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VI FIRAR 40 ÅR! 

Prisbomb!

/st

Svensk 
högrevsfärs  

Priserna gäller mån 25/3 – sön 31/3 2019 med reservation för ev slutförsäljning och tryckfel.

Krossade tomater
Garant Eko, ekologiska, gäller även passe-

rade, hela 30-400 g, jfr-pris 12,50-12,82/lit.
Max 5 köp/hushåll/vecka 13

Gouda Svensk kycklingfilé
Kronfågel, Sverige, färsk, ca 925 g.
Max 2 köp/hushåll/vecka 13

Eldorado, fetthalt 28%,
ca 0,5-2,2 kg.

5:-
79:-

för Bonuskunder
/kg

Garant, Sverige, färsk, 500 g, jfr-pris 
109,90/kg.

3995 
 

/kg

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

10:-
 

/st

Kvarnkullen
Öppet alla dagar 8 - 22

5495 
 

/kg

Räkor
Inkommer torsdag förmiddag

SPARA 
700:

SPARA 
700:

MERRELL
MOAB GTX

799:
(1499:-)

ASICS GT-2000 6
Dam- och herrmodell

799:
(1499:-)

Svägerskorna Barbro Andersson och Eva Olsson från Högsäter har varit flitiga vinterbadare sedan hösten 2018. De har badat i Kroppefjälls sjöar hela vintern utom två dagar, då vattnet varit för strömt. Här tar de sig ett 
dopp i Krokån i Ör vid kraftstationen i Bön. Båda är rörande överens om att vinterbad är bra för hälsan. Linda Ahlgren och Linda Vagnelind ger tips om de olika hälsofrämjande effekterna.

Kalla bad – en hälsokur

– Sidorna 9 till 15 –

Temasidor för 
motorintresserade

En skön samling motornostalgi, en retromack i 
Hult, unga talanger och klubben för mc-förare.

– Sidan 17 –

Vårens första 
konstutställning

I lördags var det vernissage på Dalslands konst-
museum. Fyra kvinnliga konstnärer ställer ut.

– Sidan 16 –
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BILDER FRÅN FÖRR 
Tingshuset, MELLERUD • Onsdag 3 april kl. 18.00

Håkan Hultman och Axel Ljung visar 
bilder ur Museets samlingar 

Kaffeservering   Inträde 40:-

Välkomna!

Mellerud-Holm-Järns Hembygdsförening

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

Besök gärna vår hemsida:
bralandavantjanst.dinstudio.se

Onsdag 3/4 kl. 15.00 
Gemenskap  
på Solrosen
Onsdag 17/4, 8/5, 15/5 
kl. 14.00
Bingo

Du som är 80 år och äldre boende i 
Brålanda, Gestad och Sundals Ryr  

med omnejd
Brålanda Väntjänst inbjuder dig till Stationshuset på 

Trivselträff med vårlunch
Fredag 5 april kl. 11.00 – 14.00

– Gästar oss gör Brålanda Vårdcentral och 
Apoteket som informerar om sin verksamhet

Deltagaravgift: 50 kr
Anmälan senast den 1april till: 
Brålanda Väntjänst tfn 31313 måndag-torsdag kl. 10 -12
Givetvis får du ta med dig din anhörige.

Varmt välkommen!

 

Lördag 30 mars • kl. 20.15
Earth Hour

Allt sedan 2009 har Melleruds kommun varje år upp-
märksammat Earth Hour med en helakustisk konsert i 
stearinljusbelysning. Detta görs även i år.  

Vilka musiker/sångare vi får lyssna till denna kväll, 
publiceras på www.kulturbruketpadal.se.

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

Biljetter hämtas mot en marshall/person på  
Medborgarkontoret. 

Arr:  Kulturbruket på Dal 

Equmeniakyrkan Mellerud

Välkomna!Servering, auktion, åror

Vårauktion
Lördag 30 mars kl. 17.00

Auktionist Per-Göran Asp. Andakt Thomas Segergren

 

GT-BUSS
ULLARED SHOPPING 
 9 timmar i Ullared 
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

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

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

hörseltest gratis! 
Välkommen till vår torsdagsöppna lokal

Nygatan 1 Kl.16.30 - 18.00

EUROPEISKA UNIONEN
Europeiska struktur- och 

investeringsfonderna

Hur kan vi med livsmedelsstrategin i 
ryggen få till en mer hållbar produktion 

och konsumtion av livsmedel?

Välkomna till Nuntorp 
onsdag 10 april kl. 18:00

Vi bjuder på ”Nuntorpwrap”
Anna-Karin Quetel, nutrionist och  

Eva Sundberg, projektledare för MATtanken 
Kvällen kommer att avslutas med en kortare 

workshop där vi får möjlighet att diskutera det 
aktuella ämnet

Anmälan sker till info@gronaklustret.se eller sms  
0730-301548 senast 1 april. Meddela namn och mail  

när du/ni anmäler er

Kommunen börjar 
sopa v.14

Sopa gärna ut sanden på din garageinfart  
eller trottoar på körbanan, så tar sopmaskinen  

hand om den.
Sopningen ska vara klar i 

hela kommunen sista maj.

För mer information
Melleruds kommun

www.mellerud.se

  

Melleruds kommun informerar

VÄLKOMNA!
Tel.0530-36200

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

Adress: Kapellgatan 6
Postadress: Box 94, 46422 Mellerud

27 mars- 3 april 2019
Midfastosöndagen
”Livets bröd ”
Reservation för ändringar se vår hemsida: 
www.svenskakyrkan.se/mellerud

BOLSTADS FÖRSAMLING
Ons 27/3 18-19 Andrum i Klöveskogs kyrka, Kerstin Öqvist.
Sön 31/3 17.00 Högmässa i Bolstads kyrka, Pär-Åke Henriksson 
  och Erica Staaf. Pastoratets körer. Barnens hörna. 
  Kyrkfika.

HOLMS FÖRSAMLING
Ons 27/3 12.00 Andakt med lunch i Kyrkans Hus, Martin 
  Edström. Anmälningstiden till lunchen har gått ut. 
Tor 28/3 08.00 Morgonmässa i Kyrkans Hus, Eva Marklund.
Fre 29/3 17.00 Vardagsgudstjänst i Kyrkans Hus, Martin 
  Edström. Barngrupperna medverkar. 
  Matservering.
Sön 31/3 17.00 Sammanlyst till Bolstads kyrka.
Tis 2/4 11.30 Mässa på Fagerlid, Pär-Åke Henriksson.
Tis 2/4 14.15 Mässa på Berg, Pär-Åke Henriksson.
Ons 3/4 10.30 Förmiddagskaffe i Kyrkans Hus. 
  ”Det är ju sjukt” –Martin Edström berättar om 
  hur tron bar i prövningens tid.
Ons 3/4 17.00 Ungdomsmässa i Kyrkans Hus, Martin Edström.

SKÅLLERUDS FÖRSAMLING
Ons 27/3 14-16 Öppet Kafé i Skålleruds församlingshem, 
  Kerstin Öqvist. 
Tor 28/3 16.00 Mässa på Skållerudshemmet, Martin Edström.
Sön 31/3 17.00 Sammanlyst till Bolstads kyrka.

ÖRS FÖRSAMLING
Tor 28/3 15.00 Rostocks kyrkliga arbetskrets symöte på 
  Karolinen.
Sön 31/3 17.00 Sammanlyst till Bolstads kyrka.
Ons 3/4 12.15 Andakt på Karolinen, Kerstin Öqvist.

Välkommen att söka medel ur
Stiftelsen Dagny o Sven-Erik Johanssons fond
För information o ansökningsblankett gå in på:  
www.dagnyosvenerikjohanssonsfond.se
Sista ansökningsdag 2019-04-30 ev. frågor ring  
till stiftelsens ordf. Carl-Ewert Berg 070-491 08 20

15-24 mars 2019

VI  
TACKAR

besökare och alla som bidragit till genom-
förandet av årets filmfestival.

