kidnappning

Johan Gustafsson hemma igen efter 2 039 dagar i fångenskap. Här med 
hoppets ljus i famnen, tillsammans med sina föräldrar Mari-Ann och 
Göran. Foto: Privat.

MELLERUD 
”Ett ljus för hoppet” är 
rubriken för Göran och 
Mari-Anne Gustafssons 
berättelse om åren av 
ovisshet, men också om 
tron och hoppets bärkraft 
mitt i det svåra. Detta sker 
i Smyrnakyrkan, Mellerud 
lördag 23 mars.
25 november 2011 vändes 
livet upp och ner för familjen 
Gustafsson när deras son och 
bror blev kidnappad i Mali 
tillsammans med en sydafri-
kan och en holländare.

Det var sen fredagskväll 
när mobilen ringde och Jo-
hans reskamrat Tommie be-

rättade om den chockartade 
händelsen om Johans kid-
nappning. Tommie hade bli-
vit uppringd av holländarens 
fru, bara en liten stund innan, 
där hon berättade om det som 
nyss hänt. Fångenskapen 
varade i fem år och sju må-
nader för Johan. 

Den 25 juni 2017 (2 039 
dagar senare) får föräldrarna 
ett nytt telefonsamtal där de 
får tala med Johan, som all-
deles nyss blivit frigiven – ett 
ögonblick som det är svårt att 
sätta ord på efter så lång tid.

De delar med sig av berät-
telsen i Smyrnakyrkan lörda-
gen den 23 mars.

Henrik Åberg kommer att 
medverka på tre låtar per akt 
denna kväll.

– Det blir en härlig nostal-
gitripp. 160 b iljetter är redan 
sålda, så det gäller att passa 
på, säger Bjarne Lundqvist, 
trummor och sång.

Bandet består dessutom av 
Håkan Liljeblad, bas, Göran 
Liljeblad, gitarr, Gert Leng-
strand, textförfattare och 
sång samt Jörgen Flach, ka-
pellmästare och keyboard.
 Susanne Emanuelsson 

susanne@mellerudsnyheter.se
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DÖDSFALL

SORGTACK

Hipp Hipp 

HURRA!

PREDIKOTURER

FÖDDA

al-qaida i Mali, fem år. Sönd 
11 Gudstj. Tisd 14.30 Andak-
ter på Bergs o Fagerlidshem-
men. 19 Bönesamling.
Equmeniakyrkan: Torsd 
18.30 StickCafé. Fred 18 Ton-
år. Sönd 18 Bön. Tisd 10-12 
Tisdagskaffe o Rastplats. 18 
Scout. 

HOLM se annons
ÖR se annons 
SKÅLLERUD se annons
BRÅLANDA

Smyrna: Fred 18.30 Fredax 
för dig i åk. 3-7. Sönd 11 
Gudstj. Daniel Lindquist, 
nattv. Ssk. kyrkkaffe. Tisd 11 
Bön.
Equmeniakyrkan: Torsd 15 
Kongogruppen. 18 Mötes-
plats, serv, andakt Sigward 
K. Sönd 18 Söndagskväll i 

MELLERUD
Smyrna: Onsd 19 Bibelklass. 
Torsd 17 Språkcafé. Fred 18 

Tonår. Lörd 18 Cafémöte med 
Göran o Marianne Gustavs-
son, vars son satt fången hos 

Den 11/3 föddes Filippas lillebror, William. Peter och 
Gabriellas son. Välkommen vårt barnbarn.

Framor och farfar

Stort grattis Alice på din 
7-årsdag!

Önskar Vilma, Viktor, 
mamma och pappa

Grattis till vår stora kille 
Calle som fyller 5 år söndag 
24 mars.

Många grattiskramar från 
mamma, pappa och  

lillebror Gösta

Grattis Leon på 4-årsdagen 
24/3.

Önskar Noel, mamma, 
pappa, farmor, farfar, 

mormor och morfar

kyrkan, Sigward K, serv.
Gestad missionshus:  Lörd 
18 Vårcafé, Gunilla Rubbe-
stad, Thor Andersson, Sig-
ward K, serv.
Brålanda: Fred 15 Gudstj. 
på Servicehuset, Nils Lund-
bäck. Sönd 11 Gudstj. i fsh., 
Thomas Holmström, Helena 
Hughes. Sång: Josefin Dahl-
qvist. Ssk, kyrkkaffe o våff-
lor. Månd 11 Måndagspro-
gram med Börje Ericsson. 

Bilder fr. svenska fjällen. 
Vandring från Saltoluolta-
Suiletelma. 12 Middagsbön 
i fsh. 12.15-13.30 Lunch. 
15.30 Kyrkliga syför. i fsh. 
17-19 Kulturcafé Brålanda 
fsh.
Sundals-Ryr: Sönd 18 Kon-
sert med sånger av Py Bäck-
man med Pastoratskören, 
andakt, Thomas Holmström. 
Kyrkbil 308 70.
Gestad: Torsd 10-11.30 Våf-

felcafé i fsh med andakt. 
Kyrkbil 321 18. 

FRÄNDEFORS
Equmeniakyrkan: Sönd 11 
Gudstj. m nattv. Sigward K. 
Kyrkkaffe, församlingsmöte 
efter. 
Frändefors: Sönd 10 Gudstj. 
Daniel Westin. Torsd 14 Ge-
menskapsträff på Ringhem, 
PRO ukulelegrupp Vargön 
spelar och sjunger.

Vårcafé i Gestad

Gunilla Rubbestad och Thor Andersson medverkar på lördagens vårcafé.

GESTAD 
På lördagens vårcafé i Ge-
stad Missionshus blir det 
tillfälle att lyssna till Gunilla 
Rubbestad och Thor Anders-
son. De delar tankar och to-
ner, både egna och andras. 

De har tidigare gästat mis-
sionshuset och då fick delta-
garna mycket tänkvärt och 
stor sångglädje med sig.  

Vid kaffeborden blir det 
tillfälle att umgås och kanske 
även få en lotterivinst.

Körkonsert i Sundals-Ryr
SUNDALS RYR 
På söndag hålls en körkon-
sert i Sundals-Ryrs kyrka 
där Brålanda Pastoratskör 
framför sånger med texter 
av Py Bäckman. Det är den 
tredje och sista konserten 
som rönt stor uppskatt-
ning.
Py Bäckman är en av Sveri-
ges mest produktiva låtskri-
vare. Hennes texter spänner 

över många genrer såsom 
rock, schlager, visa och 
psalm och många av dem är 
arrangerade för kör. Leif 
Lundberg är en av arrangö-
rerna till hennes texter, men 
också Mats Wester från grup-
pen Nordman, Stefan Nils-
son med tonsättningarna i 
filmen ”Såsom i himmelen”, 
Fredrik Kempe med flera.

Hennes mest kända sånger 
är nog ”Vandraren” och 

”Stad i ljus”, den sistnämnda 
skrev hon både text och mu-
sik till och som blivit en 
psalm.  Bland kyrkokörer är 
texterna älskade och använd-
bara under hela kyrkoåret. 

Gunilla Rubbestad fram-
för tankar och deklamerar 
några texter ur den digra 
skatten. Solisterna är häm-
tade ur kören, Ann-Britt Ja-
cobsson, ackompanjatör, 
Barbro Magnusson, dirigent.

Beredskap för offentliga kök
Melleruds kommun deltar 
i arbetet med att utveckla 
Krisberedskap för offent-
liga kök. 

Livsmedelsverket har det 

nationella ansvaret för att 
stärka krisberedskapen inom 
livsmedelssektorn. En del av 
arbetet handlar om att stärka 
krisberedskapen för offent-
liga kök. 

Melleruds kommun har 
tillsammans med sex andra 
kommuner, Livsmedelsver-
ket och Försvarsmakten 
deltagit i ett nationellt pro-
jekt. Projektet har till syfte 
att utveckla krisberedskapen 
i offentliga kök. 

Melleruds kommun har 
bland annat bidragit med en 
krismeny och förslag på rå-
varor som kommunerna bör 
ha hemma för sina offentliga 
kök som serverar mat till 
skolor och äldreomsorg. 

– En krismeny behöver 
vara flexibel och utgå från de 
råvaror som finns i lager, 
oavsett om det är ordinarie 
lager eller om det är komplet-
terat från ”krisberedskapsla-
ger”, säger Martin Zetter-
ström, kostchef i Melleruds 
kommun.

Livsmedel är livsviktigt 
för oss alla, både inom kom-
munens verksamhet och för 
oss som individer. Alla med-
borgare behöver därför byg-
ga upp en egen beredskap 
inför kriser. Bland annat be-
höver du tänka igenom ditt 
behov av mat. 
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WLTP*

6,2-6,9 l
/100km

NEDC*

5,1-5,8 l
/100km

CO2 NEDC* 

116-132 g
/km

CO2 WLTP* 

141-155 g
/km

WLTP*

4,5-5,3 l
/100km

NEDC*

3,3-3,9 l
/100km

CO2 NEDC* 

76-89 g
/km

CO2 WLTP* 

101-121 g
/km

Elhybrid: Bensin:

ED, 
JORDBRON,  
Tel: 0534-105 00  

STRÖMSTAD, 
PRÄSTÄNGEN,  
Tel: 0526-605 00  

Finansiering via Toyota Financial Services: exempel med Flex Privatleasing, månadskostnad inkl. service, baserad på fast ränta, 36 månader, 
4500 mil, och garanterat restvärde. Övermil (10 kr/mil) och skador utöver normalt slitage debiteras vid återlämning av bilen. Uppläggnings- 
och aviavgift samt skatt och avgifter från Transportstyrelsen tillkommer. Erbjudandet giltigt t o m 31 mars 2019. Kampanjränta 2,95% (ord. 
ränta 3,95% feb -2019) Effektivränta 3,67% vid ett bilpris på 208.900 kr, 30% kontantinsats och 45% garanterat restvärde. Gäller 
kreditansökningar på nya Toyota-bilar med finansiering som är tecknad på 36 månader under perioden 22-31 mars. Kampanjräntan gäller ej 
Flex Privatleasing och Business Lease. *Bränsleförbrukning och CO2-utsläpp vid blandad körning. Uppgraderingserbjudandet gäller Corolla 
1,2 T bensin och Corolla 1,8 l hybrid och kan inte kombineras med Flex Privatleasing. Erbjudandet gäller endast privatkunder och är giltigt 
t o m 30 juni 2019. Priserna är rek. ca-pris från generalagent, lokala avvikelser kan förekomma. Med reservation för avvikelser, prisändringar 
och tryckfel. Bilarna på bilderna kan vara extrautrustade med tillval som inte finns i Sverige.  

NÄR VÄRLDEN UTVECKLAS, 
VAD VÄLJER DU?  
NYA COROLLA.  
Lanseringserbjudanden på Corolla 1,2T och 1,8 l elhybrid:   
Fri uppgradering från Active till Style (värde 18.000 kr). Pris från 208.900 kr. 
Rabatt på Executive. Pris från 271.900 kr (ord. pris från 289.900 kr). 
 

Flex Privatleasing från 2.695 kr/mån. 
 

Corolla premiärvisas hos oss 22 - 24 mars!  

2,95% 
kampanjränta  

Helgöppet
Lördag - söndag 10-14
Vi firar med kaffe och tårta

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

Välkommen att boka tid 
hos våra tandhygienister

Yvonne Larsson       Yvonne Andersson

Fredagskvällen på Kanalyran

Starke Man-tävlingen återkommer med deltävlingar både under fredag 
och lördag i Mellerud. Arkivbild från 2018.

MELLERUD 
Kanalyrans fredagskväll 
blir mycket traditionell. 
Samtliga inslag är sådana 
vi känner igen.

Kvällen inleds med en eller 
ett par deltävlingar av Starke 
Man. I år kommer tävlingen 
bara att äga rum fredag och 
lördag. Grenarna på fredags-
kvällen genomförs på Torget 

HitsDotCom avslutar fredagskvällen med en show som påminner om 
fjolårets succé.

och på lördagen används 
även Kapellgatan. Vilka gre-
nar det blir respektive dag är 
inte klart än.

Fredagen är traditionellt 
sett danskväll. Så också i år. 
Vi har hyrt samma dansgolv 
som fick så mycket beröm 
förra året och på scenen åter-
kommer Date. 

Date är närmast en lokalt 
mellerudsband numera. Bas-
sisten, och ursprungsmed-
lemmen Jan Lindberg är 
uppväxt här. Trummisen 
Peter Hecktor kommer från 
Brålanda, och var tidigare 
med i MejDej. Det nyaste 
tillskottet är gitarristen Si-
mon Andersson, han är också 
uppväxt här. Han har spelat 
på Kanalyran två gånger i 
duo med sin flickvän Anna 

Eriksson och för två år sedan 
som trummis i Bjarnez. Den 
enda som inte är uppväxt i 
Dalsland är den andra gitar-
risten Nicklas Fjärve. Han är 
från Herrljunga.

Date har varit med i Melo-
difestivalen och de har gjort 
sig kända som ett dansband 
som även de som inte dansar 
kan ha stor behållning av att 
lyssna på.

Kvällen avslutas med en 
repris från förra året. Det är 
HitsDotCom som återkom-
mer med en show som liknar 
förra årets succé. Då hade de 
med Leif Eriksson och Jose-
fine Dahlqvist som gästartis-
ter. HitsDotCom börjar vid 
midnatt.

Kanalyrekommittén

Positivt från regionen om DVVJ
Vid regionutvecklings-
nämndens sammanträde 
den 7 mars togs beslut 
att man ger förvaltningen 
i uppdrag att närmare 
undersöka förutsättning-
arna för att långsiktigt 
bedriva godstrafik på 
bana 662, Mellerud – Bil-
lingsfors (DVVJ).
Om förutsättningar visar sig 
vara goda är ambitionen är 
att medverka till att behålla 
och utveckla godstrafik på 
bana 662, Mellerud – Bil-
lingsfors (DVVJ). Regionut-
vecklingsnämnden (RUN) 
avser dessutom att efter dia-

log med stiftelsen överväga 
att stödja turisttrafiken för 
säsongen 2019. Regionut-
vecklingsnämnden besluta-
de även att ge förvaltningen 
i uppdrag att återkomma med 
ett förslag vid nästa samman-
träde.

Pressad ekonomi
DVVJ har under en längre tid 
haft en pressad ekonomi och 
2018 gick regionutveck-
lingsnämnden in med ett stöd 
på 410 000 kronor för att 
bevara turisttrafiken under 
sommaren. Nu finns en mer 
långsiktig plan framtagen 

och DVVJ har inkommit 
med ett äskande om ett större 
och flerårigt stöd till DVVJs 
reguljära verksamhet. Äs-
kandet och frågan har hante-
rats på två presidiemöten hos 
RUN samt på ett möte mellan 
RUN, DVVJ samt Melleruds 
och Bengtsfors kommuner. 