Festivalkommittén

www.be-fm.se
Gestad Hembygdsförening håller

ÅRSMÖTE
Onsdag 3 april kl. 18.30 i församlingshemmet

Årsmötesförhandlingar • Kaffeservering
Filmvisning från Granbackendagen

Välkomna! 
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UPPERUD 9:9

www.upperud.se

HOTELL  EVENT  SILO  DESIGN  KALAS  BAD
KONFERENS  VANDRING  MATSÄCK  KANOT
SOMMARCAFÉ  MUSIK  BRÖLLOP  BRYGGA    
NATURVIN  NÄRODLAT  HEMLAGAT  PUB ...

Idrottshuset, Mellerud

VSH - JACK 4.000:- – 37 rop 

- Välkommen - 
till en bra Bingo

Torsdag 28/3 kl 19.00

MELLERUDS IF

Mini Jack 6.400:- - 53 rop

RÖVARE 12.000:-   -  50 rop

Lådbingo Jack ca 2.500:- 

Buss från Bengtsfors över
Åsensbruk 0706-22 06 00

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

BINGO
DRIVE IN

Fredag 
Torget, Mellerud

0900-1700

Nu är våren här!

Magnus 0723-281006

4YOU
GÖTEBORG AB

BLOMMOR

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.

VÅRMARKNAD
Välkommen till 

Lördag 6 april kl 9-14
på Köpmantorget

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 16/4, 19/4, 23/4, 26/4, 3/5 osv.webbpris...fr. 990:-
7/5 & 11/6 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!

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

Onsdag 3 april • kl. 19.00
Bobo Stenson Trio
Bobo Stensons trio är en av Sveriges mest kän-
da jazzgrupper och Bobo själv är sedan 1960-ta-
let ett stort internationellt namn. Nu besöker de 
Kulturbruket på Dal och bjuder på sitt egna och 
internationellt uppmärksammade sound med en 
blandning av klarhet, skönhet och driv framåt.

I trion ingår, förutom Bobo Stenson vid flygeln, 
också Anders Jormin, bas, och Jon Fält, trummor.

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

Gratis för barn under 15 år i sällskap med betalande vuxen när biljetterna köps i entrén en  
timme före föreställningen.

Arr:  Kulturbruket på Dal/Knutpunkt Nefertiti, Göteborg

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

Entré: 295 kr för vuxna; 250 kr för barn/ungdom t o m 19 år/stud/pensionär.
Begränsat antal publikplatser.

Arr:  Kulturbruket på Dal
  Presenteras i samarbete med Nordi  ska ApS. Inspirerad av filmen Forbidden planet, med  
benäget tillstånd av Turner Entertainment Co.

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

Lördag 6 april • kl. 19.00
GöteborgsOperan presenterar musikalen: 
Return to the Forbidden Planet
Prisbelönt science fiction-musikal inspirerad av 
Shakespeares Stormen och filmen Forbidden 
Planet av Bob Carlton. Musikalen sprudlar av 
heta 1950- och 60-talshits som Great balls 
of fire, Heard it through the grapevine, Good 
vibrations och The young ones. Shakespeares 
oskrivna rock ’n’ rollmästerverk! 

Mia Nykvist

berättar om fästingar 

och vaccinering

Rotary
Mellerud

Måndag 1/4

Café Gruzzolo kl. 18.15

Precis som du ser fästingen
fram emot ljumma kvällar
Vaccinera familjen mot TBE!

Vi vaccinerar mot TBE!
Vaccinationsbussen kommer till 
Torget Mellerud
Onsdag 3 april kl. 11.00-14.00
ICA Lejonet  Åmål
Torsdag 4 april kl. 11.00-14.00

   

MELLERUDS IF
Vi finns på 

Kvällens film

centrum-
salongen

Mellerud

Helan & Halvan
Onsdag 27/3 kl. 19.00

Barntillåten. Pris 100 kr
1 tim 37 min

Dumbo (Sv.tal)
Lördag 30/3 kl. 16.00

Söndag 31/3 kl. 16.00

Från 7 år. Pris 80 kr
1 tim 52 min

Vincent van Gogh  
- Vid evighetens port

Söndag 31/3 kl. 19.00

Från 11 år. Pris 100 kr
1 tim 51 min

helt kilo 179:-

FISKBILEN

Torget Mellerud 
Fredagar kl.  10-18

Färska räkor

Stor skreirygg 
”Torsk när den är som bäst”

Nykokta havskräftor helt kilo

29,90/hg
189:-

CN
CK

CE
SC

_1
91
2x
x

Fredag–söndag har vi medlemsdagar 
i butiken. Då får du som är medlem 
handla med 10 % rabatt på ett helt köp.
Rabatten finns laddad på medlemskortet. Gäller ej tobak, 
spel, läkemedel eller andra förmedlade tjänster.

Välk� � n!

10 %
RABATT
FÖR MEDLEMMAR.

CNCKCESC_1912xx_Medlemsrabatt_Affisch_v12_2019_70x100.indd   1 2019-02-25   09:59

Mellerud och Åsensbruk

Gäller 29/3 - 31/3
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Veckans lunch

Senior
MATSEDEL

Vecka 14 Skolan
Måndag Grillkorv*,  hemlagat 
potatismos och grönsaksmix. 
Alt: Vegetarisk korv.

Tisdag Köttbullar* pasta och 
morötter. 
Alt: Falafel.

Onsdag Fiskgratäng**, potatis 
och gröna ärtor. 
Alt: Blomkålsgratäng.

Torsdag Ost- och skinksås*, 
pasta och broccoli. 
Alt: Ostsås och bönmix.

Fredag Stekt kycklinglårfilé*, 
örtsås, ris och skivade morötter. 
Alt: Quornfilé.

Varje dag serveras: 
 Sallads-/råkostbuffé med dressingar 

samt hårt och mjukt bröd.
* Ursprungsland Sverige.

**Miljömärkt.

Måndag 1/4: Grillkorv, hemlagat potatismos 
och grönsaksmix. 
Dessert: Nyponsoppa. 
Tisdag 2/4: Köttbullar med stuvade ärtor 
och morötter och kokt potatis. 
Dessert: Björnbärskräm.

Onsdag 3/4: Fiskgratäng med dill, kokt 
potatis och gröna ärtor.  
Dessert: Konserverade persikor.

Torsdag 4/4: Ost- och skinksås med  
makaroner och broccoli. 
Dessert: Päron- och limekaka med vispad grädde.

Fredag 5/4: Stekt kycklingfilé med örtsås, 
kokt potatis och skivade morötter. 
Dessert: Tropisk kräm.

Lördag 6/4: Stekt strömming, potatismos, 
gröna ärtor, rårivna morötter och lingonsylt. 
Dessert: Morotskaka.

Söndag 7/4: Festgrytan, kokt potatis, blomkål.
Dessert: Jordgubbsmousse med vispad grädde.
Hemtjänstens alternativ v. 14
Mån, ons-sön: Pannbiff, potatismos och 
grönsaker. Tis: Potatisbullar med bacon, ling-
onsylt och grönsaker. Storgatan 20, 464 30, Mellerud • Tel 0530-125 40 • www.mellerudsnyheter.se

Till påsk kommer 
tidningen att delas ut 

tisdag 16 april

OBS!  OBS!  OBS!  OBS!  OBS! 
Manusstopp onsdag 10 april

Lördag – Kanalyrans stora dag
Som vanligt blir lördagen 
centralpunkten i Kanaly-
ran. Förmiddagen och ef-
termiddagen kommer att 
fyllas av olika aktiviteter. 
Starke Man-tävlingen har 
sina avslutande grenar, det 
blir kortege, ponnyridning 
på Indiankullen och mycket 
mer. Och så blir det givetvis 
musik. Tre av de fyra musik-
inslagen är redan klara.

Musikkår
I många år har Vänersborgs 
Stadmusikkår förgyllt Kana-
lyran med sin närvaro. Precis 
som tidigare kommer de att 
gå i spetsen för morgonens 
kortege och sedan göra yt-
terligare ett framträdande i 
centrum runt lunchtid.

Musikkåren består av 
drygt 20 musiker som spelar 
en blandning av traditionell 
marschmusik och moderna 
låtar. De räknar sina tillbaka 
till 1928, och är därmed den 
äldsta konstellation som spe-
lar på Kanalyran.

Mellodeltagare gästar 
Mellerud
Johanna Jansson kallar sig 

Dotter när hon står på scen. 
Hon har gjort sig känd som 
både sångerska och kompo-
sitör. Hon debuterade på 
skiva 2014 med låten ”My 
Flower”, som haft mer än 
850 000 spelningar på You-
tube. 

2017 började hennes melo-
difestivalanknytning när hon 
var medkompositör till Ma-
riettes bidrag ”A Million 
Years”, som kom fyra i fina-
len. I fjol deltog hon som 
artist med egenskrivna 
”Cry”: Den var kritikerro-
sad, men lyckades inte ta sig 
till finalen. Däremot blev den 
en jättehit på Spotify. Den 
har spelats mer än 2,3 miljo-
ner gånger.

I år var hennes anknytning 
till Mello dubbelt. Dels var 
hon medkompositör till Lina 
Hedlunds ”Victorious”, dels 
var hon och Måns Zelmer-
löw mellanakt i Andra chan-
sen där de framförde Dotters 
nya singel,”Walk with me”. 
Även den har spelats mer än 
en miljon gånger på Spotify.

På lördagseftermiddagen 
kommer hon att stå på Kana-
lyrans scen vid 14-tiden.

Dotter (Johanna Jansson) står på Kanalyrans scen på lördagseftermid-
dagen.

Rutinerade herrar 
Som avslutning på lördags-
eftermiddagen kommer fyra 
av Melleruds mest rutinerade 
musiker att spela musik med 
rötterna i1960-talets pop och 
rock. Det är herrarna i Re-
born Band, en grupp bildad 
för sex år sedan. Därefter har 
de hunnit med en mängd 
spelningar i Dalsland, likväl 
som gästspel i Österrike och 
England, det senare hela två 
gånger på ”International 
Beatle Week” i Liverpool.

Reborn Band består av: 

Morgan Ottosson, sång och 
gitarr, Bele Fransson, gitarr, 
bas och sång, Bengt Johans-
son, trummor, och Christer 
Mårtensson,bas, gitarr och 
sång.

Konferencier
Under lördagen kommer 
Anders Ljungqvist att hålla i 
presentationerna. Det är för-
sta gången vi använder ho-
nom som konferencier på 
Kanalyrelördagen.

Kanalyrekommittén

 

Ny chans se gamla bilder

Vilka är de sju brudparen?

Onsdag 3 april inbjuder 
Melleruds museum till 
en ny visning av bilder ur 
museets arkiv. 
Förra gången, i slutet av ja-
nuari, kom ett femtiotal per-
soner. Nu hoppas vi på minst 
lika många. Axel Ljung har 
under en längre tid skannat 
bilder från negativ och 
glasplåtar från Fotosalongen 
och Malmqvists foto. Axel 
tillsammans med Anneli An-
dersson och undertecknad 

har nu plockat ut knappt 
femtio bilder, som vi tror kan 
intressera mellerudsborna.

Det är bilder från tidigt 
1900-tal till 60-talet. Vi vill 
gärna ha diskussion kring 
bilderna och tips på namnen 
på en del okända personer. 
Visningen tar mellan en och 
en och en halv timme. Sedan 
finns det möjlighet att köpa 
kaffe och eftersnacka. 

Håkan Hultman

Helkväll för 
jazzälskare

Onsdag 3 april gästas Kulturbruket på Dal av Bobo Stenson Trio.

– Woop woop. 
– Så hyllar Knutpunkt 
Nefertiti, med bas i Göte-
borg, styrkan i att samar-
beta i nätverk där också 
Kulturbruket på Dal ingår.
Hyllningen av nätverket be-
ror på att man tillsammans 
lyckats locka en av Sveriges 
absolut största jazzgrupper, 
Bobo Stenson Trio, till bland 
annat Mellerud.

Konserten i Kulturbruket 
på Dal (som självfallet har 
stämt flygeln inför det cele-
bra gästspelet) hålls onsdag 
3 april och är en del av en 
miniturné i Västsverige.

Bobo Stensson Trio har 
funnits sedan 1990-talet och 
Bobo själv är sedan 1960-ta-
let ett stort internationellt 
namn. När bandet ger ut 
skivor eller åker på turné 
haglar lovorden från jazzäls-
kare och recensenter. Som 
för ett år sedan, då trions 

senaste skiva ”Contra la in-
decision” kom. Den fullstän-
digt dränktes i lovord:

”Det är en formidabel trio 
Bobo leder. Alla drar åt 
samma håll, känner varan-
dras intentioner och stöttar, 
fyller i och inspirerar. Musi-
ken blir hel – och mycket 
vacker”, skrev exempelvis 
www.digjazz.se i sin recen-
sion.

Nu besöker Bobo Stenson 
Trio Kulturbruket på Dal och 
bjuder på sitt egna och inter-
nationellt uppmärksammade 
sound med en blandning av 
klarhet, skönhet och driv 
framåt.

I trion ingår, förutom Bobo 
Stenson vid flygeln, också 
Anders Jormin, bas, och Jon 
Fält, trummor.

Arrangör är Kulturbruket 
på Dal och Knutpunkt Nefer-
titi, Göteborg.

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

MBW Bokhandel
hälsoshop

Moccafin

20% på allt i 
Moccafin

Bokhandeln och  
hälsoshopen

20% på
utvalda produkter

Gäller 16-20

Storgatan 17, Mellerud 
0530-135 20

Handarbets
Boden

Lilla Gränd

25% på påskpynt
från

Gäller 18-20

20%
på allt 

kl. 16-20

Gäller ordinarie priser, ej presentkort.

Köp 

MODE

FOR YOU

1 vara få 
rabatt 10%

2 varor 
eller fler 
få rabatt

20%

Storg. 6, Mld, Tel. 0530-400 47 

gäller 16-20

Storgatan 15, Mellerud,  tel. 0530-100 62

på allt

kl. 16-20
20%

Gäller ej rea eller presentkort

20%
på hela sortimentet

Gäller ej presentkort, cykel, nedsatta varor 
och beställningsvaror

Erbjudandet gäller 
28/3 kl. 16-20

JUBILEUMSKVÄLL!

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

28 MARS
19002200

Se annons sidan 7

VI FIRAR 40 ÅR! 

Shoppingkväll
i Mellerud torsdag  

28 mars  
öppet till 2000 

20% på allt
Gäller även smycken

16-20

– Storgatan 13 • Mellerud –- Storgatan 13 • Mellerud - Tel. 0530-101 04

Går ej att kombinera med andra erbjudanden

Fullspäckat program i Upperud
Upperud 9:9 har ett digert 
program under våren och 
sommaren. Flera spän-
nande samarbeten är 
också på gång.
– Efter några månaders vin-
tervila är våra fem unika 
hotellrum öppna igen. Och 
bokningarna trillar in. Under 
mars och april kommer ett 
filmteam arbeta och luncha i 
lokalerna. Sedan är det som 
vanligt en hel del konferen-
ser, kalas och sällskap att ta 
hand om,  säger ägare Kerstin 
Söderlund.  

Vårprogrammet 
Under våren arrangeras två 
Mat & Musik. Den första på 
långfredagen med Amanda 
och David Andréas. Den 

andra vårspelningen är den 
redan utsålda Beatleskonser-
ten med Hyllningsorkestern 
i maj månad. Det blir den 
tredje hyllningen, efter Lill-
Babs och Ted Gärdestad. 