I äskandet söker DVVJ 
extra stöd med 3 000 000 
kronor för 2019 och sedan 
årligen gradvis nedtrappat 
till 2024 då beloppet anges 
till 500 000 kronor. Melle-
ruds kommun har beslutat att 
bevilja 400 000 kronor till 
DVVJ för 2019. Beslutet är 

Svart drama på Kulturbruket
MELLERUD 
– Det var något av det 
svartaste jag har sett, 
sade en av besökarna till 
fredagens teaterföreställ-
ning på Kulturbruket. Hon 
hade rätt på flera plan.
”Ingripandet” är en pjäs av 
Mike Bartlett, mannen bak-
om bland annat ”Doctor 
Foster” som gått i SVT. Den 
beskrivs som dramakomedi, 
komedi definierat som en 
pjäs med lyckligt slut. För 
innehållet är allt annat än 
lyckligt.

Pjäsen följer förhållandet 
mellan två ej namngivna 

män. De har umgåtts i tre år, 
men deras vänskap förgiftas 
nu av tre faktorer. Den yngre 
av dem är på väg att bli alko-
holist, den andra uppmuntrar 
hemlandets militära ingri-
pande i ett inbördeskrig i en 
annan del av världen. Dess-
utom har den senare en ny 
flickvän, som den först-
nämnde anser helt olämplig 
för honom. Vi får ögon-
blicksbilder som visar hur 
vänskapen utvecklas över 
drygt ett år.

Svärtan gäller också deko-
ren. Föreställningen turnerar 
på mindre orter runt om i 
Sverige och de har med sig 

Per Burell till vänster och Pelle Grytt efter föreställningen i Mellerud.

en egen sceninredning, helt i 
svart. Man får en känsla av 
att skådespelarna befinner 
sig i en låda och med hjälp av 
ljus- och ljudeffekter, fyra 
svarta ridåer som höjs och 
sänks, fem röda plaststolar 
och en dryckesback med 
några flaskor, skapas illusio-
ner av lägenheter och pubar. 
En genialisk scenlösning.

Ställer en mängd frågor
Pjäsen ställer en mängd frå-
gor för åskådaren. Kan vuxna 
män ha bästisar? Hur ifråga-
sätter man agerande utan att 
förstöra vänskap? Kan vän-
skap byggas på att man stän-
digt grälar? Är ironi något för 
smarta eller är det bara pu-
bertalt? Och i sann engelsk 
teateranda spetsas det med 
repliker som ”Om Gud inte 
hade velat att vi skulle dricka 
hade han inte gett oss mun-
nar.”

Skådespelarna Per Burell 
och Pelle Grytt gör fina roll-
tolkningar och ibland känns 
det nästan som om man getts 
möjlighet att titta in någras 
privatliv. En gripande och 
tankeväckande föreställ-
ning. Tack Riksteatern för att 
ni fick med Mellerud i er 
turnéplan.

Lars Nilsson

villkorat av att Bengtsfors 
kommun och Västra Göta-
landsregionen också ger sitt 
bifall.

Västra Götalandsregio-
nens infrastrukturavdelning 
har fört en kontinuerlig dia-
log med Trafikverket om 
banans underhåll, vilket lett 
till att Trafikverket nu uttalat 
att banan kommer att fort-
sätta att underhållas fram till 
2024 förutsatt att godstrafi-
ken fortgår.
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IT för seniorer en succé
MELLERUD 
Under två dagar, torsdag 
och fredag eftermiddag 
förra veckan, kunde den 
som är 65 år eller äldre lära 
sig mer om digitala områ-
den i Rådahallen. Högsta-
dieelever från Rådaskolan 
var deras ciceroner.
Mer Digital var namnet på 
initiativet med syfte att 
minska det digitala utanför-
skapet. 

Med 140 vetgiriga besö-
kare under de två dagarna är 
succén ett faktum. I djup 
koncentration jobbades det 
med e-mailadresser, appar 
och snapchat, internetban-
ken och mycket annat som 
hör den digitala välden till. 

Över 100 högstadieelever 
hade anmält sitt intresse för 

att vara med och dela med sig 
av sina kunskaper. Det fick 
bli lottning om platserna.

Vid ett av borden satt Pia 
Lind och fick hjälp av Elin 
Glimblad som går i nian.

Pia fick lära sig mer om 
reseappar, för att kunna boka 
flyg- och tågresor med tele-
fonen.

– Ett mycket bra initiativ 
att arrangera detta, tyckte 
hon.

Erik Briving hjälpte Lilian 
Wingolf att få en e-post-
adress.

– Det har gått bra, men det 
är jobbigt när man är 84 år 
och hör lite dåligt i en lokal 
med såhär många människor, 
tyckte Lilian. Nöjd med sina 
nyförvärvade kunskaper var 
hon iallafall. 

Pia Lind fick hjälp av Elin Glimblad att förstå sig på reseappar i mobilen.

Djup koncentration vid borden när seniorer fick lära sig mer om den 
digitala världen av högstadieelever.

Under två eftermiddagar var det 140 seniorer som passade på att förkovra sig i digitala kunskaper med hjälp av högstadieelever.

Carin – en författare med känsla för tiden
MELLERUD 
I onsdags kväll besökte 
författaren Carin Hjul-
ström biblioteket i Melle-
rud och berättade om sin 
väg från journalistik till 
författarskap.
Carin Hjulström berättade 
hur hon valde mellan läkar-
linjen och journalisthögsko-
lan. Hon tog sig an det se-
nare och fick en flygande 
start på Aftonbladet och se-
dan ett fast jobb på GT med 
ansvar för musik och nöjen.

Sedan har rollerna och 
uppdragen växlat, från jour-
nalist i tidningsvärlden, till 
programutvecklare och pro-
gramledare för flera olika 
program på SVT samt ra-
diopratare. Bananskal in be-
skrev hon flera av de sam-
manhang som fört henne 
framåt, men man anar att 
denna sprakande kvinna har 
ett driv som många ser möj-
ligheter i. 

Hård skolning
Nu har hon varit författare av 
romaner i tio år och det hade 
sin historia.

– Under en tid jobbade jag  
på tv-produktionsbolaget 
MTV i Jonsered i Göteborg 

Carin Hjulström, journalist, programledare och författare gjorde ett uppskattat besök på biblioteket i Mel-
lerud i torsdags. 

där vi producerade såpor, 
som Vita lögner. Två avsnitt 
i veckan à 110 sidor skulle 
skrivas och det handlade om 
relationer. Vi hade även en 
manustävling och fick 450 
bidrag, jag läste manus i två 
veckor och utmattningen ef-
ter det öppnade nya dörrar i 
min hjärna, konstaterar hon. 

”Finns inte på kartan”, den 
första romanen om journalis-
ten Frida Fors var från början 
tänkt som ett filmmanus.

– Den kom till mig i bilder, 
berättade Carin.

Film i Väst nobbade dock 
projektet och en resa till film-
festivalen i Cannes och mö-
tet med den krassa filmbran-
schen fick Carin att tänka om. 
En del av detta ville hon inte 
bli. 

Tio år som författare
Ett möte med förläggaren 
Abbe Bonnier på en fest och 
storyn om den nyutexamine-

rade journalisten som fortfa-
rande fanns kvar i Carins 
huvud, blev startskottet på 
författarkarriären. 

– Under hela min barndom 
reste vi till mormor på Got-
land på somrarna. Vi passe-
rade Bruzaholm i Småland 
varje gång och allteftersom 
åren gick såg jag den orten 
dö ut mer och mer. Detta 
ville jag få med i boken, be-
rättade Carin.

Frida Fors får jobb på en 

lokaltidning och får i uppgift 
att fylla två sidor om dagen 
på en ort där ingenting hän-
der. Boken blev en succé.

Mer Frida Fors
Carin skrev en uppföljning 
på den första och försökte 
sedan skriva om något annat. 
Det blev en roman om ett 
politiskt mord, den tsartrog-
na ryssligans brott på svensk 
mark.

– Den floppade totalt, 
ingen ville köpa den, berättar 
Carin.

Läsarna ropade efter mer 
Frida Fors och till slut lycka-
des de. Frida fick  återuppstå, 
nu betydligt äldre än i de ti-
digare böckerna.

Teman i tiden 
I den senaste, rykande färska 
”På en ny nivå”, där journa-
listen Frida närmar sig 50 är 
det dags för förändring. Både 
kärleken, kamratskapen och 
yrkeslivet bjuder på nya di-
mensioner. 

Carin läste ett avsnitt ur 
boken där Frida intervjuar 
Donald Trump under ett på-
gående EU-toppmöte i Göte-
borg där det handlar om 
Brexit.

– Jag tänker alltid; Vad är 

det i tiden jag vill skriva om?, 
sade Carin.

Denna gång blev det om 
vår tids otrygghet, med hu-
mor och genom en älskad 
romanfigur i Frida Fors, som 
förmodligen fått låna en hel 
del drag och upplevelser av 
författaren själv.

På gång
Carin Hjulström har nyligen 
skrivit en kortroman tillsam-
mans med sin far Lennart 
Hjulström. En ljudbok de 
själva läst in. 

I höst ger hon ut en barn-
bok om människans upp-
komst, där den första män-
niskan på jorden är en liten 
flicka. Detta har ingen i 
världen skrivit om tidigare. 

Dessutom är romanen Sä-
byholms gröna fingrar på 
gång. Till Säbyholm vid 
Birka gick Carin Hjulströms 
eget flyttlass för inte så länge 
sedan. Här jobbar hon vidare 
som författare.

– Det är mycket Luther i 
mig, säger hon som svar på 
en fråga om den påfallande 
fliten och arbetslusten hon 
besitter.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

För den senior som nu fått 
blodad tand men kanske stö-
ter på frågor framöver är det 
möjligt att gå till biblioteket, 
använda dator och få lite 
guidning.

– Vi ska också försöka 
ordna så att man kan komma 
på drop-in-mottagning på 

Ungdomshuset Stinsen. Där 
finns ungdomar med kunska-
per att förmedla fyra kvällar 
i veckan, säger Glenn Nord-
ling, folkhälsostrateg i Mel-
lerud.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se
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Johanna Jaara Åstrand, ordförande Lärarförbundet.

MELLERUD 
Med en lärarbehörighet 
på 71 procent ligger Västra 
Götalands län över snittet 
för hela landet. Det visar 
ny statistik från Skolver-
ket som Lärarförbundet 
den 12 mars analyserar 
på kommun- och länsnivå 
över de senaste fem åren.
I december 2018 hade mot-
svarande 71 procent av lä-
rarna i grundskolan i Västra 
Götalands län lärarlegitima-
tion och behörighet i minst 
ett ämne.

– Det är förödande att an-
delen behöriga lärare på 
skolor runtom i landet skiljer 
sig så påtagligt åt. Det leder 
till en pedagogisk segrega-
tion som försämrar likvär-
digheten och drabbar elever-
nas rätt att undervisas av 
utbildade, behöriga lärare, 
säger Lärarförbundets ordfö-
rande Johanna Jaara Åstrand.

Av de sammanlagt 12 823 
heltidstjänsterna i grundsko-
lan i Västra Götalands län 
(motsvarande 14 849 lärare) 
var det 9 154 som hade lärar-

Låg lärarbehörighet i Mellerud

Lärarbrist påverkar behörigheten
MELLERUD 
Mellerud har bra lärar-

Anders Pettersson, chef på kultur- 
och utbildningsförvaltningen.

Kören sprider glädje och förenar människor

Cissi Sannebro är körledare till SFI-kören, som består av ett i snitt 30-tal män och kvinnor.

MELLERUD 
På onsdagar träffas SFI-
kören inne i Sparbanksa-
longen på Kulturbruket 
på Dal. Körledaren Cecilia 
”Cissi” Sannebro sköter 
uppvärmningen och leder 
körmedlemmarna genom 
olika sånger med svenska 
texter.

Denna onsdag bestod kören 
av ett 30-tal män och kvinnor 
som läser SFI på Vuxenut-
bildningen. Som mest har de 
varit hela 40 stycken.

Cissi spelar exempel på 
kommande repertoar, bland 
annat Tomas Ledins ”Som-
maren är kort”. Sedan följer 
diverse fysiska övningar för 
att värma upp kroppen, följt 

av röstövningar. En favorit-
låt bland körmedlemmarna 
är Sten & Stanleys ”Jag vill 
vara din Margareta”.

– De går och nynnar den 
melodin i korridorerna i sko-
lan, avslöjar Cissi.

Pilotprojekt
Kören startade i november 
2018, som ett pilotprojekt i 

kommunen i samarbete med 
Vuxenutbildningen och Mel-
leruds Kulturskola. Kören 
kompas alltid av Tommy 
Christensen på piano.

– Våra elever och nyan-
lända har inte så många 
plattformar när de umgås 
med svenskar. Här kombine-
ras musik med språkinlär-
ning. Tanken med kören är 

Genom körsången får elever, lä-
rare och personal en annan arena 
att umgås på, menar ledaren Cissi 
Sannebro.

att bjuda in personal från 
gymnasiet och Kulturbruket 
på Dal för att få en bra bland-
ning, berättar Cissi, som ar-
betat som SFI-lärare i ett år.

Tycker om att sjunga
– Vi tycker mycket om att 
sjunga och vi dansar ibland. 
Det är intressant, ger oss 
energi och vi lär oss många 
svenska ord, säger Jonas 
Kokash och får medhåll av 
Rania Mohamad, Walaa 
Samara och Rawan Albara-
dan.

Körsatsningen kommer 
definitivt att fortsätta, lovar 
Cissi som själv har en gedi-
gen musikbakgrund.

– Jag är uppväxt med mu-
sik, jag och mina tre systrar 
har alltid sjungit. Hela famil-
jen är musikalisk, säger 
Cissi, som flyttade från 
Bengtsfors till Mellerud 
2017 med sonen Ludwig – 
som går estet/musik på 
Dahlstiernska gymnasiet.

Så musikintresset går i arv 
även här.
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se

täthet, men ligger dåligt 
till i Skolverkets senaste 
statistik över antalet be-
höriga grundskolelärare. 
Förvaltningschefen An-
ders Petterson uttalar sig 
om detta.
– Vi har en högre lärartäthet 
än riksgenomsnittet. I lärar-
förbundets ranking 2018 
hamnade Mellerud på plats 
68 av 290 kommuner vad 
gäller lärartäthet och 2018 
har vi ökat lärartätheten jäm-
fört med 2017. En orsak till 
att vi försämrat behörigheten 

2018 är vi anställt fler resurs-
lärare än tidigare på grund av 
ett ökat stödbehov hos våra 
elever, samtidigt då Melle-
rud haft en kraftig elevök-
ning är det  jättesvårt för våra 
rektorer att få behöriga lärare 
till dessa tjänster på grund av 
den rådande lärarbristen, 
säger Anders Pettersson, 
chef på kultur- och utbild-
ningsförvaltningen. Han 
fortsätter:

– Idag saknas nära 65 000 
utbildade lärare. Till år 2035 
är SCB:s prognos att det 

kommer saknas närmare  
80 000 lärare.