För den som är fikasugen 
är Upperud 9:9 öppet hela 
Kristihimmelfärdshelgen då 
det även är Konstvandring i 
Dalsland.  

Sommaren 2019 
Under högsäsongen är det 
fullt ös med hotell, café och 
mat. De populära fredagspu-
barna är uppbokade och det 
kommer att bli ett varierande 
program med både nya och 
gamla band, lovar Bodil Sö-
derlund, som håller i band-
bokningarna. 

Till exempel kommer 
”Skandinaviens bäst beva-
rade hemlighet” David Ur-
witz, jazziga Jenny Ekelund 
med gitarristen Torbjörn 
Carlsson, sköna countryban-
det Dandelion Fields och 
Östergötlands kanske bästa 
liveband Captain Jack’s 
Army med influenser från 
keltisk punkrock.

Många vandrare utgår från 
Upperud 9:9 när de ska 
vandra pilgrimsleden. 

– Vi fixar lunchpaket och 
skickar ut dem i skogen 
Ibland hämtar vi dem i Eds-
leskog där vi samarbetar med 
Wärdshuset. Det är en rejäl 
utmaning att vandra de fyra 
milen mellan de två hotellen. 
Som tur är finns det fina lä-

gerplatser längs leden och en 
ny karta som Dalslands Tu-
rist AB tagit fram, säger 
Kerstin..

Samarbeten
Utöver de egna arrange-
mangen har Upperud 9:9 
flera nya samarbeten på 
gång. En ny kollega i turist-
svängen är Christina Inge-
marsdotter från Balanspunk-
ten/Grundsund Kayak 
Center. 

– I sommar kommer vi att 
samarbeta kring kajakuthyr-
ning i Upperud samt kursen 
”Salt & Sött”, ett veckolångt 
äventyr där en lär sig hantera 
kajaken både i hav och sjö 
och sover i såväl tält som 
hotellsäng, säger Kerstin. 

   OBLOMOV   

 DANDELION FIELDS

JENNY EKELUND 
TORBJÖRN CARLSSON
LARS LARSSON  MYRANS ORKESTER

   SELTAEB EHT :NRETSEKROSGNINLLYH

 CAPTAIN JACK’S ARMY

   SAÉRDNA ADNAMA  DAVID URWITZ

Ett knippe intressanta artister uppträder i sommar.

En annan kurs som erbjuds 
på Upperud 9:9 är ”Smak-
sättning av snaps från A till 
Ø” med Kerstin Aronsson 
och Bue Nordström från 
Kroppefjäll snaps. 

Dessutom blir det ett sam-
arrangemang med Kultur-
bruket på Dal kring lunch-

konserten med Karlsson 
Barock och sångerskan He-
lena Ek i midsommartid.

– Det har vi längtat efter 
länge, säger Kerstin Söder-
lund. 
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Model: 2804 MARINA

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

Öppet: Vard 9-18 
Lunch 13-14

Lördagar 10-13

Välkommen in till oss!

Delbetala dina glasögon räntefritt!

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

och kan ej kombineras med andra erbjudanden.

20% på alla vårens nyheter

     

Följ oss på
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SORGTACK

JORDFÄSTNINGAR

DÖDSFALL

All ev. uppvaktning
undanbedes.

Lennart på Vallarna

UPPVAKTNING

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Erikstads kyrka för 
Sigrid Aronsson Jäger. 
Som inledning på akten fram-
förde kyrkomusiker Maria 
Andersson ”Tröstevisa” av 
B. Andersson. Akten förrät-
tades av Lars-Åke Petersson 
och tillsammans sjöng man 
psalmerna 249, 235 och 11. 
Man fick också lyssna till ”In 
the sun” av Aron Wright. 
Som avslutningsmusik spe-
lades ”Amazing grace” – 
skotsk folkmelodi. Avsked 
togs vid graven av familj, 
släkt och vänner. Till minnet 
av Sigrid var koret vackert 
dekorerat med blommor. 

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Holms kyrka för 
Ulla-Britt Bengtsson. Som 
inledning på akten framförde 
kyrkomusiker Anders Fre-
driksson ”O store Gud” av C. 
Boberg. Akten förrättades av 
Pär-Åke Henriksson och till-
sammans sjöng man psal-
merna 249, 190 och 297. Som 
avslutningsmusik spelades 
”Amazing grace” – skotsk 

folkmelodi. Vid graven togs 
avskedet av familj, släkt och 
vänner. Till minnet av Ulla-
Britt var koret vackert deko-
rerat med blommor. 

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Holms kyrka för 
Inger Halvordsson. Som 
inledning på akten spelade 
kyrkomusiker Anders Fre-
driksson ”Våren” av E. 
Grieg. Akten förrättades av 
Lena Hildén och tillsammans 
sjöng man psalmerna 251, 
791 samt 248. Som avslut-
ningsmusik spelades ”Ama-
zing grace”. Vid urnan togs 
avskedet av familjen. Till 
minnet av Inger var koret 
vackert dekorerat med blom-
mor. Gravsättning kommer 
att äga rum på Holms kyrko-
gård.

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Skålleruds kyrka för 
David Dagström. Som in-
ledning på akten spelade 
kyrkomusiker Maria Anders-
son ”Tröstevisa” av B. An-
dersson. Akten förrättades av 
Lena Hildén och man sjöng 
tillsammans psalmerna 249 
och 322. Som avslutnings-
musik spelades ”Där rosor 
aldrig dör” av J. Osborn, J. C. 
Miller och E. Osborn. Vid 
urnan togs avskedet av de 
närmaste. Till minnet av Da-
vid var koret vackert dekore-
rat med blommor. Gravsätt-
ning kommer att äga rum på 
Skålleruds kyrkogård.

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Järns kyrka för 
Monica ”Lillan” Lindberg.
Som inledning på akten spe-

lade kyrkomusiker Anders 
Fredriksson ”Puff en pap-
persdrake” av Peter, Paul & 
Mary. Akten förrättades av 
Martin Edström och man 
sjöng tillsammans psalmerna 
217 och 791. Emilie Törn-
qvist sjöng, ackompanjerad 
av Petter Olsson, ”Everglow” 
av Coldplay och som avslut-
ningsmusik spelades ”I him-
melen” med Magnus Uggla. 
Vid kistan togs avskedet av 
familj, släkt och många vän-
ner. Till minnet av Monica 
var koret vackert dekorerat 
med blommor och en rosa 
Cadillac. Gravsättning kom-
mer att äga rum på Järns 
kyrkogård.

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Skålleruds kyrka för 
Einar Larsson. Som inled-
ning på akten spelade kyrko-
musiker Anders Fredriksson 
”Koppången” av P. E. More-
aus varefter han sjöng ”Jag 
har hört om en stad” av L. 
Lithell. Akten förrättades av 
Lars-Åke Petersson och till-
sammans sjöng man psal-
merna 251, 297 samt 190. 
Man lyssnade på ”Jag skall 
gå genom tysta skyar” med 
Christina Gunnardo och som 
avslutningsmusik spelades 
”Våren” av E. Grieg. Vid 
kistan togs avskedet av ma-
kan Elsie, barnen med famil-
jer, släkt och vänner. Till 
minnet av Einar Larsson var 
koret vackert dekorerat med 
blommor. Gravsättning kom-
mer att äga rum på Skålleruds 
kyrkogård.

Avskedsceremoni har ägt 
rum i Folkets Hus i Väners-

MELLERUD
Smyrna: Onsd 19 Bibel-
klass. Torsd 17 Språkcafé. 
Fred 18 Tonår. Sönd 11 
Gudstj. Månd 17 U-lands-
grupp. Tisd 19 Bönesam-
ling.
Equmeniakyrkan: Fred 
18 Tonår. Lörd 17 Vårauk-
tion & servering. Auktio-
nist: Per-Göran Asp. Andakt 
Thomas Segergren. Tisd 
10-12 Tisdagskaffe & Rast-
plats. 18 Scout. 

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

Smyrna: Fred 18.30 Fredax 
för dig i åk. 3-7. 19 GPS-
Ungdomsmöte i Equme-
niakyrkan. Pontus Öberg. 
Sönd 11 Musik- och famil-
jegudstj. Kyrkkaffe. Tisd 11 
Bön.
Equmeniakyrkan: Torsd 
19 Bibelsamtal. Fred 19 
GPS-kväll m Pontus Öberg, 
vara ”Uppkopplad”, lov-
sång, fika. Sönd 11 Gudstj. 
m. nattv. och medlemshäls-
ning. Sigward K. Kyrkkaffe.
Brålanda: Fred 15 Gudstj. 
på Servicehuset, Anette J 
Carlsson. Sönd 11 Gudstj. m 
nattv. Thomas Holmström. 
Ssk. och kyrkkaffe. Kyrk-

PREDIKOTURER

borg för Ellinor Dahlberg. 
Akten inleddes med att Elisa-
bette Emanuelsson framförde 
”Nocturne” av Rolf Løvland 
på flygel varefter Anders 
Grimheden, borgerlig be-
gravningsofficiant hälsade 
välkommen. Inför minnesta-
let, där bland annat ett brev 
skrivet av Ellinor lästes upp, 
lyssnade man på ”Time to say 
goodbye” av Frank Peterson 
framförd av Sandra Zackris-
son på sång och Anders Rane 

på flygel. Vid kistan togs 
avskedet av familj, släkt och 
många vänner och därefter 
lyssnade man till Lalehs 
”Some die young” som fram-
fördes av Sandra och Anders. 
Som avslutning spelade Eli-
sabette ”Vårpromenad” av 
Cornelius Gurlitt. Efter akten 
ägde gravsättning rum på 
Brålanda kyrkogård.

bil 308 70. Månd 12 Mid-
dagsbön i fsh. 12.15-13.30 
Lunch. 17-19 Kulturcafé i 
fsh. Tisd 17-19 Himmel & 
Pannkaka i fsh. Fest för alla 
åldrar.
Sundals-Ryr: Torsd 19-
21 Kvinnokväll i fsh. Fika, 
andakt och pyssel. Tema: 
Kort. Sönd 17 ”Se vi gå upp 
till Jerusalem” Bibelsamtal i 
fastetid, i fsh.
Gestad: Sönd 15 Gudstj. m 
nattv. Thomas Holmström. 
Kyrkbil 321 18. 

FRÄNDEFORS
Equmeniakyrkan: Fred 15 
Bibelsamtal, tre texter, Sig-
ward K. Lörd 10 Påskbasar, 
brödförsäljning, kaffe och 
våffla. Sönd 18 Söndags-
kväll i kyrkan. Sigward K. 
Serv. Tisd 18 Ekumenisk 
passionsandakt i Equme-
niakyrkan. R Liljegren. Sig-
ward K. m.fl. Onsd 18.30 
Musikskolan i Equmenia-
kyrkan. 
Frändefors: Torsd 14 Ge-
menskapsträff på Ringhem 
PRO Ukulelegrupp Vargön 
spelar och sjunger. Kaffe 
och andakt. Sönd 11 Fa-
miljegudstj. i fsh. Jubila-
tekören. Kyrkfika. Lennart 
Staaf. Tisd 13.30 Gudstj. m 
nattv. på Ringhem. Daniel 
Westin.

Midfastogudstjänst 
i Bolstad kyrka

BOLSTAD 
Fyra söndagar per år hålls 
gemensam gudstjänst för 
alla fyra församlingarna i 
Melleruds pastorat. Den 
31 mars är turen kommen 
till Dalslands äldsta kyrka, 
nämligen Bolstad kyrka.
I kyrkoåret är vi nu inne i 
fastetiden, en tid för efter-
tänksamhet och betraktelser 

på tillvaron. Jultiden är över 
och det är dags att förbereda 
sig inför påsken. Fastetiden 
är också förknippad med in-
samlingar till behövande 
ändamål. 

I vår del av världen har vi 
tillgångar, i andra delar finns 
oro och svält. Tillgångarna 
fördelas inte rättvist, det 
finns tyvärr ondska i världen. 
Tack vare att det också finns 

Per-Åke Henriksson, som tillsammans med Martin Edström, kommer 
att hålla i midfastosöndagens gudstjänst berättar både om den och om 
kyrkan.

människor som gör gott kan 
vi motverka att det går allde-
les fel.

– Allt detta belyses genom 
midfastosöndagens tema, 
som är bröd, berättar Per-
Åke Henriksson, präst med 
verksamhetsansvar för Bol-
stads församling.

Gudstjänsten den sista 
söndagen i mars bjuder, för-
utom temat bröd, på gemen-
sam högmässa, körsång, en 
speciell barnhörna och däref-
ter fika. Två präster håller i 
gudstjänsten; Martin Ed-
ström och Per-Åke Henriks-
son. Körsången står en pro-
jektkör, sammansatt av alla 
kyrkokörererna i de olika 
församlingarna, för.

– De här gemensamma 
gudstjänsterna brukar vara 
mycket välbesökta och det 
blir som vanligt härlig kör- 
och psalmsång. Vi har otro-
ligt duktiga körer här i områ-
det, tillägger Per-Åke 
Henriksson avslutningsvis.  

Ing-Marie Norrman  
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Rabatt på beställningssortimentet av 
kvalitetsfönster och fönsterdörrar från 
Sveriges ledande fönstertillverkare.

50%
Upp till

FÖNSTER

FÄRG
Beckers
Rabatt på all kvalitetsfärg 
från Beckers.

40%
YTTERDÖRRAR

40%
Upp till

199:-
3-stav 399:-

1-stav

PARKETTGOLV

Mogölsvägen, Hedenstorp, Jönköping • Telefon 036-290 67 00 
Öppet: Mån-fre 06.30-18, lör 9-15 • www.xlbygg.se/jonkoping

Karlsnäsvägen 16, Ulricehamn • Telefon: 0321-48 88 00
Öppet: Vard 06.30 - 18.00, Lör  09.00 - 13.00 • www.xlbygg.se/ulricehamn

Skövdevägen 27, Töreboda • Telefon 0506-161 90
Öppet: Vard 07.00-18.00, Lör 09.00-12.00 • www.xlbygg.se/toreboda

Adress: Sapphultsgatan 12, Mellerud • Telefon: 0530-33 000 
Öppet: Mån-fre 7.00–18.00, Lör 9.00–14.00 • info@mellerud.xlbygg.se

Erbjudandena gäller endast 28 mars kl 19–22 och kan ej kombineras med andra rabatter. Med reservation för slutförsäljning.

JUBILEUMSKVÄLL!
19–2200 00

ALLT PÅ ANLÄGGNINGEN

Gäller vid kortbetalning och avhämtning under kvällen!

LAGERYTTERDÖRRAR

3 500:-
Pris/st

VI FIRAR 40 ÅR!

Earth Hour med
Jazzfabriken trio

Jazzfabriken trio står på scenen under Earth Hour...

... tillsammans med sångerskan Maria Palmqvist.

Närhälsan SRHR-buss 
besöker Mellerud för 
att prata cellprov

MELLERUD 
Under våren kommer När-
hälsan SRHR-buss till en 
rad orter för att informera 
om och tillgängliggöra gy-
nekologiska cellprov. Mel-
lerud får besök av bussen 
onsdag den 3 april.
Cellprov räddar liv. Men 
trots det är det många som 
inte går när de blir kallade. 
Nu görs en omfattande insats 
i hela Västra Götalandsregi-
onen för att öka antalet som 
tar regelbundna gynekolo-
giska cellprov.

Närhälsan SRHR-buss 
(Sexuell och Reproduktiv 
Hälsa och Rättigheter) är en 
mobil lågtröskelmottagning 
som syftar till att tillgänglig-
göra SRHR till invånarna. 
Nu besöker bussen flertalet 
orter för att synliggöra, till-
gängliggöra och Prata cell-
prov.