Susanne Emanuelsson
susanne@mellerudsnyheter.se

legitimation och behörighet 
i minst ett ämne.

Mellerud i botten
Bland kommunerna i Västra 
Götaland har Orust störst 
andel behöriga lärare (83 
procent) och Mellerud lägst 
(55 procent). Storfors har 
landets högsta lärarbehörig-
het (89 procent) och Ljus-
narsberg den lägsta (39 pro-
cent).

Andelen behöriga lärare 
minskade jämfört med året 
innan med en procentenhet. 
Västra Götalands län följde 
därmed utvecklingen i riket. 
I hela landet ligger lärarbe-
hörigheten på 70,5 procent, 
vilket är en försämring med 
nästan en procentenhet jäm-
fört med året innan och en 
forsättning på en trend vi sett 
över flera år.

Lärarbehörigheten sjun-

ker i sammanlagt 31 av 49 
kommuner i Västra Göta-
lands län. Mest anmärk-
ningsvärda försämringar 
syns i Gullspång, Hjo, Mel-
lerud, Munkedal och Sven-
ljunga. I Dals-Ed, Lilla Edet 
och Tidaholm däremot går 
andel behöriga lärare uppåt 
betydligt.

10 000-tals lärare saknas
Den svenska lärarbristen är 
idag enorm. Idag saknas nära 
65 000 utbildade lärare, för-
skollärare och skolledare. 
Till år 2035 är SCB:s prognos 
att det kommer saknas när-
mare 80 000 lärare.

– Bristen på lärare slår 
hårdast mot de skolor som 
redan har en låg andel behö-
riga lärare. Det är inte kon-
stigt eftersom vi lärare vet 
hur avgörande vi är för var-
andra och för möjligheten att 
få göra ett bra jobb, säger 
Johanna Jaara Åstrand.

Släkten kom 
till festivalen

Filmfestivalen pågår för 
fullt. När den startade i Mel-
lerud med Kroppefjällsfil-
men av Hjalmar Åberg i 
lördags var det inte bara en 

stor publik som kom till Cen-
trumsalongen, Även släk-
tingar till Åberg kom till fö-
reställningen.

Fr.v: Tanno Funnevik, Majvor Funevik, brorsdotter till Åberg, Eva-Lena 
Guldsten, barnbarn, Lisbeth Svanberg, brorsdotter, Sören Svanberg, 
Carl Åberg, brorson, Asta Åberg, George Lind, systerson och Alice Lind.

Utrymde efter 
automatlarm

I fredags förmiddag utrymdes Rådaskolan och gymnasiet efter ett au-
tomatlarm på grund av ett tekniskt fel. Här syns några av fullmäktige-
ledamöterna från fyra dalslandskommuner, som gick på utbildning, när 
de efter utrymningen tågade på rad tillbaka in till Sparbanksalongen. 
Foto: Susanne Emanuelsson.

Behörighet i procent:
Bengtsfors       66 % 
Dals Ed            56 % 
Färgelanda  66 %
Mellerud  55 %
Åmål  67 %
Vänersborg  70 %

FAKTA
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Bygg & ElTeknik
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0521-315 55 • Brålanda • www.thoresdack.se
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TROLLVI BYGG AB
Jonas Olausson
trollvibyggab@hotmail.com
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DET SJÄLVKLARA 
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www.hedstromsbygg.se
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Däck

Så överger också ttela lands-
bygden och upphör med att 
distribuera tidningen med 
bud. Och inte bara på lands-
bygden, budutbärningen 
upphör i hela Melleruds 
kommun!

I sitt meddelande om för-
ändringen uppger tidningen 
att anledningen är att allt fler 
väljer de digitala prenumera-
tionsalternativen och att pap-
perstidningsupplagan mins-
kar. Men är det bara i 
Melleruds kommun som 
detta sker? ttela har inte med 
ett ord berört vilka övervä-
ganden man har gjort och hur 
man har kommit fram till 

detta val. Man har bara med-
delat förändringen, har inte 
velat diskutera den och har 
inte heller tagit in detta in-
lägg på sin insändarsida.

Prenumeranterna här er-
bjuds att få tidningen med 
posten – dagen efter! Fre-
dags- och lördagstidningarna 
kommer att levereras med 
posten först på måndagen. 
Jovisst, vi får tillgång till 
ttela e-tidningen på webben, 
vilket lyfts fram som ett full-
gott alternativ. 

Men det är stor skillnad på 
att hastigt kolla av nyheterna 
på skärmen och att sitta och 
läsa tidningen ordentligt. Det 

handlar om upplevelsen, 
känslan. Att kunna bläddra 
fram och tillbaka, ha den lig-
gande till hands, läsa några 
sidor i taget, lösa korsorden 
tillsammans, ha TV-pro-
grammet tillgängligt. Det 
kanske inte anses vara ratio-
nellt, men det kan avgöra om 
man tycker att det är värt att 
prenumerera.

  Om tidningen på internet 
är ett fullgott alternativ för 
landsbygdens prenumeran-
ter, varför är det inte det för 
dem i de större tätorterna? 
Om papperstidning dagen 
efter bäst-före-datum duger 
gott åt folket på landsbyg-

den, varför gör den inte det i 
städerna? ttela verkar vär-
dera sina prenumeranter oli-
ka.

Beträffande postutbär-
ningen av tidningen, så und-
rar vi varför posten inte kan 
distribuera tidningen samma 
dag? Tidningsbuden har ju 
kunnat dela ut tidningen 
långt innan brevbärarna har 
börjat köra sina turer. Om det 
behövs skulle nog ttela kunna 
justera sina rutiner och bidra 
till att posten kan få med 
tidningen på utgivningsda-
gen? Om den goda viljan 
finns!

  Ragnar och Cecilia Nielsen

Varför överger ttela landsbygden?

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
ÅRSMÖTE

Brålanda Röda korskrets 
har haft årsmöte 6 februari. 
Information hölls av kom-
munens säkerhetssamordna-
re Nina Ström hur hon arbetar 
med kommuninvånarnas sä-
kerhetsskydd samt Röda 
Korsets uppgift i detta.

Dess tre hörnstenar är ci-
vilt försvar, krisberedskap 
samt brottsförebyggande in-
satser. I detta ingår bland 
annat säkerhetsskydd, 
brandskydd, skalskydd, be-
vakningsfrågor, vatten med 
mera. Länsstyrelsen är kon-
trollorgan. En totalförsvars-
övning planeras nu för 2020 
i hela Sverige.

Man skall även börja pla-
nera för en krigsorganisation 
som går ut på att klara viktiga 
samhällsfunktioner i minst 
tre månader där krigsplace-
ring, säkerhetsskydd och 

beredskapsplaner är särskilt 
viktigt.

Under året har insamlats 
totalt rekordsumman 42 504 
kr och sänts vidare enligt 
följande: Planerade humani-
tära insatser 15 166 kr, från 
utsatthet till framtid 2 486 kr, 
Katastrofhjälpen 19 314 kr, 
Världens Barn 5 538 kr.

Påskblommor har delats ut 
på äldreboendena i Brålanda 
samt gruppboendet på Höga 
med medel ur Nils Dahls 
fond. Denna fond har även 
finansierat Jan Anderssons 
filmvisningar med kaffe och 
semlekrans eller tårta på 
både Frändefors och Brå-
landa äldreboende samt som-
marutflykt till Restaurang 
Koppargrillen, Vänersborg.

Utflykter med god mat och  
trevlig samvaro som är 
mycket uppskattade.
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STÄDNING
Veris kan hjälpa dig med HEMSTÄD, FLYTTSTÄD

och andra hushållsnära tjänster (RUT-avdrag)

Vi utför även KONTORSSTÄD
Allt med kvalitetsgaranti!

För mer information och beställning ring 0530-129 05 www.veris.se  

Lantbruksavtal
för bekämpning av  

råttor och möss  
fr. 2.000:-  + moms

0521-693 51
Patrick Eriksson -

Njut av solen - när du vill!

 

 . 

 

Komplett solskydd både inom- och utomhus

Norra Kungsgatan 14

DIN TOTALENTREPRENÖR 
på bergvärme

blends

2 nyanser

1 nyans

gradient1

gradient2

Låt oss ta hand om hela förloppet!
Från borrning, nedmontering av ditt gamla 
system till det nya är installerat, injusterat 
och klart!

www.dprorservice.se

KG Svets & Maskin AB
Rep. av entreprenad-, jord-  

& skogsbruksmaskiner m.m.

Pressning av hydrauslang
Försäljning av oljor, filter, batterier m.m.

Slipargatan 1, Frändefors • 0521-400 88 eller 070-330 48 05
VÄLKOMNA!

Stort sortiment & 
snabb service

• Däckhotell

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

0521-315 55 • Brålanda • www.thoresdack.se

Allt inom golv 
och mattor

 Lokala företag till er tjänst!
Golv

Städ

VVS

Solskydd

Reparation/service

Skadedjursbekämpning

TROLLVI BYGG AB
Jonas Olausson
trollvibyggab@hotmail.com
0735-11 68 38

BOLSTAD PRÄSTGÅRD 5
565 66 MELLERUD

TOTALENTREPRENÖR

Lackering

Mitt emot Bergskullars rastplats

Billackering Bilreparationer

Bilglas Allt inom bil
Tel. 076-414 25 66

borresens@hotmail.com

1ST CLASS LACKERING

Ledig plats

VILL DU SYNAS HÄR?
Christina Svensson Callh 

0530-125 40

Kontakta vår säljare

Föreningen Hälges Vän-
ner, (FHV), har lördag 
20180929 haft årsmöte. 
Samling 15.00 vid fören-
ingslokalen. 

Även om visst manfall, 
god uppslutning av medlem-
marna.

Mötet öppnades i fören-
ingslokalens relaxavdelning 
genom att arrangerande 
medlemmarna 2 och 3 häl-
sade välkomna med sedvan-
lig ceremoni.

Då vädret för dagen var av 
engelsk natur, (det vill säga 
regn), blev det till att vänta 
inomhus på tjänligt dito och 
därför påbörja dagens sam-
varo med dryftande av alle-
handa spörsmål om både 
förgången och nutid.

När sanningshalten i dis-
kussionerna började närma 
sig minimum bröt arrangö-

rerna för tävlingsmomentet 
luftpistol med pil mot dart-
tavla, två omgångar med fem 
pilar per omgång. 

Trots kraftig sidvind träf-
fade samtliga tavlan förutom 
en pil från nr: 11, som i 
skottögonblicket drabbades 
av stormens öga och istället 
satte pilen vid sidan om må-
let.

Efter detta tävlingsmo-
ment anbefalldes intåg i för-
eningslokalen för nya dis-
kussioner samt favorit i 
repris, sittande tipsprome-
nad, med återanvända frågor 
från 2014.

Efter avklarad frågestund 
blev det bastubad. Under 
njutandet av bastuvärmen 
dryftades och löstes alle-
handa världsproblem. 

Då badandet avklarats blev 
det återigen sittande tipspro-

menad, nu med nykompone-
rade frågor!

Ity det var årsmöte, (stad-
geenligt förlagt till lördagen 
närmast 30/9, Hälges namns-
dag, även om det i de flesta  
almanackor är felstavat!), 
påkallade ordförande, nr:1, 
uppmärksamhet och tog till 
orda med att först tacka med-
lemmarna för det gångna 
årets väl genomförda aktivi-
teter och sedan redovisa hur 
utredningen om medlem-
marnas undermåliga Hälge-
kunskaper fortskrider.

Utredningens resultat 
kommer att redovisas i kom-
mande referat, även om det 
just nu är oklart när.

Kassören, nr:8, redovisade 
föreningens ekonomi som 
strålande! 

Styrelsen beviljades an-
svarsfrihet och omvaldes 

enhälligt på samtliga poster.
Efter detta blev det mat, 

hamburgare med pommes 
frites och samtliga tillbehör.

Efter maten blev det pris-
utdelning. Med användande 
av speciell koefficient fram-
kom följande prispall,

1:a pris, 1 uppsättning 1/4” 
spärrnyckelsats, FX Tools i 
23 delar, nr:5, 2:a pris, ett 
rullmåttband, 30m, märke 
FX Tools, nr:1, 3:e pris, en  
pennskruvmejsel, 9 delar,  
märke FX Tools till nr:9, 
samt hedersamt 4:e pris, te-
leskopiskt grillspett, märke 
Exklusiv, nr:11.

Efter prisutdelning applå-
der och jubel fortsatte kväl-
len under stort gemyt.

Nr:9

ÅRSMÖTE
Under Beredskapsveckan i 

maj anordnades en aktivitet 
vid och i Brålanda brandsta-
tion med tema: ”Varifrån 
kommer hjälpen”? i samar-
bete med Räddningstjänsten, 
Lottorna, försvarsutbildarna 
och Svenska Kyrkan. Röda 
Korsets skottskadade ambu-
lans visades och information 
gavs av Krister Hellström, 
verksamhetsutvecklare på 
Svenska Röda Korset i Mal-
mö.

Visning av brandstationen 
och information om skydds-
rum, krispaket samt övrig 
beredskap.

I ett av bibliotekets skylt-
fönster visade vi under tre 
veckor exempel på vad ett 
hushåll behöver ha hemma i 
beredskap ”Om kriget eller 
krisen kommer”.

Veckan innan jul gavs en 

gemensam julblomma samt 
chokladaskar till gruppboen-
det på Höga.

De äldre på servicehuset 
bjöds på ett litet julbord. Allt 
med medel från Nils Dahls 
fond. Medlemsantalet är 49 
stycken. Styrelsen har under 
året haft 13 kombinerade 
styrelse/arbetsmöten. Sty-
relse 2019: Omval av Kerstin 
Andersson Carlsson ordfö-
rande, Christina Eriksson 
vice ordförande, Barbro Fri-
dell sekreterare, Christina 
Fjällståhl, kassör. Övriga: 
Siv Andersson, Ella Jacobs-
son, May Andersson, Berit 
Aronsson, Margot Wik-
ström, Inga-Lill Sarac. Ersät-
tare: Omval Elsy Andersson, 
Lillemor Andersson.

Barbro Fridell
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SRHR-bussen på besök

Ahad Ferozi, BF2, i samtal med Elisabet Grönefors Eriksson, barnmorska 
ungdomsmottagningen, Boel Karlsson, kurator ungdomsmottagningen 
och Annie Ullman, barnmorska ungdomsmottagningen.

Annie Ullman, barnmorska på ungdomsmottagningen, går igenom det quiz som alla kunde göra med Alice 
Wallin, Hanna Johansson och Madelene Andersson, samtliga går i 8C.

Syftet med bussen är att tillgängliggöra 
SRHR (Sexuell och Reproduktiv Hälsa 
och Rättigheter). I SRHR-bussen kan du 
bland annat att få hjälp med provtag-
ning för könssjukdomar, cellprovtag-
ning och preventivmedelsrådgivning.

SRHR-bussen drivs av Närhälsan 
Sexualmedicinskt centrum som har ett 
tätt samarbete med Kunskapscentrum 
för sexuell hälsa.

SRHR-BUSSEN

Forumspel med temat skam

T.v. Andreas Luukinen, ADAS musikaliska teater, berättade en egenupp-
levd historia om utsatthet och skam.

Fr.v: Karl Stefansson 8B, Ewa Flink, Sensus, Madelene Andersson, 8C och Anna Erving, 8B diskuterade olika 
situationer där skam kan förekomma.

Fr.v: Fia Adler Sandblad, ledare ADAS musikaliska teater och kollegan 
Karin Lycke framförde en forumteater för att gestalta olika situationer.

Mötesplats som inspirerar

Petter Olsson är föreståndare på Ungdomshuset Stinsen sedan hösten 
2017.

MELLERUD 
– Det är helt fantastiskt 
och inspirerande att vara 
här, utbrister Petter Ols-
son, föreståndare på Ung-
domshuset Stinsen.
Renoveringen av Stinsen har 
inneburit ett ökat intresse 
bland eleverna i högstadiet 

och gymnasiet, som verk-
samheten vänder sig till.

– Vi har mellan 30 och 70 
ungdomar här, beroende på 
aktivitet och evenemang, 
förklarar Petter, som började 
sin tjänst hösten 2017.

Bland de stående aktivite-
terna hittar vi fredagskonser-
ter sista fredagen varje må-

nad i samarbete med ABF.
– Det har vi dels för att 

inspirera unga att våga gå 
upp på scenen själva och dels 
för att ge dem den möjlighe-
ten. Vi tar också in ungdomar 
utifrån  som uppträder, säger 
Petter.

Förutom Petter arbetar tre 
fritidsledare på Stinsen; Ka-

rolina Wessman, Frank Hed-
lund och Elvira Olsson.

Varje torsdag anordnas 
tjejkväll. Stinsens nöjes-
grupp och ungdomsrådet ar-
rangerar dessutom aktivite-
ter, allt från karaoke till 
e-sport. 
 Susanne Emanuelsson 

susanne@mellerudsnyheter.se

Två av de tre fritidsledarna, Karolina Wessman och Frank Hedlund. Sak-
nas på bild: Elvira Olsson.

komma in hit och få svar på 
sina frågor om sex, säger 
Ahad Ferozi, BF2.

De som ville fick svara på 
frågor om sex och samlevnad 
i ett quiz. Personalen i bussen 
delade dessutom ut små på-
sar innehållande godis, kom-
domer och information. Alla 
fick också var sin vatten-
flaska.

– Idag lanserar vi oss, det 
är en del av vårt arbete. Alla 
elever i årskurs nio kommer 
på studiebesök till oss på 
ungdomsmottagningen. 
Man kan hämta kondomer 
kostnadsfritt hos oss också. 
Vi har öppet på tisdagar här 
i Mellerud, berättar Elisabet 
Grönefors Eriksson, barn-
morska på ungdomsmottag-
ningen.

– Det här är roligt och in-
tressant, säger Alice Wallin, 
8C, och får medhåll av klass-
kompisarna Hanna Johans-

son och Madelene Anders-
son.
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se

Fotnot: SRHR-bussens 
besök var en del i Svenska 
Kyrkans temavecka ”Livet 
värt att leva”.

MELLERUD 
Förra onsdagen fick Rå-
daskolan besök av SRHR-

bussen där eleverna 
kunde ställa frågor om 
sex. Goodiebags delades 

ut med godis, kondomer 
och information.

– Det är bra att ungdomar kan 

MELLERUD 
Förra onsdagen samlades 
en grupp ungdomar, bland 
annat ett 20-tal konfir-
mander, på Ungdomshu-
set Stinsen för att delta 
i forumspel med ADAS 
musikaliska teater.
Alla hade samlats i ett grupp-
rum på övervåningen. När 
tidningen anländer har ung-
domarna fått i uppgift att 
genomföra en drama- och 
värdegrundsövning.

– Det är ett bra sätt att upp-
täcka nya sätt att vara på. Vi 
har varit i Mellerud tre 
gånger tidigare och framför 
allt arbetat med ungdomar på 
Stinsen. Drama och teater är 
ett sätt att synliggöra dolda 
mönster i våra vardagshand-
lingar, berättar Fia Adler 

Sandblad, ledare på ADAS 
musikaliska teater från Göte-
borg.

ADAS grundtema är män-
niskans övergivenhet, med-
vetenhet om kvinnors dubbla 
utsatthet och tron på en 
inneboende kraft.

– Idag har vi fokus på skam 
och utsatthet och hur man 
klarar sig ur en sådan situa-
tion. Det är lätt att man fast-
nar i en roll, den här öv-
ningen är ett sätt att hitta 
andra möjligheter, förklarar 
Fia.

En situation som togs upp 
var att det alltid finns ett så 
kallat ”järngäng” på skolan 
med starka elever, som sätter 
normen för hela skolan. Hur 
man bemöter dem, var en av 
frågorna som kom upp. 
 Susanne Emanuelsson 

susanne@mellerudsnyheter.se

Fotnot: Forumspelet var 
en del i Svenska Kyrkans 
temavecka ”Livet värt att 
leva”.
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”Vi söker ständigt efter värde”
I torsdags kväll, inom ra-
men för Livet värt att leva, 
besökte prästen och själa-
vårdaren Fredrik Brosché 
Ungdomshuset Stinsen 
för att tala om skam.
En bild av Lias Andersson, 
lagkapten i juniorkronorna, 
som kastade sin silvermedalj 
upp på läktaren, efter förlus-
ten i finalen i junior-VM 
förra året, startade Broschés 
föreläsning om hur känslan 
av skam kan yttra sig.

– Skam är både kroppsligt, 
psykiskt och socialt. Man 
känner kraftlöshet, slår ner 
blicken, rodnar, självkänslan 
sjunker i botten. Det är kaos 
i kroppen vid skam. Skam är 
affekt, liksom vrede, sade 
Brosché som inledning på 
sitt föredrag om detta mång-
facetterade ämne.

Han tog exempel alla 
kände igen sig i, som att 
städa innan man får besök. 
Det ska vara snyggt hemma 
inför andras ögon. 

Andra ideal, som får 
människor att skämmas när 
de inte lever upp till dem, är 
att vara smal, snygg, snabb, 
smart och stark.

– Den värsta skammen är 
att inte tillhöra en gemen-
skap, sade Brosché. 

Mycket att skämmas för
Brosché visade på undersök-
ningsresultat i form av en 
lista på vad flest känner skam 
för. Ha stökigt hemma ham-
nar högt upp på listan, följt 
av att ha förutfattade me-
ningar, vanskött trädgård, fel 
kropp (tjock, fel form, ofta 
gaser) och för länge som 
singel.

Äldre skäms för att vara 
gamla när idealet är att vara 
frisk, ung och oberoende. 

Kvinnor skäms ofta för att 
de inte räcker till, män skäms 
för att de misslyckas.

Många frågor och intressanta diskussioner skapades genom Fredrik Broschés föredrag om skam. Här är det 
Helena Karlsson Hultman och Ulla Larsson som pratar med föredragshållaren.

Prästen och själavårdaren Fredrik Brosché föreläste på Ungdomshuset 
Stinsen om skam. Den värsta skammen är enligt honom att inte tillhöra 
en gemenskap.

Ideal och skam
viktigt tema

MELLERUD 
I fredags kväll föreläste 
systarna Eva och Sofia 
Petrén på Stinsen, som en 
del av temadagarna Livet 
värt att leva. Temat för 
föreläsningen var ideal, 
normer och kroppshets. 
– Det är superviktigt att 
prata om att det är såhär det 
ser ut, säger Eva och berättar 
om sina egna erfarenheter 
inom modebranschen. 

Båda systarna har sysslat 
med mode och med flera års 
erfarenhet i ryggen höll de en 
två timmar lång föreläsning 
om hur skeva samhällsnor-
mer hänger ihop med att allt 
fler känner skam. 

– Statistik visar på att 
människor mår sämre och 
sämre på grund av det här, 
och det är viktigt att belysa, 
säger Sofia Petrén. 

De båda har föreläst på 
olika håll förut, men förkla-
rar att detta är ett nytt koncept 
som de funderat på ett tag. De 
lyfter viktiga ämnen, som 
hur kvinnliga politiker fram-
ställs jämtemot män i dags-
tidningar, och hur fler och fler 

redigerar sina bilder för att 
passa in i samhällets smala 
normer. 

– Man kan fråga vem som 
helst, och de kan peka ut 
något med sig själva och sin 
kropp som de inte tycker om, 
säger Josefin Melin som var 
en av åhörarna under föreläs-
ningen. Hon tyckte att Eva 
och Sofia hade viktiga po-
änger i det de berättade, och 
hoppas att fler får möjlighet 
att ta del av föreläsningen i 
framtiden. 

Ett gäng konfirmander var 
där och lyssnade. Bland an-
nat Johannes Ekberg och 
Simon Hallgren som även de 
gillade föreläsningen och 
berättar att de tycker att det 
är ett viktigt ämne att prata 
om.

– Den skam vi känner är 
inte relevant till verkligheten 
och genom det här hoppas vi 
att man kan förhålla sig till 
att man är bra som man är, 
säger Eva. 

Karolina H. Wessman

Systrarna Petrén föreläste om ett idag väldigt viktigt ämne. Fr. v. Eva 
och Sofia Petrén. Arkivbilder.

Avund
Fredrik Brosché beskrev 
avund som en dödssynd 
många känner igen sig i och 
förklarade att det engelska 
ordet för avund, envy, kom-
mer av latinets invidia– att 
inte bli sedd.

– Vi strävar efter att vara 
perfekta, för att bli sedda. Vi 
söker ständigt efter värde, 
konstaterade Brosché. 

Förödande skam
Att svek och kränkningar 
utlöser skam, liksom att 
övergrepp och bedrägerier 
får den utsatta att känna skam 
fast det är den andres skuld, 
berördes också.

– I Me too riktades vreden 
mot förövaren och det var 
bra, sade Fredrik Brosché.

Han tog också upp skam 
som en stark känsla vi försö-
ker dölja. 

– Man riktar den mot sig 
själv. För några människor 
har detta lett till självmord. 
För andra har det handlat om 
att agera ut skammen, genom 
hämnd, att aldrig förlåta, att 

bli en rättshaverist, sade han.
Motmedel mot skam me-

nar Brosché är att bemöta 
den av skam drabbade som 
en vän.

– Samtal hjälper den skam-
filade, sade han.

Skam och skuld
Även skillnaden mellan 
skam och skuld berördes i 
föredraget.

 – Skam får människan att 
känna sig kränkt, övergiven 
och paralyserad, den känns 

omöjlig att prata om. En ny 
självkänsla ger förmåga att 
förstå och erkänna skuld. 
Skuld gör mig aktiv, skulden 
kan jag reparera, sade Fred-
rik Brosché. 

Prästen och själavårdaren 
bjöd på ett föredrag som 
väckte många frågor och 
skapade intressanta diskus-
sioner på Ungdomshuset 
Stinsen denna torsdagkväll.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

Kyrkomuren i Grinstad renoveras
GRINSTAD 
I höstas renoverades kyr-
komuren runt Holms kyr-

ka. Nu får också Grinstad 
kyrkas mur en välbehövlig 
renovering.

En trio värmlänningar är som 
bäst i färd med att renovera 
muren runt Grinstad kyrka. 

Jon Eriksson Lindström från Forshaga och Fred Olsson från Karlstad ar-
betar med kyrkomuren alldeles invid grindöppningen i murens södra del.

Muren, som är speciell med 
sina grindöppningar med 
kraftigt murade grindpelare, 
täckta med tak,  plockas ned 
bit för bit och all rundsten tas 
bort. Dålig mark grävs ut och 
man ser sedan till att få stora, 
flata stenar i botten. Ibland 
behövs ojämnheter huggas 
bort och man slår in stenkilar 
för bättre stabilitet. I mitten 
av muren syns järnvägsma-
kadam som dränering och 
ovanpå den lägger man se-
dan duk.

 – Det måste vara dränering 
för att inte tjälen sedan ska 
skjuta isär muren, förklarar 
Fred Olsson, som är en av de 
tre som utför kyrkomursar-
betet. 

Kyrkomuren i Skållerud, 
liksom övriga kyrkomurar i 
pastoratet, står enligt uppgift 
också på tur för renovering. 
När arbetet med detta kan 
komma igång vet man dock 
inte säkert i dagsläget, allt-

sammans hänger samman 
med tillstånd och bidragsan-
sökningar informerar An-
dreas Hermansson, arbetsle-

dare och kyrkogårdsansvarig 
inom Melleruds pastorat, 
om.

Ing-Marie Norrman
Fred Olsson, Karlstad, ser till att en av de större stenarna hamnar på rätt plats. Vid spakarna i grävskopan 
sitter Jan Hinas, också från Karlstad.
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FOTBOLL 
På Sörbyvallens konstgräs 
kunde Åsebro/Brålanda i 
onsdags besegra Frändefors 
IF i lokalderbyt med hela 9-0.

Det var båda lagens täv-
lingspremiär, då man gick in 
i Dalslands Sparbanks Cups 
gruppspel. Gästerna höll tätt  
mot division 2-laget i nästan 
30 minuter, innan Jessica 
Vänerlöv kunde göra match-
ens första mål. 

Bara minuter senare gjorde 
lagkapten Sandra Petersson 
Jacobsson sitt första mål av 
tre. I den andra halvleken 
rullade målen in i betydligt 
snabbare takt, mycket tack 
vare att Frändefors blev re-
ducerade, efter rött kort på 

Storseger för 
damerna

SLUTRESULTAT
Åsebro/Brålanda – 

Frändefors IF
9-0 (2-0)

Dalslands Sparbanks Cup
Målskyttar:
1-0 27’ Jessica Vänerlöv
2-0 31’ Sandra Petersson
3-0 46’ Elin Bååth
4-0 53’ Sandra Petersson
5-0 58’ Isabelle Pettersson
6-0 62’ Blerona Avdijaj
7-0 66’ Blerona Avdijaj 
8-0 74’ Elin Bååth
9-0 82’ Sandra Petersson

Lydnadstävling 
i ridhus

HUNDSPORT 
Söndagen den 10 mars 
anordnade Melleruds 
brukshundklubb en täv-
ling i lydnad i ridhuset på 
Melleruds ridklubb. 
Dagens domare var Inge 
Larsson från Bengtsfors. 
Skrivare var Elin Brorson 
som antecknade allt domaren 
hade att säga om de tävlande 
ekipagen. Tävlingsledare var 
Diana Bergström och Berit 
Martinsson.