Cellprov räddar liv
Antalet som drabbas av liv-
moderhalscancer ökar och 
2017 upptäcktes drygt 550 
nya fall.

Två av tre som får livmo-
derhalscancer har inte tagit 

regelbundna cellprov. Går du 
varje gång du blir kallad har 
du ett mycket gott skydd mot 
denna form av cancer.

Tar några minuter
Många tar cellprov när de 
blir kallade men långt ifrån 
alla. ”Jag har inte tid”, ”det 
kanske gör ont”, ”jag har 
ändå inte cancer” är några 
förklaringar till varför perso-
ner hoppar över sina cell-
prov. Men att ta cellprov tar 
bara några minuter och ska 
inte göra ont.

För att öka kunskap och 
medvetande om vikten av att 
ta cellprov behöver alla bli 
bättre på att prata om cell-
prov. Fråga varandra och 
stötta varandra för att fler ska 
gå och ta cellprov.

Kommer du inte ihåg när 
du tog ditt cellprov senast? 
Fråga i SRHR-bussen. Vill 
du veta mer om hur det går 
till att ta cellprov? Kom till 
SRHR-bussen. Är du orolig 
för att det ska göra ont? 
Prata med oss i SRHR-bus-
sen. Har du inte haft tid se-
nast du blev kallad på cell-
prov? 

Kom till SRHR-bussen.

Gynekologiska cellprov
Gynekologisk cellprovtag-
ning, så kallat cellprov, hand-
lar om att upptäcka eventu-
ella cellförändringar i tid, 
innan de skulle kunna ut-
vecklas till cancer. Tar du 
cellprov regelbundet får du 
ett drygt 90-procentigt skydd 
mot livmoderhalscancer.

Cellförändringar i livmo-
derhalsen syns och känns 
inte och ger oftast inga be-
svär. De är inte farliga i sig, 
men kan utvecklas till cancer 
om de inte upptäcks och be-
handlas i tid. Det enda sättet 
att upptäcka cellförändringar 
är genom cellprov.

Cellprov berör alla med 
livmoderhals, oavsett vilken 
könsidentitet du har, och 
oavsett hur och vem du har 
sex med.

Närhälsan SRHR-buss 
samarbetar med den lokala 
barnmorskemottagningen. 
Alla besök är kostnadsfria. 
Utöver cellprov kan du bland 
annat få hjälp med provtag-
ning för könssjukdomar och 
preventivmedelsrådgivning.

I mer än tio år har Mel-
leruds kommun deltagit i 
vad som kallas Världens 
största miljömanifesta-
tion – Earth Hour som 
V ä r l d s n a t u r f o n d e n , 
WWF, står bakom.
När lamporna i Kulturbruket 
på Dal släcks, på kvällen den 
30 mars blir det Joni Mit-
chellkonsert med Jazzfabri-
ken trio och sångerskan 
Maria Palmqvist.

Runt om i världen släcks 
ikoniska byggnader ner – 
Eiffeltornet, Empire State 
Building, Stockholms stads-
hus och GöteborgsOperan 
bland andra.

I Mellerud släcker Kultur-
bruket på Dal, bland andra, 
ner och liksom under alla ti-
digare år blir det akustisk 
konsert i stearinljusbelys-

ning under lördagskvällens 
Earth Hour-timma.

Kulturskolan i Melleruds 
pianopedagog, Tommy 
Christensen, samlar sitt 
band, Jazzfabriken trio, och 
har dessutom bjudit in jazz-
sångerskan Maria Palmqvist. 
Tillsammans har de premiär 
för en konsert som bygger på 
Joni Mitchells repertoar.

På scenen i stearinljusets 
sken ser vi denna kväll Maria 
Palmqvist, sång, Björn Hög-
lund, kontrabas, Viktor Kan-
nisto, trummor och Tommy 
Christensen, piano.

Biljetter hämtas mot en 
marshall/person på Medbor-
garkontoret. Arrangör: Kul-
turbruket på Dal.



MELLERUDS NYHETER8 ONSDAG 27 MARS 2019

1 560 gick på bio i Melleruds kommun

Här köas det till filmen Bohemian Rhapsody som gick i lördags eftermiddag på Centrumsalongen i Mellerud.

Filmfestival på Dal är av-
slutad. I Melleruds kom-
mun gick 1 560 personer på 
bio perioden 15-24 mars. 
Dessutom gick nästan  
1 000 elever på skolfilmer.
– Det är väldigt roligt att så 
många gick för att se våra 
filmer. Vi hörde att många 
tyckte vi fått till en fantastisk 
blandning av filmer. Rekord-
många filmkort är sålda 
dessutom, säger Gunnar 
landegren, som tillsammans 
med Majvor Söderqvist och 
Marina Wallentin valt ut fil-
merna.

1 161 personer gick för att 
se på film på Centrumsa-
longen i Mellerud, det blir 58 
personer i genomsnitt per 
visad film. Totalt visades 20 
filmer. Kroppefjällsfilmen 
lockade flest besökare, 154 
stycken, med Bohemian 
Rhapsody som tvåa med 142 
personer. På tredje plats 
hamnade Britt-Marie var här 

Filmtajm på skoltid

Fyra förväntansfulla tjejer i årskurs två, Karolinerskolan. Fr.v: Thilde Anderberg, Charlie Stenberg, Harriet 
davidson och Ida Oscarsson.

MELLERUD 
Filmfestival på Dal pågick 
15 till 24 mars. Under 
festivalen visades 70-80 
långfilmer på sex biogra-
fer. Men även skolelever 
fick kolla på film, på lek-
tionstid.
Maskinisten Gunnar Lande-
gren tar emot i dörren till 

Centrumsalongen i Melle-
rud. Denna gång är det års-
kurs ett, två och fyra från 
Karolinerskolan samt elever 
från förskoleklass till trean 
på Åsebro skola som får se 
Halvdan Viking.

– Jag har sett den förut, 
men det ska bli jätteroligt, 
säger Thilde Anderberg, som 
tillsammans med klasskom-

pisarna Harriet Davidson, 
Charlie Stenberg och Ida 
Oscarsson i tvåan på Karoli-
nerskolan bänkat sig i biosa-
longen.

Lokalen fylls med mer och 
mer barn, som förväntans-
fullt blickar upp mot den 
stora bioduken.
 Susanne Emanuelsson 

susanne@mellerudsnyheter.se

Omkring 130 elever fickmöjlighet att se på Halvdan Viking förra onsdagen.

Rätt namn
Tryckfelsnisse var framme 
när det gäller två av namnen 
på de släktingar till Hjalmar 
Åberg som besökte filmfes-

tivalen förra lördagen när 
Kroppefjällsfilmen av nämn-
de Åberg visades. Nedan 
visas rätt bildtext.

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

med 130 besökare. Dessutom 
visades sju stycken skolfil-
mer för 930 elever i Melle-
rud. Totalt i Dalsland, på sex 
biografer, gick 8 200 perso-
ner på bio under festivalen.

Premiär för Åsens bio
Åsens bio var med för första 
gången. Tio filmer visades 
och biografen hade 398 be-
sökare. 62 elever tittade på 
skolfilm i Åsensbruk. Ansva-

riga var mycket nöjda med 
utfallet.

Det framtagna filmhäftet 
var mycket uppskattat, enligt 
Gunnar. Många hade prickat 
in vilka filmer man ville se.

– Vi hade två förfilmer 
också, som vi fått mycket ros 
för. Jag brinner ju för lokal 
dokumentärfilm och det ska 
vi ha nästa år också. Det har 

blivit lite av ett signum för 
oss, konstaterar Gunnar.

Han understryker att trion 
i urvalskommittén komplet-
terar varandra bra. Gunnar 
gillar dokumentärfilm, Maj-
vor förordar drama, medan 
Marina tycker om actionfilm.