Det var 19 startande förde-
lat på tre klasser; startklass, 
klass 1 och klass 2. Från Mel-
leruds brukshundklubb hade 
man tre ekipage som startade 
i startklass. 

Christina Svensson med 
shetland sheepdogen ”Mal-
va” fick ihop 167,5 poäng 
med uppflyttningsresultat 
och hamnade på en tredjepla-
cering av tio startande. 

Dan Persen med labrado-
ren ”Lycka” fick 160 poäng 
och uppflyttningsresultat, de 
slutade på fjärde plats.  

Monica Köningsson med 
australian shepherden ”Moa” 
gjorde en fin debut, men ty-
värr hamnade poängen på fel 
sida av gränsen för uppflytt-
ning.

Melleruds brukshundklubb, 
Helén Torstensson

Kärt återseende i Brålanda

Det blev ett kärt återseende i Brå-
landa när Rune W Dahlén kom på 
besök och predikade.

BRÅLANDA 
För 47 år sedan predikade 
han i de här bygderna för 
första gången. I samband 
med Equmeniakyrkans 
traditionella bön och of-
ferdag i mars för deras 
Teologiska Högskola, blev 
det ett kärt återseende i 
Brålanda. 
Rune W Dahlén, Kil, kom-
mer från Åmål och som 
18-åring predikade han för 
första gången i missionshu-

sen i Grinstad, Gestad och 
Frändefors i samband med 
”Fältmissionsdagen” 1972 i 
dåvarande Svenska mis-
sionsförbundet. 

– Jag var där, han hade med 
några andra unga från Åmål 
som sjöng och han var väl-
digt nervös, minns Gunilla 
Karlsson, Brålanda, då ung 
tonåring. 

1978 var han utbildad pas-
tor. Fram till pensionen har 
han hunnit med mycket, som 
att vara pastor runt om i Sve-

rige och bibellärare i kyrko-
historia på Teologiska hög-
skolan Stockholm, THS.

Rune berättade att THS i 
nuläget utbildar 61 pastorer 
och 17 diakoner.

I predikan talade han om 
”Din stund på jorden”.

– Tro är att se Guds härlig-
het och att samarbeta med 
honom, för det är det han vill, 
sade Rune W Dahlen. 

 Marianne Karlsson

SPORT

Anna Friberg i den andra 
halvlekens inledning.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Klarade doftprov
HUNDSPORT 
9 mars åkte Chicki Wallin 
med riesenschnauzern 
Zacc till Eds Brukshund-

Chicki Wallin med riesenschnau-
zern Zacc klarade doftprovet ga-
lant.

klubb där ”Glada nosen” 
hade arrangerat doftprov 
i eucalyptus. De klarade 
doftprovet galant och kan 
nu tävla Nosework 1.
Nosework påminner om po-
lishundens narkotikasök. 
Hunden ska leta upp en spe-
ciell doft i ett rum, fordon, 
utomhus eller i olika behål-
lare. När hunden har hittat 
doften så ska den göra en 
tydlig markering så föraren 
vet att hunden har hittat dof-
ten. 

Inom Nosework  använder 
man olika typer av hydrolat, 
det vill säga vattenlösliga 
ämnen från växt och som är 
helt ofarliga för hunden om 
den råkar slicka i sig doft-
gömman.

Melleruds brukshundklubb 
Helén Torstensson

Redovisningsfirma till Nuntorp
BRÅLANDA 
Redovisningsfirman Fyr-
klövern har kontor på flera 
platser i mellansverige. 
Nu har turen kommit till 
Brålanda och Nuntorp.
Inom Fyrklövern får företa-
gare rådgivning och stöd 
inom redovisning och juri-
dik. Ungefär 50 procent av 
kunderna är verksamma 
inom jord och skog. Även om 
man känner sig väl hemma 
inom de gröna näringarna, 
vänder man sig också till 
företag inom alla olika bran-
scher. 

Fyrklövern kommer att 
finnas på Nuntorp, men in-
ledningsvis har man hyrt in 
sig hos Magnus Gustavsson 
och Törnrosens Ekonomi i 
Brålanda, i avvaktan på att 
lokalerna på Nuntorp, där det 
just nu  renoveras och byggs 
om som bäst, ska bli klara.  

Redovisningsekonomer
Till det nya kontoret har två 

redovisningsekonomer an-
ställts. Annelie Carlsson, 
som tidigare arbetat som 
ekonom på ett företag i 
Uddevalla och Camilla An-
dersson Hecktor, som är från 
orten. Camilla är också den 
som är kontorsansvarig. 
Båda tycker det känns bra 
och är mycket taggade över 
att få komma igång.

 – Det känns som om vi 
kommit in i ett företag med 
lite annat tänk. Här väljer 
man hellre att starta ett nytt 
kontor än att bli för stora på 
ett och samma ställe. Det är 
det lilla nära kontoret, med 
korta beslutsvägar man sat-
sar på. Även om det då blir 
flera kontor, finns alltid nära 
kontakt till expertis när den 
behövs, såsom bouppteck-
ningar, arvsskiften, genera-
tionsskiften och avtal av alla 
de slag, säger de. 

Dalsland expansivt
Anders Andersson region-
chef över örebroområdet, dit 

Annelie Carlsson och Camilla Andersson Hecktor hjälps åt framför da-
taskärmen på kontoret.

Brålanda hör, menar att Dals-
land är expansivt, det finns 
många framstående lant-
bruksföretagare i området 
och då vill man vara med och 
satsa.
 – Vi har fått förfrågningar 
från företagare som efterfrå-
gar våra tjänster, varför vi nu 
startar upp här. Dessutom är 
Gröna Klustret och dess upp-
byggnad intressant. Vi har nu 

också lyckats få bra personal, 
bland annat med lokalkän-
nedom som är mycket viktig, 
säger Anders Andersson och 
avslöjar att man även söker 
en jurist med stationering 
just i Brålanda.

Fyrklövern räknar med att 
vara på plats i den gamla 
rektorsvillan på Nuntorp i 
början av maj.

Ing-Marie Norrman

PRO Mellerud Den 13 fe-
bruari 2019 genomförde 
PRO sitt årsmöte. Lennart 
Israelsson hälsade alla  väl-
komna. Ett särskilt välkom-
men till kvällens underhål-
lare, Lars Stam, Ove och Set 
Benjaminsson. Parentation 
över avlidna medlemmar, 
ljuständning. 

Årsmötespresidium val-
des, till ordförande Evert 
Magnusson, sekreterare 
Mona Skoogh. Ur verksam-

hetsberättelsen kan vi nämna 
arbetet inom KPR, data och 
IT-utbildningarna, reseverk-
samhet, PRO-körens många 
framträdande. Ett rikt utbud 
av cirkelverksamhet såsom 
litteratur, gympa, konsu-
ment-varukännedom samt 
medicinsk yoga. PRO firade 
också sitt 60-årsjubileum 27 
oktober med stor uppslut-
ning.

Föreningens ekonomiska 
ställning redovisades i resul-

tat-och balansräkning. Verk-
samhetsberättelsen och eko-
nomiska rapporten 
godkändes. Ansvarsfrihet 
beviljades styrelsen. 

Den nya styrelsen består 
av: Ordförande Börje Sko-
ogh, sekreterare Inger Rå-
berg, kassör Elisabeth An-
dersson, studieorganisatör 
Inger Bjarnesjö. Övriga i 
styrelsen: Lars Andersson, 
Björn Ohlsson, Zaida Guld-
brandsson, Lennart Israels-

ÅRSMÖTE

Den nya styrelsen för PRO valdes.

son och Ingegerd Andersson. 
Revisorer: John-Erik Ryhr 
och Evert Magnusson. Utö-
ver dessa val utsågs flera 
medlemmar till olika kom-
mittéer och ansvarsområden, 
samt till olika uppdrag på 
distriktsnivå.

Förtjänsttecken utdelades 
till Margaretha och Ture Er-
iksson. Börje Skoogh infor-
merade om kommande 
verksamhet samt resor. 

Fler aktiviteter kommer att 
hållas i den egna lokalen på 
P.D. Lundgrensgatan 20.  

Lars, Ove och Set under-
höll vid flera tillfällen under 
kvällen på sitt gemytliga och 
trevliga sätt, gladde oss med 
många låtar som påminde 
om när kvällens deltagare 
var ute på danser. Ett upp-
skattat inslag. 

Servering av kaffe och 
semmeltårta. Dragning av 
lotterier med mera. Tack 
framfördes till alla som 
skänkt vinster till lotteriet. 
Tack till kökspersonalen som 
ordnat allt gott. Ordföranden 
och nya styrelsen tackade för 
förtroendet att leda det nya 
verksamhetsåret.

Evert Magnusson
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Innebandy 
Division 5

Rådahallen
Fredag 22 mars kl. 20.00

Melleruds IBK - Lindome IBK 

MELLERUDS IBK

GIANT

S

Storseger för 
ungt Mellerud

SLUTRESULTAT
Ellenö IK – 

Melleruds IF
0-7 (0-4)

Dalslands Sparbanks Cup
Målskyttar:
0-1 23’ Ludvig Stefansson
0-2 29’ Ludvig Stefansson
0-3 34’ Rasmus Hedlund
0-4 40’ Rasmus Hedlund
0-5 51’ Albin Broberg
0-6 59’ Albin Broberg
0-7 76’ Ludvig Stefansson

FOTBOLL 
Melleruds IF besegrade El-
lenö IK i Dalslands Spar-
banks Cup på söndagförmid-
dagen.

Regnet kom i vågrätt rikt-
ning och gjorde det svårt för 
både publik och laganknutna, 
men sju mål värmde förmod-
ligen de tillresta något. 

Matchvinnare blev den 
unge anfallaren Ludvig Ste-
fansson som slog till med 
hattrick efter två snabba mål 
i mitten på den första halvle-
ken. Mellerud vann med 7-0 
och leder nu grupp B med sex 
poäng och med en stor mål-

skillnad, före Tösse IF på 
andraplatsen.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

FOTBOLL 
Fengersfors IK hade ett guld-
läge på bortaplan mot divi-
sion 5-laget Färgelanda IF.

I den första halvleken kom 
både 1-0 och 2-0 för division 
6-gänget, som såg ut att 
kunna ställa till med en skräll 
i grupp C. 

Istället slarvade man bort 
ledningen i den andra halvle-
ken med individuella miss-
tag och förlorade till slut med 
3-2.

Nu väntar en gruppfinal 
och lokalderby mot division 

Fengersfors 
tappade ledningen

SLUTRESULTAT
Färgelanda IF – 
Fengersfors IK
3-2 (0-2)

Dalslands Sparbanks Cup
Målskyttar FIK:
0-1 Kern Hodges
0-2 Thomas Sääv

4-laget IF Viken, där 
Fengersfors mycket väl 
skulle kunna skrälla, om man 
kan reducera sina misstag.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

FOTBOLL 
Frändefors IF hade hemma-
plan mot division 4-gänget 
Bengtsfors IF i den andra 
omgången av Dalslands 
Sparbanks Cup, men föll 
med hela 6-0.

Tio minuter in i matchen 
föll det första målet för 
Bengtsfors och på övertid i 
den första halvleken kom 
tvåan, på ett oturligt själv-
mål.

Bengtsfors fortsatte sedan 
att vara effektiva mot Frän-
defors, som inte lyckades 
hålla nere siffrorna. Trots 
förlusten är gruppen öppen 
inför sista omgången, då 

Fiffen föll tungt
SLUTRESULTAT

Frändefors IF – 
Bengtsfors IF
0-6 (0-2)

Dalslands Sparbanks Cup
Målskyttar:
0-1 10’ Patrik Strand
0-2 45’+1 Självmål
0-3 52’ Patrik Strand
0-4 63’ Almir Aldzic
0-5 67’ Mamoon Othman
0-6 85’ Almir Aldzic

Frändefors ställs mot tvåan 
Åsebro.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

FOTBOLL 
Håfreströms IF mötte i 
lördags Eds FF i Dalslands 
Sparbanks Cup på konst-
gräset i Mellerud. Det blev 
en relativ enkel historia 
för hemmalaget, som 

hade räknat med hårdare 
motstånd, i 5-0 segern.
Håfreström och Ed har inför 
säsongen bytt plats i serie-
systemet, då HIF vann divi-
sion 5 och tog steget upp i 
fyran. Eds FF å sin sida åkte 

HIF visade var skåpet skulle stå
SLUTRESULTAT

Håfreströms IF
– Eds FF

5-0 (3-0)
Dalslands Sparbanks Cup
Målskyttar:
1-0 2’ Jacob Johansson
2-0 21’ Ali Makiya
3-0 36’ Florijan Fejzulovic
4-0 53’ Daniel Tewelde
5-0 85’ Självmål

ur division 4 och kommer 
denna säsong spela i division 
5.

Med detta i bakhuvudet var 
det svårt för lagledningen i 
hemmalaget att ha koll på 
sina motståndares status.

– Vi visste inte riktigt vad 
vi hade att möta. Vi trodde 
det skulle bli tuffare än det 
blev. Vi tog tag i taktpinnen 
ganska direkt, vi hade match-
en under kontroll, berättar 
assisterande tränaren Glenn 
Öder efter matchen.

Tidigt mål
Redan efter två minuter kom 
mittbacken Jakob Johansson 
högst på en hörna och nicka-
de in ledningsmålet, som gav 
Håfreström arbetsro.

Hemmalaget var klart 
bättre och hade några fina 
anfall, varav ett resulterade i 
matchens andra mål, på kon-
tring. Ahmed Bachalan slog 
en långboll framåt som Ha-
med Hosseini tog ner och 
spelade fram Ali Makiya i 
djupled som kunde sätta 2-0.

– Vi behöver träna på kon-
tringar, lätt att det rinner ut i 
sanden. Men vi kommer att 
möta bättre lag i fyran, så det 
är viktigt att ta vara på varje 

Skogsberg  
matchvinnare 
för Brålanda

SLUTRESULTAT
Brålanda IF – Tösse IF

2-1 (1-1)
Dalslands Sparbanks Cup
Målskyttar:
0-1 13’ Hugo Larsson
1-1 33’ Alexander Skogsberg
2-1 75’ Alexander Skogsberg

FOTBOLL 
Tösse IF tog ledningen i den 
andra omgången av Dals-
lands Sparbanks Cup, när 
man gästade Brålanda IF på 
Sörbyvallens konstgräs.

Redan efter 13 minuter  
kunde Hugo Larsson göra 
1-0 till gästerna. Men Ronny 
Fredrikssons gäng hade 
Alexander Skogsbergs fina 
frisparksfot att tacka för tre 
poäng. I matchminut 33 kom 
kvittering på en frispark som 
gick raka vägen in i mål.

I den andra halvleken, en 
kvart från slutet, gjorde han 
samma sak igen. En frispark 

som gick direkt in i mål och 
skickade tre poäng in på Brå-
landas konto i kampen om en 
kvalificering till slutspel i 
grupp B.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

chans, berättade Öder, nöjd 
med lagets instats.

– Vi vinner med 5-0, så 
detta är jag absolut nöjd med.

Grupp-tvåa
Håfreström vinner matchen 
med hela 5-0 och går upp på 
en andraplats i grupp A, 
detta före just Eds FF som har 
samma poäng. IFK Åmål 
leder gruppen, efter två seg-
rar, så det krävs att åmålsla-
get förlorar den sista matchen 
mot Ed för att Håfreström 
skall ha en chans på gruppse-
ger och avancemang till 
slutspelet.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Brons i SM för Stinget-spelare

BADMINTON 
I helgen deltog tre Stinget-
spelare i Ungdoms-SM i 
badminton, Julia Jonsson, 
Anges Ferm och Elvira Ols-
son. Ett SM-brons blev re-
sultatet för en av tjejerna.
Agnes Ferm och Elvira Ols-
son spelade U13-SM i Årsta 
och Julia Jonsson spelade 
U15-SM i Täby i helgen.

Julia åkte ut redan i kvalet 
i singelspelet. I dubbel däre-
mot var hon och hennes 
partner Hanna Eklund nära 
att ta sig vidare i huvudtäv-
lingen. Men i en superjämn 
match mot Lina Höglund och 
Nelly Wilskier, där paren 

vann var sitt set, förlorade 
Jonsson och Eklund det 
tredje och avgörande setet 
med 21-23.

Kvartsfinal för Ferm
Agnes Ferm fick lämna tur-
neringen i både mix och 
singel efter första matchen, 
detta efter att ha pressat sin 
motståndare Saga Strömberg 
i två set. I dubbel däremot 
kunde Ferm, tillsammans 
med klubbkamraten Elvira 
Olsson, ta sig till kvartsfinal. 
Där tog det dock stopp mot 
Sara Ebbing och Ella Fjäder-
stål.

– I kvartsfinalen tog det 

stopp mot ett bättre lag, det 
var inget att snacka om, men 
övning ger färdighet inför 
framtiden, säger Jan Olsson 
från Stinget.

Bronsmedalj
För Elvira Olsson gick det 
inget vidare i mix, men i 
singelspelet däremot gick 
Elvira långt, hela vägen till 
semifinal, där hon ställdes 
mot Sverige-tvåan Ebba 
Holmström. Olsson pressade 
Holmström hårt i det första 
setet, som slutade 19-21, 
men i andra set höll hon inte 
för trycket.

– Det gick sanslöst bra, hon 

tog sig till semifinal och 
mötte en bättre motståndare. 
Jag tror hon blev tagen av 
stundens allvar, det var 
mycket publik och mycket 
stod på spel, berättar Jan, 
som hyllar de ideella kraf-
terna i föreningen.

– Tänk att vi kan fostra så 
bra spelare i vår lilla klubb. 
Vi har otroligt bra tränare, 
familjen Norrman, Markus 
Arvidsson och Leif Eriksson 
som är huvudansvarig i år. 
De ger så mycket till ungdo-
marna, det är detta som är 
nyckeln, menar Jan Olsson.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Fr.v: Agnes Ferm och Elvira Olsson spelade U13-SM i Årsta i helgen, för Elvira blev det en bronsmedalj. Julia Jonsson spelade U15-SM i Täby. 
Foto: Karin Åström
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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

DAHL
ANDERSEN BYGG

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

Bygger absolut allt 
och vad du vill!

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

DALSLANDS
VVS AB
DALSLANDS
VVS AB

 

Marcus Johansson

Naturligtvis 
hjälper  

vi dig med  
Rot-avdraget 

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

Nordvästra Skånes Arborister
FAUNUS TRÄD

Kristian 070-743 57 50 
www.faunustrad.se

Trädfällning

Nordvästra Skånes Arborister
FAUNUS TRÄD

Kristian 070-743 57 50 
www.faunustrad.se

Beskärning
(även fruktträd)

Nordvästra Skånes Arborister
FAUNUS TRÄD

Kristian 070-743 57 50 
www.faunustrad.se

Stubbfräsning

Nordvästra Skånes Arborister
FAUNUS TRÄD

Kristian 070-743 57 50 
www.faunustrad.se

Häckklippning

Nordvästra Skånes Arborister
FAUNUS TRÄD

Kristian 070-743 57 50 
www.faunustrad.se

Frukt- 
beskärning

FOTHÄLSAN
I MELLERUD FOTHÄLSAN

I MELLERUD

Vårdade fötter
– ett bättre liv!

Tel. 0530-100 23
www.fothalsanimellerud.se

FOTHÄLSAN
I MELLERUD FOTHÄLSAN

I MELLERUD

Köp presentkort 
hos oss!

Tel. 0530-100 23
www.fothalsanimellerud.seFOTHÄLSAN

I MELLERUD FOTHÄLSAN
I MELLERUD

Vi har
stödstrumpor!

Tel. 0530-100 23
www.fothalsanimellerud.se

FOTHÄLSAN
I MELLERUD FOTHÄLSAN

I MELLERUD

Vaxa dina ben 
hos oss!

Tel. 0530-100 23
www.fothalsanimellerud.se

FOTHÄLSAN
I MELLERUD FOTHÄLSAN

I MELLERUD

Vi utför 
hembesök!

Tel. 0530-100 23
www.fothalsanimellerud.se

FOTHÄLSAN
I MELLERUD FOTHÄLSAN

I MELLERUD

Prova vår  
fotspa-behandling!

Tel. 0530-100 23
www.fothalsanimellerud.se

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

Namn:                             

Adress:    Tel:

Postadress:                                                

MellerudsFyndet
Annonsera för bara 50:-

SÄLJES SKÄNKESBYTESKÖPES

www.grongestaltning.se

Grön Gestaltning
Trädgårdsanläggning
Fredrik Persson
073-691 31 24

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

Maskiner och lastbilar
Sand, grus, singel, jord 

och täckbark
Rolf: 070-537 34 72

www.vermdal.se

DALVÄRM

olesensbygg@gmail.com

Allt inom golv 

och mattor

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

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

070-461 42 78
Målning o renovering. Städ o hemhjälp 
Trädgård o gräsklippning m.m .

Kontakta  Monica Lindstrand
Telefon: 072- 151 18 12

LÅT SENIORBOLAGET LÖSA 
NÅGRA MÅSTEN!

Snöskottning

Syr i skinn & päls

Lagar även kläder

Tel. 070-541 31 67

Syateljé
Sonja Helenas

Bänkskivor
Fönsterbrädor

Gravstenar – renovering
070-685 22 27

TRESTADS  
STENHUGGERI AB

TROLLVI BYGG AB

Jonas Olausson

0735-11 68 38
trollvibyggab@hotmail.com

Totalentreprenör

TROLLVI
BYGG AB

0735-11 68 38
trollvibyggab@hotmail.com

Totalentreprenör

mån-fre 10-18,
lör 10-15 sön 11-15

0521-103 37 • Vänersborg

TYGLADAN
SAMMET

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

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

Vaxduk  30:-/m 

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

Mönstrad trikå 120:-/m 

100-tal 
gardinlängder!

Vassvikens
Antikt & Loppis

Söndagar 11-15 
el. enligt ök

073-828 80 26
Vassviken 501 Ånimskog

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

Välkomna på vårvisning  
i Mellerud 22-23 mars

kl. 900-1600

Många fina  
erbjudanden!

Leverantörer finns på plats, 

vedmaskinsdemo m.m.

Vi bjuder på 
fika & lättare 

tilltugg

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

Hantverk
Trädgård
Städ och hemtjänst
Företagslösningar

4

4

4

4

Inga startavgifter eller bindningstider

Vi hjälper dig 
hemma och på 

företaget KÖPES
Litet växthus 
Cirka 6 m2. Tel. 0530-203 59, 
070-641 87 52.

HANDBOLL 
Melleruds HK:s damer hade 
två raka segrar i bagaget när 
man i fredags kväll skulle 
möta Särökometernas HK på 
bortaplan.

Hemmalaget själva kom 
från en stärkande uddamåls-
seger helgen innan, mot 
Chalmers HK. I fredags var 
det en tight match som utspe-
lade sig, men hemmalaget 
var det lag som tog två poäng, 
efter att Mellerud förlorat 
med 20-18. MHK behåller 

Förlust för MHK
SLUTRESULTAT
Särökometernas HK – 

Melleruds HK
20-18

Div. 4 Västsvenska V

sin femteplats i tabellen, två 
poäng upp till fyran Café Lil-
lan HF, men med en match 
mindre spelad.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

INNEBANDY 
Melleruds IBK:s damer för-
lorade i Fyrkanten, Vargön, 
mot Tant Grön med 8-3.

I höstas såg det annorlunda 
ut, då vann Giants med 7-3 
istället. Söndagens förlust 
var Giants tredje raka, de har 
inte vunnit sedan 3 februari. 
Med två matcher kvar att 
spela har man dock chans att 
avsluta snyggt, när man för-
hoppningsvis skall göra en 
repris på höstens drabbning 
mot Stjärnskottet, då man 

Femmålsförlust 
för damerna

SLUTRESULTAT
Tant Grön – 
MIBK Giants 

8-3
Korpen, Vänersborg

vann med 4-1 men också 
revanschera sig mot ”Hur 
svårt kan det va?”, som man 
i höstas förlorade mot med  
3-1.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

FOTBOLL 
Det bjöds inte på något skön-
spel i träningsmatchen på 
konstgräsplanen i Mellerud, 
där det för ovanligheten var 
vindstilla. Melleruds IF gäs-
tades av säfflelaget SK Sif-
hälla, som förra året åkte ur 
division 3.

MIF gjorde matchens för-
sta mål, efter en behärskad 
halvvolley från Joel Lund-
gren. 2-0 kom i den andra 
halvleken, efter ett flygande 

anfall, där Gustav Larsson 
till slut kunde avsluta i mål-
vaktens bortre burgavel.

– Det var hafsigt och lite 
stressat, vi startar inte match-
en bra heller. Sedan tycker 
jag att vi blir bättre. Ömsom 
vin ömsom vatten, vi är inte 
tillräckligt koncentrerade, 
berättade tränaren Lennart 
”Kral” Andersson efter 
matchen.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

MIF vann bekvämt

FRIIDROTT 
I helgen avgjordes årets 
Götalandsmästerskap där 
de bästa 13 och 14-åring-
arna i friidrott från hela 
Götaland tävlade i Växjö. 
I truppen från Bohuslän-

Dal ingick två aktiva från 
Dals Södra FFI.
Linnea Hallsten, Dals Södra 
FFI, vann överlägset i F13 
höjd med 1.56 och med bra 
försök på 1.59.

Efter höjden 1.50 var det 

Guld till Linnea Hallsten

Tre medaljörer från Bohuslän-Dal: Linnea Hallsten, Dals Södra FFI, guld 
i F13 höjd, Agnes Vinghamre, Brattås CK, brons i F13 höjd och Andreas 
Nilsson, Dals Södra FFI, brons i P13 kula. Foto: Privat.

fyra hoppare kvar, efter två 
försök hade alla rivit men 
Linnea klarade höjden i 
tredje försöket medan de 
övriga rev. Hon fortsatte på 
1.56 vilket hon klarade i för-
sta försöket, men på 1.59 tog 
det stopp trots tre mycket bra 
försök.

Andreas Nilsson, Dals 
Södra FFI, tog en tredje plats 
i P13 kula med en stöt på 
9.06. Mot ettan och tvåan 
fanns inget att göra åt. 

Vi kan konstatera att från 
båda finns mer att ge i fram-
tiden, vilket vi ser fram emot.

Dals Södra FFI

Annonsera på
Från A till Ö

Ring eller maila Christina
0530-125 40

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

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

MÖBELTAPETSERARE

Wressel’s Glas & Hantverk
Bilglas – Planglas – Plast – Spegel
Gäller det glas hör av er till oss.
Tel: 070-781 52 81

GLASMÄSTERI

Lollo’s Alltjänst
Kurt Hellbergsgata 4, Mellerud
Tel. Lollo 0702-65 47 46

Ankis Hemservice
Flytt- och hemstäd, m.m.
0706-00 34 81

Veris Kooperativ
Hem- och flyttstäd m.m.
Rutavdrag • Kvalitetsgaranti
Tel. 0530-129 05
www.veris.se

Håkans Bar & Festvåning
Fullständig catering
Tel. 0521-314 50
www.hakansbar-festvaning.nu

CATERING

FRÅN A-Ö Vill du att ditt företag ska 
synas här varje onsdag?

Boka plats! 3, 6 eller 12 månader. Kontakta 0530-125 40 eller annons@mellerudsnyheter.se

MELLERUDS GOLVTJÄNST
Mattadoren På Dal
MATTOR – VÅTRUM
Försäljning av Tarkett – Forbo
Fullständig läggningsservice
Tel. 070-890 98 28

GOLV

Smådjursveterinären Åmål-
Säffle  
med specialkompetens på 
smådjur. Vid järnvägsstationen i 
Åmål, Drottnings Kristinas väg 2.
Bokning varje dag på  
tel. 0532-160 02.
www.smadjursveterinaren.se

SMÅDJURS-
VETERINÄR

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

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

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

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

DJUR, TRÄGÅRD, 
LANTBRUK

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

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

BILLACKERING

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

TRÄDFÄLLNING

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

DÄCK,
DÄCKVERKSTAD

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

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

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

Moms tillkommer. Annonsstopp torsdagar kl. 15.00

0530-125 40
80:-/vecka

3 rader + rubrik. 10:-/extra rad

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

TRÄDGÅRDSTJÄNST

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

ALLTJÄNST

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

BILSERVICE

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

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

STÄD

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

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

Kryptan i Brålanda AB
Vi köper och lägger ner  
ert gamla aktiebolag
Magnus 070-219 39 32
www.gustafssonekonomi.se

AKTIEBOLAG

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

Canal Digital, Viasat 
och Boxer

070-328 08 60, 0530-600 66

Da l s l ands

Antenn-
Service
Da l s l ands

Antenn-
Service

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

Da l s l ands

Antenn-
Service
Da l s l ands

Antenn-
Service

Stefan   Christoffer

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

0530-421 64
blends

2 nyanser

1 nyans

gradient1

gradient2

Allt inom

VVS
Martin

073-99 21 446

Badrumsrenoveringar

076-571 79 08

070-890 98 28

GOLV & MATTOR
Leif Carlsson 073-354 47 84

ALLT INOM 
BYGG

Maritha Johans on
Leg. psykoterapeut

Samtalsmottagning

073-745 21 50

• Inviduella samtal
• Par- och relationssamtal

lymfdränagebehandling 

hos oss! Ring för bokning!