En missbedömning var 
dock i lördags när det visades 
fyra filmer i Mellerud.

– Ja, vi var nog lite för 
tidsoptimistiska. Det blev 
tidsförskjutningar så folk 
fick stå och vänta länge utan-
för för att komma in. Det ska 
vi ändra på till nästa år, vi kör 
inte mer än tre filmer samma 
dag, säger Gunnar.

Planerna inför nästa års 
filmfestival är redan igång.
 Susanne Emanuelsson 

susanne@mellerudsnyheter.se

Kan bli Västsveriges  
cykelvänligaste arbetsplats

För fjärde året i rad drar en 
ny omgång av ”Cykelvän-
lig arbetsplats” igång runt 
om i Västsverige. Mellerud 
är en av tio deltagande 
kommuner.
Under året kommer delta-
gande arbetsplatser att inspi-
reras och stöttas i sitt arbete 
att få fler anställda att börja 
cykla. De tre arbetsplatserna 
som jobbat på bäst uppmärk-
sammas i ett filmklipp om 
Cykelvänlig arbetsplats.

Cykelvänlig arbetsplats 
startade i regional regi år 
2016 och är öppen för arbets-
platser i Västra Götaland och 
Halland, nytt för i år är att 
Göteborgs stad deltar.

– I år välkomnar vi Göte-
borgs stad, som tidigare haft 
en egen version. Äntligen 
samlar vi hela Västsveriges 
cykelvänliga arbetsplatser 
på samma ställe, säger Karin 
Ryberg på Hållbart resande 
väst som ligger bakom sats-
ningen.

Syftet med utmaningen är 
att få fler arbetsplatser att bli 
cykelvänliga; både att göra 
det enkelt för cyklande med-
arbetare och att sänka trös-
keln för de som inte börjat 
cykla än.

Hållbart resande
– Cykeln är ett fantastiskt 
transportmedel på så många 

sätt; för hälsan, miljön och 
ekonomin, och det vill vi på 
Hållbart resande väst lyfta 
genom satsningen, säger 
Karin Ryberg.

Att bli cykelvänlig kan 
handla om allt från att se till 
att det finns bra parkering för 
olika typer av cyklar, till att 
det finns möjlighet att duscha 
och byta om. Ju fler av de 
förutbestämda kriterierna 
som en arbetsplats uppfyller, 
ju fler stjärnor får de på sin 
plakett – beviset på att ar-
betsplatsen är cykelvänlig.

De tre arbetsplatser som 
arbetat på bäst under året har 
chansen att bli utnämnda till 
årets cykelvänligaste arbets-
plats, årets nykomling och 
årets raket. Vinsten? Att 
nämnas i filmen om Cykel-
vänlig arbetsplats som kom-
mer spridas i regionen efter 
slutavläsning vid årsskiftet 
2019/2020.

Fram till den 31 december 
2019 kan arbetsplatser re-
gistrera deltagande och upp-
fyllda kriterier.

Deltagande kommuner
Borås, Göteborg, Halmstad, 
Kungsbacka, Mellerud, 
Mölndal, Stenungsund, 
Strömstad, Varberg, Väners-
borg.

Deltar gör också interna 
verksamheter i Västra Göta-
landsregionen och Länssty-
relsen.
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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.

”Att släpa hem och få igång – det är det som är roligt”

Gamla bensinpumpar ryms i samlingen, den ena har stått på tappen i Rud.

I vardagsrummet ryms ett och annat som intresserar en motornos-
talgiker.

Joakim Karlsson samlar på gamla mopeder, motorcyklar, bilar, traktorer och mycket annat motorrelaterat. – Jag gillar original, patinan är viktig, 
säger han.

Oljeburkar av olika slag förvaras bakom glas i ett vitrinskåp i verkstaden. 
Här är en av sorterna.

Utanför Joakim Karlssons 
bostad och verkstad står 
traktorer och bilar av äldre 
modell. En grålle, en Ford 
pickup med skön patina, 
en gammal rostig Volvo 
Duett. Hunden Nemo, 
med ett imponerande 
skall, vaktar skönheterna. 
I köket ståtar en Husqvarna 
motorcykel modell äldre, 
med instruktionsboken lig-
gande på lädersitsen och väl 
använd. 

I vardagsrummet är väg-
garna prydda med emaljskyl-
tar från ett länge svunnet 
petroleumbolag; Pratts, ett 
av de första varumärkena för 
petroleumprodukter i Sveri-
ge och ett hett samlarobjekt, 
upplyser Joakim Karlsson 
om. 

Patinan viktig
Framför en sliten varuauto-

mat för frukt, choklad och 
tobak, antagligen från 40- el-
ler 50-talet, står en Monar-
ped, en moppe tillverkad av 
Monark. Allt bär spår av tid. 
Rostigt och nött uppskattas i 
detta hus.

– Jag gillar original, pati-
nan är viktig, säger Joakim .

Han berättar att varuauto-
maten kommer från Stock-
holm. Monarpeden, årsmo-
dell 1955, köptes på en 
marknad efter att ha stått i ett 
vedskjul sedan 1972. 

– Den behövde bara nya 
däck och sadel och fungerar 
perfekt, säger han. 

Välfylld verkstad
Ute i verkstaden är det fullt 
av gamla fina mopeder och 
motorcyklar. Här finns mär-
ken som Fram och Rex repre-
senterade och en Harley 
Davidson av lite nyare mo-
dell. 

Här finns pumpar från 
gamla bensinmackar, bland 
annat den som fanns i Rud i 
Ör, oljeburkar från Wynn´s 
och Koppartrans och så en 
ljust gul, glänsande, Cadillac 
Coupe DeVille.

Intresset för gamla saker 
som rullar och särskilt det 
från 50-talet har funnits med 
från början.

– Jag började samla gamla 
cyklar när jag var tio år och 

bodde i Mellerud. Sedan blev 
det mopeder och motorcyk-
lar. Jag köpte min första 
amerikanare när jag var 19, 
det var en Ford Galaxie 500 
XL, årsmodell 1965. Den 
renoverade jag och sålde. 
Sedan dess har jag haft 25-26 
amerikanare. Att släpa hem 
och få igång, det är det som 
är roligt, tycker Joakim 
Karlsson.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se
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För 17-årige Albin är det bilar som gäller

Snabbast i mål vinner, det är 
den enkla regeln som gäller 
på fartsträckorna i rally. Lik-
som säkerhetsbur i bilen, 
minst fyrpunktsbälten gärna 
sexpunkts, brandsäkra klä-
der och hjälm. Vägarna man 
kör på vid tävling är av-
stängda för allmänheten och 
man startar ekipage för eki-
page. Just det att vägarna är 
avstängda när det är tävling 
som gäller, innebär också 
samtidigt att här handlar det 
om en sport som inte erbju-
der några träningsmöjlighe-
ter, annat än när det är just 
tävling och det är just här 
man vinner erfarenheten.

17-årige Albin Karlsson 
har en klar bild över vad som 
gäller; att åka så mycket som 
möjligt och att skruva så lite 
som möjligt. Huvudsaken är 
att komma i mål och att 
slippa meka och skruva ef-
teråt. På så vis anser han att 
han får bra erfarenhet av att 
tävla;

– Varje meter man sitter i 
tävlingstempo i bilen ger er-
farenhet, kommenterar han.

Han vinner alltid något
Av Albins 13 starter under 
2018 plockades priser hem 
på nio av dem. Han slutade 
trea i Mega Rally Cup och 
korades senare också till 
klubbmästare.  I Dals MK har 
man ett system där förarna 
får poäng utefter sina täv-
lingsprestationer under året.

– Ibland har det gått jätte-
bra att köra, andra gånger 
mindre bra. Men då har man 
istället fått viktig kunskap 
med sig på köpet, säger 
denne unge man.  