Nu kan du boka

Tel. 0530-414 10 • www.sunlike.se

www.mellerudsnyheter.se



MELLERUDS NYHETER18 ONSDAG 20 MARS 2019

Onsdag Torsdag Fredag Onsdag

Torsdag

Lördag

Fredag

Lördag

M
el

od
ik

ry
ss

et
 lö

rd
ag

 k
l. 

10
.0

3 
i P

4.
 L

ös
ni

ng
en

 s
ka

 v
ar

a 
in

ne
 s

en
as

t o
ns

da
g 

i n
äs

ta
 v

ec
ka

. A
dr

es
s:

 M
el

od
ik

ry
ss

et
, S

ve
rig

es
 R

ad
io

 P
4,

 1
09

 1
2 

St
oc

kh
ol

m
.

Na
m

n:
 ..

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
..

Ad
re

ss
: .

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
..

Po
st

ad
re

ss
: ..

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
.

1 2 3

4

5

6 7

8 9 10

11

12

Melodikrysset v.12 - 23 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. 12 – 23 mars

05.15 Go'kväll
06.00 Morgonstudion
09.10 Konståknings-VM
12.55 Dom kallar oss artister: 
 Ögonblicket
13.00 Plus
13.30 Trädgårdstider
14.30 Matiné: Godfrey ordnar allt
16.05 Strömsö
16.35 Hemma igen
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 Uppdrag granskning
21.00 Konståknings-VM
22.00 Ögonblicken som 
 förändrade 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 Hemma igen
02.00 Konståknings-VM

06.55 Konståknings-VM
09.10-16.15 Forum
12.00 Rapport
16.00 Rapport
16.15 Korrespondenterna
16.45 Hitlers innersta krets
17.10 Anslagstavlan
17.15 Nyheter på lätt svenska
17.20 Nyhetstecken
17.30 Oddasat
17.45 Uutiset
18.00 Fångarnas barn
18.30 Top gear
19.30 Förväxlingen
20.00 Fråga veterinären
20.30 Plus
21.00 Aktuellt
21.39 Kulturnyheterna
21.46 Lokala nyheter
21.56 Nyhetssammanfattning
22.00 Sportnytt
22.15 Game of Thrones
23.15 Säsongsstart: Mu squad
23.45 Vetenskapens värld
00.45 Skattjägarna
01.15 Studio Sápmi
01.45 Sportnytt
02.00 Nyhetstecken
02.10 Top gear

14.00 UR Samtiden
17.00 Att bo granne med 
 havet
17.40 Livet på svindlande höjder
18.35 Omöjlig ingenjörskonst
19.20 Min hjälte från förr
20.10 Japan genom årstiderna
21.00 Ett ovanligt systerskap
21.45 Familjetemplet i Bhutan
23.00 Konsten att vara kattdjur
23.55 Civilisationens historia 
 – den skapande människan
00.50 Hade de lösningen på 
 framtidens energi?

20.00 Fråga veterinären 
 - syntolkat
20.30 Mästarkvalet - syntolkat
20.55 Vita vidder
21.35 The Tunnel: Sabotage
22.20 Breathe
23.50 Trädgårdstider - syntolkat
00.50 Gift vid första ögonkastet 
 - syntolkat
01.35 Husdrömmar - syntolkat

05.20 Våra värsta år
06.00 Stargate SG-1
06.45 Våra värsta år
07.35 Just shoot me
08.00 Community
08.30 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	 Tattoo	fixers
21.00 The nice guys
23.25 Simpsons
00.25 Family guy
01.25 American dad
02.20 Cops
02.45 Brit cops
03.30 My name is Earl
03.50 Family guy
04.40 American dad

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, forts
18.50 Keno
19.00 Nyheterna
19.15 Sporten
19.20 Väder
19.30 Robinson
20.00 Sveriges mästerkock
21.00 Jägarna
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

06.00 Morgonstudion
09.10 Konståknings-VM
12.55 Uppdrag granskning
13.55 Mattias Karlsson - året 
 fram till valet
15.30 Mord och inga visor
16.20 Skidskytte: Världscupen
18.00 Rapport
18.15 Kulturnyheterna
18.28 Sportnytt
18.33 Lokala nyheter
18.45 Go'kväll
19.30 Rapport
19.55 Lokala nyheter
20.00 Antikrundan
21.00 Veckans brott
22.00 Opinion live
22.45 Korrespondenterna
23.15 Rapport
23.20 Trädgårdstider
00.20 Plus
00.50 Tyst vittne
01.40 Mattias Karlsson - året 
 fram till valet
03.15 Sändningsuppehåll
04.45 Strömsö

06.55 Konståknings-VM
09.10 Forum
12.00 Rapport
12.03 Forum
14.00 Forum: Riksdagens 
 frågestund
15.15 Forum
16.00 Rapport
16.05 Forum
16.15 Vad hände sen?
16.45 Fråga veterinären
17.15 Nyheter på lätt svenska
17.20 Nyhetstecken
17.30 Oddasat, Uutiset
18.00 Nikos resa
18.30 Top gear
19.30 Förväxlingen
20.00 Konståknings-VM
21.00 Aktuellt, Kulturnyheterna
21.46 Lokala nyheter
21.56 Nyhetssammanfattning
22.00 Sportnytt
22.15 I lodjurets timma
23.45 Jaktliv
00.15 Babel
01.15 Europas dramatiska historia
01.45 Sportnytt
02.00 Nyhetstecken
02.10 Top gear

14.00 UR Samtiden
17.00 Närkontakt med 
 Pluto
17.45 Omöjlig ingenjörskonst
18.30 Nya Zeelands kust
19.15 Världens natur: Pumans 
 rike
20.10 Min hjälte från förr
21.00 Antikmagasinet
21.30 Konsten att vara kattdjur
22.20 Sengångarnas fosterhem
23.15 Familjetemplet i Bhutan
00.30 Att bota alzheimer

20.00 Tror du jag ljuger
20.30 Förtrollad av Paris
22.20 Skattjägarna
22.50 Rättning i ledet
23.20 Fråga veterinären 
 - syntolkat
23.50 Husdrömmar - syntolkat
00.50 Mästarnas mästare 
 - syntolkat
01.50 Mästarkvalet - syntolkat
02.15 Jaktliv - 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 Stieg Larsson: Mannen 
 som lekte med elden
21.00 Fuskbyggarna
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?

05.05 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	 Tattoo	fixers
16.00 NCIS: Los Angeles
17.00 Seinfeld
18.00 How I met your mother
19.00 Simpsons
20.00	 Tattoo	fixers
21.00 The equalizer
23.40 Simpsons
00.40 Family guy
01.35 American dad
02.35 Cops
03.00 Brit cops
03.45 My name is Earl
04.10 Nattsändningar

05.15 Go'kväll
06.00 Morgonstudion
09.10 Konståknings-VM
13.40 Svenska nyheter
14.10 Antikrundan
15.10 Columbo
16.20 Skidskytte: Världscupen
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
00.45 Veckans brott
01.45 Nurse Jackie
02.10 Nurse Jackie
02.40 Sändningsuppehåll
04.45 Plus

09.00 Forum
12.00 Rapport
12.03 Forum
12.45 Forum: Socialdemo-
 kraternas kongress
16.00 Rapport
16.05 Forum: Socialdemo-
 kraternas kongress
17.00 Presenten
17.15 Nyheter på lätt svenska
17.20 Nyhetstecken
17.30 Oddasat
17.45 Uutiset
18.00 Madam Black
18.15 Längdskidor: Världscupen
20.00 Konståknings-VM
21.00 Aktuellt
21.18 Kulturnyheterna
21.23 Väder
21.25 Lokala nyheter
21.30 Sportnytt
21.45 Tom of Finland
23.40 Fråga veterinären
00.10 Game of Thrones
01.10 Vad hände sen?
01.45 Sportnytt
02.00 Nyhetstecken

14.00 UR Samtiden
17.00 En lanthandel till
17.05 Min unika tvilling
17.55 Ett ovanligt systerskap
18.40 Drömturen
19.40 Finland är fantastiskt
20.10 Klimatförändringens 
 hjältar
21.00 Seriestart: Paradisträd-
 gårdar med Monty Don
22.00 Nationalskattens hemligheter
22.40 Livet på svindlande höjder
23.35 Skandinavien i Hitlers 
 järngrepp
00.05 Dokument utifrån

20.00 Bäst i test - syntolkat
21.00 Smartare än en femteklassare
22.00 Top gear
22.55 Mattias Karlsson - året 
 fram till valet
00.30 Uppdrag granskning
01.30 Bonusfamiljen - syntolkat
02.15 Gift vid första ögonkastet 
 - 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 Let's dance
22.00 Nyheterna
22.05 Väder
22.10 Gone girl
01.20 If I stay
03.30 Fixer upper
04.30 Vad blir det för mat

05.20 American dad
05.40 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	 Tattoo	fixers
16.00 NCIS: Los Angeles
17.00 Seinfeld
18.00 Simpsons
20.00	 Tattoo	fixers	on	holiday
21.00 Gränsbevakarna USA
22.00 Ghost rider
00.10 Simpsons
01.10 American dad
02.10 Salem
03.00 Cops
03.25 Nattsändningar

05.15 Go'kväll
06.00 Fråga doktorn
06.45 Opinion live
07.30 Uppdrag granskning
08.30 Skavlan
09.30 Konståknings-VM
14.00 Vinterstudion
14.15 Längdskidor: Världscupen
14.40 Vinterstudion
15.00 Skidskytte: Världscupen
15.40 Vinterstudion
16.00 Längdskidor: Världscupen
16.40 Vinterstudion
17.15 Skidskytte: Världscupen
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 Smartare än en 
 femteklassare
21.00 Tror du jag ljuger
21.30 Das Boot
22.30 Rapport
22.35 Lördagsbio: Hemma
00.10	 Nattfilm:	Svenskjävel
01.45 Bonusfamiljen
04.45 Sverige!

07.50 Mun squad
08.50 Forum: Socialdemo-
 kraternas kongress
11.45	 Bandy:	SM-final
14.00 Forum: Socialdemo-
 kraternas kongress
16.00 Rapport
16.05 Sverige idag
16.25 Världens natur: Pumans 
 rike
17.20 Studio Sápmi
17.50 Vinterstudion
18.00	 Bandy:	SM-final
20.30 Kulturstudion
20.33 West Side Story - så kom 
 den till
21.25 Kulturstudion
21.27 Bernsteins älskade 
 musikaler
22.00 Ishockey: NHL
01.00 Jaktliv
01.30 Sändningsuppehåll
01.45 Sportnytt
02.00 Nikos resa

09.00 UR Samtiden
11.45 Forum
12.05 Att bo granne med havet
12.55 Forum
14.00 En lanthandel till
14.05 Närkontakt med Pluto
14.50 Antikmagasinet
15.20 Att bota alzheimer
16.10 Hade de lösningen på 
 framtidens energi?
17.00 Nationalskattens hemligheter
17.40 Paradisträdgårdar
18.40 Japan genom årstiderna
19.30 Ett ovanligt systerskap
20.15 Nya Zeelands kust
21.00 Den röda pandan
21.50 Civilisationens historia
22.45 Klimatförändringens hjältar
23.35 Min hjälte från förr
00.25 Min unika tvilling

20.00 Before Midnight
21.45 Svenska nyheter
22.15 Vi överlevde R. Kelly
23.05 Top gear, 00.05 Skavlan
01.05 Vem vet mest?
01.45 Antikrundan, Strömsö

05.00 American dad
05.25 Våra värsta år
06.00 Frasier
06.50 Knight rider
07.40 My name is Earl
08.35 The grinder
09.30 Community
10.30 2 1/2 män
12.00 99 nya saker med Erik 
 & Mackan
13.00 NCIS: Los Angeles
16.00 The history of comedy
17.00 Last man on earth
18.00 The Mick
19.00 Kevin can wait
20.00 Lethal weapon
21.00 Mr Deeds
22.55 Abraham Lincoln: 
 Vampire hunter
01.05 Predators
03.00 Animal
04.20 Advokaten

05.00 Trinny & Susannah 
 stylar om Norge
06.00 Antiques roadshow
07.00 Bygglov
07.55 Nyhetsmorgon
11.30 Let's dance
13.30 Farmen VIP
14.30 Ishockey
17.30 EM-kval studio
17.50 Fotboll: Sverige–Rumänien
18.50 EM-kval studio
19.00 Fotboll: Sverige–Rumänien
20.00 Stjärnornas stjärna
22.00 Nyheterna
22.05 Väder
22.10 The hitman's bodyguard
00.30	 Cloverfield
02.10 Sändningsuppehåll
04.40 Köket

VILL DU 
SYNAS 
HÄR?

Christina  
Svensson Callh 

0530-125 40

Kontakta



MELLERUDS NYHETER 19ONSDAG 20 MARS 2019

Söndag

Måndag

Tisdag

Söndag Måndag Tisdag
06.00 Antikrundan
07.00 Sverige!
07.30 Vem vet mest?
08.15 Bäst i test
09.15 Svenska nyheter
09.45 Smartare än en femteklassare
10.45 Konståknings-VM
13.45 Skidskytte: Världscupen
14.30 Längdskidor: Världscupen
15.45 Längdskidor: Världscupen
16.30 Skidskytte: Världscupen
17.15 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
04.45 Tror du jag ljuger

08.00 Sverige idag
08.20 Korrespondenterna
08.50 Forum, 10.00 Gudstjänst
10.45 Forum
12.10 Större än Gud
12.20 Vetenskapens värld
13.20 Rättning i ledet
13.50 Fråga veterinären
14.20 West Side Story - så kom den till
15.15 Bernsteins älskade musikaler
15.50 Sverige idag
16.00 Rapport
16.05 Sverige idag på meänkieli
16.15 Presenten
16.30 Skattjägarna
17.00 Europa runt hörnet
17.25	 Kortfilmsklubben	-	spanska
17.50 Våga ta steget
18.00 Renskiljningen i Suorvva
19.00 Världens natur: Den stora torkan
19.50 Svensk vardagsnatur
20.00 Babel
21.00 Aktuellt, Agenda
22.00 Dokument utifrån
23.00 Gudstjänst, Tid att leva
00.45 Vad hände sen?
01.15 Fångarnas barn
01.45 Mu squad

09.00 UR Samtiden
10.00 Forum: Socialdemokraternas
  kongress
10.45 UR Samtiden
15.00 Tvåårig bilkännare
15.05 Finland är fantastiskt
15.35 Klimatförändringens hjältar
16.25 Drömturen
17.25 Världens natur: Irland
18.25 Nya Zeelands kust
19.10 Omöjlig ingenjörskonst
20.00 Byns vilda djurliv
21.20 Japan genom årstiderna
22.10 I matindustrins spår
22.55 Det vilda Nya Zeeland
23.45 Familjetemplet i Bhutan

20.00 Mästarnas mästare - syntolkat
21.00 Trädgårdstider - syntolkat
22.00 Gift vid första ögonkastet - syntolkat
22.45 Top gear
23.45 Hitlers innersta krets
00.10 Game of Thrones
01.10 Veckans brott
02.10 Sverige!

05.00 Trinny & Susannah stylar 
 om Norge
06.00 Antiques roadshow
07.00 Bygglov
07.55 Nyhetsmorgon
11.30 Stjärnornas stjärna
13.25 Vinnarskallar
14.25 Fuskbyggarna
15.25 Sveriges mästerkock
16.25 Danny
17.55 Keno
18.00 Bingolotto
19.00 Nyheterna
19.10 Sporten
19.25 Väder
19.30 Bingolotto, forts
20.00 Solsidan
21.00 Robinson
22.00 Nyheterna
22.05 Väder
22.10 Wallander: Den orolige mannen
00.25 Jägarna
01.25 Brottsjournalen
02.25 Stockholmspolisen
03.25 Stieg Larsson: Mannen som lekte 
 med elden
04.25 MacGyver

05.15 Frasier
06.50 Knight rider
07.40 My name is Earl
09.00 Last man on earth
10.00 Cooper Barrett's guide to 
 surviving life
10.30 Community
11.00 2 1/2 män
12.00 Kevin can wait
12.55 The grinder
13.55 NCIS: Los Angeles
15.55 Mr Deeds
18.00 Amazing race
19.00 Face off
20.00 Ink master: Redemption
21.00	 Tattoo	fixers	on	holiday
22.00 Lethal weapon
23.00 Family guy
00.00 Man seeking woman
00.30 Sirens
01.00 Face off
01.55 Amazing race
02.50 Cops
04.00 Family guy
04.45 The comedians

06.00 Morgonstudion
09.10 Seriestart: Landgång
10.10 Vem vet mest?
10.50 Landet runt
11.35 Sportspegeln
12.05 Gift vid första ögonkastet
12.50 Skavlan
13.50 Matiné: Livet går vidare
15.10 Mästarnas mästare
16.10 Mästarkvalet
16.35 Hemma igen
17.30 Sverige idag
18.00 Rapport
18.15 Kulturnyheterna
18.28 Sportnytt
18.33 Lokala nyheter
18.45 Fråga doktorn
19.30 Rapport
19.55 Lokala nyheter
20.00 Seriestart: Vem bor här?
21.00 Bonusfamiljen
21.45 Kielergatan
22.30 Vi överlevde R. Kelly
23.30 Rapport
23.35	 Nattfilm:	Revolten
01.30 Hemma igen
02.25 Sändningsuppehåll
04.45 Sverige idag

07.40 Sverige idagi
08.00 Europa runt hörnet
08.25	 Kortfilmsklubben	-	spanska
08.50 Våga ta steget
09.0016.15 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 West Side Story - så kom den till
19.25 Det kunde varit jag
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 Jaktliv
22.45 Europas dramatiska historia
23.15 Agenda
00.00 Renskiljningen i Suorvva
01.00 Rättning i ledet
01.45 Sportnytt
02.00 Nyhetstecken

14.00 UR Samtiden
17.00 Antikmagasinet
17.30 Klimatförändringens hjältar
18.20 Ett ovanligt systerskap
19.05 Paradisträdgårdar med Monty Don
20.05 Livet på svindlande höjder
21.00 Seriestart: Världens natur: Den 
 stora torkan
21.45 Nya Zeelands kust
22.30 Civilisationens historia – den 
 skapande människan
23.25 I matindustrins spår

20.00 Vem bor här? - teckenspråkstolkat
21.00 Bonusfamiljen - syntolkat
21.45 Mästarnas mästare - teckenspråks-
 tolkat
22.45 Mästarkvalet - teckenspråkstolkat
23.10 PK-mannen - teckenspråkstolkat
23.25 Sportspegeln - teckenspråkstolkat
23.55 Agenda - teckenspråkstolkat
00.40 Bäst i test - syntolkat
01.40 Gift vid första ögonkastet 
 - syntolkat

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

05.05 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	 Tattoo	fixers
21.00 The Mick
22.00 Magnum P.I
23.00 Simpsons
00.00 Family guy
01.00 American dad
02.00 Cops
02.25 Brit cops
03.15 My name is Earl
03.40 Nattsändningar

05.15 Fråga doktorn
06.00 Morgonstudion
09.10 Landgång
10.10 Fråga doktorn
10.55 Ambassadörens fru
11.15 Ögonblicken som förändrade 
 sporten
11.45 Tack gud jag är homo
12.00 Lärlabbet, Bästa babblet
12.30 Bäst i test,  Vem bor här?
14.30 Bonusfamiljen
15.15	Matiné:	Hugo	och	Josefin
16.40 Hemma igen, Sverige idag
18.00 Rapport
18.15 Kulturnyheterna
18.28 Sportnytt
18.33 Lokala nyheter
18.45 Go'kväll
19.30 Rapport, Lokala nyheter
20.00 Trädgårdstider
21.00 Seriestart: Tusen dagar i Sverige
22.00 Plus
22.30 Nurse Jackie
23.25 Rapport
23.30 Svenska nyheter
00.00 Mästarnas mästare
01.00 Mästarkvalet
01.25 Hemma igen
04.45 Sverige idag

08.30 Nikos resa
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 Panik före stängningsdags
18.30 Top gear
19.20 Svenska hemligheter: Fängelset
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 Vad hände sen?
22.45 Jockeydrömmar i Lesotho
23.40 Jaktliv
00.10 Europas dramatiska historia
00.40 Top gear
01.45 Sportnytt
02.00 Nyhetstecken

14.00 UR Samtiden
17.00 Soluppgång vid Preikestolen
17.05 Drömturen
18.05 I matindustrins spår
18.45 Antikmagasinet
19.15 Civilisationens historia – den 
 skapande människan
20.10 Den röda pandan
21.00 Dokument utifrån: Vägen till 
	 brexit
22.00 Japan genom årstiderna
22.50 Nationalskattens hemligheter
23.30 Min hjälte från förr

20.00 Trädgårdstider - syntolkat
21.00 Jaktliv - syntolkat
21.30 Tyst vittne
22.20 Europas dramatiska historia
22.50 Babel
23.50 Mästarnas mästare - teckenspråks-
 tolkat
00.50 Mästarkvalet - teckenspråkstolkat
01.15 Agenda - teckenspråkstolkat
02.00 Vem bor här? - 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 EM-kval studio
20.35 Fotboll: Norge–Sverige
21.35 EM-kval studio
21.45 Fotboll: Norge–Sverige
22.45 EM-kval studio
23.00 Law & order: Special victims unit
00.55 CSI
01.55 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	 Tattoo	fixers
16.00 NCIS: Los Angeles
17.00 Seinfeld
18.00 How I met your mother
19.00 Simpsons
20.00	 Tattoo	fixers
21.00 Spider-Man
23.30 Simpsons
00.30 Family guy
01.30 American dad
02.25 Cops
02.50 Nattsändningar

FÖLJ OSS PÅ
FACEBOOK

Tel. 0530-470 50
0730-48 42 00

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

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

Pris: 700.000:-

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:-

KÖPMANNEBRO – Dalsjövägen 37 
För dödsbos räkning säljes två fastigheter. En med 
byggnad från 1937. 94 kvm, 4 rok. Tomt 1.347 kvm. 
En lantbruksenhet 3.463 kvm. Säljes i befintligt skick. 

Pris 695.000:-

Visning: Lörd 23/3 kl. 11

00

-12

00

NYTT!

Budgivning pågår

DALS ROSTOCK – Blåklintsvägen 9
1½-plansvilla med carport och förråd. 157 kvm. Tomt 
757 kvm. 6 rok varav 4-5 sovrum. Myresjöhus 1979. 
Praktisk med stor flexibiltet och viss renovering. Luft/
luft, direkt el. Nära naturen samt fritids och skola 1-6.

Pris 600.000:-

NYTT!

Visning: Tisd 2/4 kl. 16-17

Budgivning pågår

MELLERUD – Vita sannar, Örnuddsvägen 5
Nybyggnation av en trevlig enplansvilla för fritid. 4 rok 
Boa 80 kvm. Tomt  1406 kvm. Öppen planlösning  med 
kök och vardagsrum. Härligt läge vid populära Vita 
sannar vid Vänerns strand med sjöutsikt.

 Pris 2.980.000:- eller bud

Visning: Lörd 30/3 kl. 11

00 

-12

00

Storgatan 20, Mellerud 
Tel 0530-125 40   

www.mellerudsnyheter.se

            i Melleruds Nyheter
Utgivningsdag: 27 mars
Annonsbokning: Senast 27 mars
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 LOKALTIDNINGEN FÖR MELLERUD

Bil & motor

Boka din annons hos Christina 
Tel. 0530-125 40 eller christina@mellerudsnyheter.se
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ANDRÉSENDAGARNA 21-23 MARS 
- DIN VIKTIGASTE MÄSSA!

Uddevalla 0522 - 999 50  |  Brålanda 0521 - 57 57 50

Mellerud • Tel. 0530-133 01

Stihl motorsåg MS181
Ord. pris 3.790:- 

NU 2.995:-

Bingon är A och O för Melleruds IF

Cirka 140 personer spelade bingo i torsdags i Idrottshuset i Mellerud. Bingon är en viktig inkomstkälla för Melleruds IF.

Göran Nilsson, i vit tröja, är med och hjälper till vid varje torsdagsbingo. 
Man söker fler medhjälpare till detta värdefulla arrangemang.

Johnny Eriksson ropar ut numren under bingokvällarna sedan 1975.Nils-Gösta Olsson, är en av de ideella krafterna i MIF:s bingo. Ove Fjällstål har stått i kassan och sålt bongar på torsdagskvällarna sedan 
bingon startade 1964.

MELLERUD 
Till den senaste bingo-
kvällen hos MIF i Idrotts-
huset i Mellerud kom cirka 
140 personer. I potten låg 
22 000 kronor. Bingon har 
funnits i många år och är 
A och O som inkomstkälla  
för föreningens verksam-
het. 
Johnny Eriksson är den som 
ropar ut numren, hans behag-
liga stämma ljuder genom 
lokalen och varje nummer 
kommer samtidigt upp på 
skärmar runt om i lokalen.

Johnny har varit med sedan 
1975.

– Under ett höstmöte en 
onsdagkväll fick jag uppdra-
get att bli utropare och på 
torsdag en dag senare ropade 
jag för första gången. Jag 
hade spelat bingo en gång 
tidigare i mitt liv, i sjömans-
kyrkan i San Francisco, be-
rättar Johnny som var sjöman 
innan kärleken fick honom 
bofast i Mellerud.

Då hade verksamheten 
pågått sedan 1964, man höll 
till nere i idrottshusets café 
och bingon drevs då av sup-
porterklubben. Numera är 
det MIF som driver den. 

– Sponsringen är större än 
bingon, men bingon är A och 
O för föreningen. Utan den 
skulle medlemsavgiften för 
medlemmar behöva vara 
2 000 – 3 000, istället för 500 
som avgiften är idag, säger 
Johnny.

Hundratusentals kronor
Johnny berättar att bingon 
som mest dragit in 350 000 
kronor på ett år, som lägst 
160 000 kronor.

– Från början var det varor 
man vann, jordglobar och 
golvlampor till exempel. 
Grejerna köptes in i stora 
partier. Inför jul kunde det 
vara skinka, ost och kaffe 
man vann. Presenkort på Ica 
och Konsum har det också 
varit, berättar han.

Numera är det enbart 

pengar det handar om. Denna 
torsdag var potten 22 000 
kronor. Idrottshuset var fullt 
av bingospelare, koncentra-
tionen total. I kassan stod 
som så många gånger tidi-
gare  Ove Fjällstål som varit 
med sedan 1964. Johnny var 
utropare, medan Nils-Gösta 
Olsson och Göran Nilsson 
fanns på plats bland borden 
och kollade vinstbongarna.

– Jag och Göran är med 
varje vecka. De andra turas 
om, de är sex-sju stycken. Vi 
behöver bli fler! Jag har räk-
nat ut att 150 aktiva ungdo-

mar i föreningen betyder, om 
man räknar med deras famil-
jer, föräldrar, mor- och far-
föräldrar, att det finns cirka 
900 potentiella medhjälpare. 
Tänk om hälften av dem 
kunde vara med och hjälpa 
till i föreningen. För bingons 
del handlar det om några tim-
mar en gång i månaden, säger 
Johnny.

Spelare i alla åldrar
Åldersspannet vid borden är 
stort, här ses både unga och 
gamla och allt däremellan.

 Många av spelarna är till-

resta, det går en busslast från 
Bengtsfors till bingon i Mel-
lerud varje torsdag. Andra 
kommer från Säffle, Värm-
landsnäs, Kville, Skee och 
Skepplanda.

– Konstigt nog är här väl-
digt få från Melleruds tätort, 
konstaterar Johnny.

Mer pengar framöver
Ingen tog hem jackpotten på 
22  000 kronor i torsdags då 
det spelades för 60 000 kro-
nor totalt. Imorgon är jack-
potten 23 000 för den som har 
turen på sin sida. Totalt kom-

mer det att spelas för 60 000 
– 65 000 kronor.

– Det kommer att bli väl-
besökt, tror Johnny. 

– Och den 28 mars har vi 
drive-in om vädret tillåter. 
Då är det dessutom månads-
final, då spelar vi ut 9 000 
extra. Den 4 april och framö-
ver körs drive in oavsett vä-
der, tillägger Johnny Eriks-
son, bingoutroparen med 
sammetsrösten.
 Karin Åtsröm

karin@mellerudsnyheter.se
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Borrskruvdragare 
18V/3,0Ah HITACHI 
DS 18DBSL 
Levereras med 2 st 3,0Ah Li-ion 
batterier, snabbladdare med 
kylfl äkt och stapelbar förvarings-
väska. Artikelnr. 7300238.
Gäller t o m 31/3.