Bilen han kör delar han 
med sin far Fredrik Karlsson. 
Under förra året körde Albin 
13 tävlingar, för Fredrik blev 
det enbart två. På vissa täv-
lingar kan man dela bil och 
det blev när det var möjligt 
som Fredrik fick chansen.

– Men då måste vi också 
ha dubbla besättningar till 
bilen, det går inte att blanda 
och byta hur som helst, för-
klarar Fredrik.

Framtiden
– För mig gäller det att orka 
köra så mycket vi kan och 
hinner med och framförallt 
ska det vara roligt. Jag har 
tillgång till en bra bil, en 
Volvo 244, och jag vinner 
mycket på att köra en sådan 
bil nu i början. Sedan får 
framtiden utvisa vad det blir.

Och visst tänker han sig en 
egen bil så småningom.

Volvo original är billigaste 
klassen att köra i sådana här 
sammanhang. Bilarna får 
inte trimmas, bakaxeln får 
inte diffas etcetera. Reglerna 
är till som en instegsklass i 
rallysporten. Volvobilarna 
håller länge, det är lätt att 
skaffa reservdelar, allt finns i 
Sverige. För övrigt har man 
mycket god koll på vad som 

Albin bakom ratten i den Volvo 244 som både han och hans far Fredrik 
kör rally med.

Bild från Råsjökross förra året i april då Albin startade. Då var det en 
av hans första tävlingar, nu är han betydligt mera varm bakom ratten. 
Foto: Privat.

Motorintresse i tre generationer står Karlssons för, från vänster Albin, Fredrik och Bengt-Åke.

Emil fick Dalslands Ring-stipendiet

Emil Sonesson med sin Legend car som han kommer att tävla med 2019 
i Legends Cup Sverige. Foto: Privat.

BILSPORT 
17-årige Emil Sonesson, 
Bengtsfors MotorClub, 
tilldelas Dalslands Ring-
stipendiet på 15 000 kro-
nor 2019.
Dalslands rings ekonomiska 
förening lades ner 2015 och 
de medel som fanns kvar 
beslutades gå till en fond för 
ungdomar inom motorspor-
ten i Dalsland. Ur den fonden 
delas ett stipendium ut varje 
år. 10 000 kronor kommer 
från fonden och 5 000 kronor 
sponsrar Dalslands Sparbank 
med.

Årets stipendiat blev glatt 
överraskad när han fick reda 
på utmärkelsen.

– Oj! Jättekul att få upp-
märksamhet, det är inte så 
vanligt för den här sporten, 
säger han glatt.

Emil bor i värmländska 
Skattkärr, men kommer från 
Bengtsfors och är hemma-
klubben trogen.

Peter Jacobsson, Brålanda, 
och den som jobbat under 
många år med Dalslands 
Ring-projektet, kommer att 
överlämna stipendiet inom 
en snar framtid.

Förra säsongen körde Emil 
en Volvo 850, men i år tar han 
sig an en ny utmaning – att 
köra en Legend car i Legends 
Cup Sverige.

– Jag vann Volvocupen 
2018 och känner mig färdig 
med det, nu ska jag satsa på 
Legend. Den väger mycket 
mindre, har en pigg motor 
och är bakhjulsdriven, för-
klarar Emil.

Vann Volvocupen
I motiveringen står bland an-
nat att Emil lyckades vinna 
Volvocupen i racing på ett 
strålande sätt, efter en minst 
sagt knackig inledning på 
förra säsongen. Emil ledde 
serien efter drygt halva sä-
songen, men sedan började 
bilen krångla och han tap-
pade placeringar. Vid första 
tävlingen 2018 körde han 
sönder en motor under en 
träningshelg och vid premiä-
ren på Mantorp rasade motor 
nummer två. Pappa Christer 
tyckte det räckte med mot-
gångar, men Emil bad om 
ytterligare en chans.

Bilen höll och under som-
maren blev det bara första- 

Välkomnar 
ungdomarna

Dals Motorklubb ser gärna 
fler ungdomar i sin verk-
samhet. Föreningens mål 
är att sprida glädje och 
gemenskap genom mo-
torsporten.
Dals MK som förening är 
indelad i tre sektioner; folk-
race, rally samt motorcross.

– Vi har ganska bra fart i 
klubben idag, så ungdoms-
verksamheten är något som 
vi kommer att satsa på 
framöver.  Ungdomarna är 
vår framtid och vi ser gärna 
att vi får in fler i verksamhe-
ten, säger Mikael Holmstedt, 
en av förgrundspersonerna i 
klubben.

Klubbens upptagningsom-
råde är större delen av Dals-

land, så här finns möjlighet 
att träffa likasinnade inte 
bara från mellerudsområdet.

– Alla, även ungdomarna, 
är välkomna till våra må-
nadsmöten som stadigt åter-
kommer en gång per månad. 
Vi träffas och fikar, går ige-
nom vad som är på G av ut-
bildningar och tävlingar och 
naturligtvis blir det mycket 
rally- och motortjôt, fortsät-
ter Mikael. 

Han påpekar också att som 
tävlande ses man enbart som 
ungdom mellan 16 till 18 år, 
sedan gäller ingen åldersin-
delning. Alla tävlar mot alla, 
det är mer bilens egenskaper 
som gör olika klasser.

 Ing-Marie Norrman 

Från en av specialsträckorna som Dals MK arrangerade på Råsjöcross 
förra året. Nu är det snart dags igen…

och andraplaceringar. Inför 
finalen behövde Emil i prin-
cip bara ta sig i mål för att 
vinna. Han tog de poäng han 
behövde och vann Volvocu-
pen som den näst yngste fö-
raren någonsin.

Emil har dessutom motta-

git Dalslänningens utmär-
kelse för ”Årets prestation 
2018” och NWT:s och Väst-
svenska Idrottsförbundets 
ungdomsstipendium 2018.
 Susanne Emanuelsson 

susanne@mellerudsnyheter.se

Han går första året på fordonsgymnasiet, han kör rally 
på andra säsongen, han har sin far och även sin farfar 
som kartläsare och 2018 stod han som klubbmästare i 
Dals Motorklubb. Albin Karlsson från Sundals Ryr satsar 
på rallysporten – men med ett stort mått av sunt förnuft.

gäller inom rallysporten 
inom familjen. 

Albin är tredje generatio-
nens motorfantast hos Karls-
sons och exempelvis har 
farfar Bengt-Åke både fått 

fixa sedvanlig handledarkurs 
för körkortsaspiranter då 
Albin är under 18, samt upp-
datera sin gamla tävlingsli-
cens, för att kunna vara med 
som kartläsare.  

För den allra närmaste 
framtiden är det hemmatäv-
ling på Råsjökross som gäller 
för Albin – om han kommer 
med. Här är det maximalt 40 
ekipage som får starta, Albin 

låg när han anmälde på plats 
44.

 Ing-Marie Norrman
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Dags att  
vårstäda bilen!

Wibergsgatan 1 vid ST1 • 0530-470 01

Vi har produkter 
för både 

in- och utvändig 
tvätt

Oljan i Mellerud

69:-

Erbjudandena gäller t.o.m. 30 juni 2019 eller ev. slutförsäljning. Volvo V90: Förbr. l/100 km bl. körn. WLTP: 2,4–9,5. NEDC korr: 2,0–7,8. CO2, g/km. WLTP: 54–216. NEDC korr: 46–181. (T8 aut–T6 AWD aut). Miljöklass Euro 6D-Temp. 
WLTP-värden avser EU-marknader. Marknadsspecifika avvikelser kan förekomma beroende på bilens specifikation. Bilen på bilden är extrautrustad. Inclusive Privatleasing: Volvia försäkring, 36 mån leasing via Volvofinans Bank, Volvo 
Serviceavtal. Körsträcka 1500 mil/år. Transportstyrelsens avgifter tillkommer. Inclusive Billån: Volvia försäkring och Volvo Serviceavtal ingår i 36 mån. Inga uppläggnings- eller administrationsavgifter, låna max 80 % av bilens värde, minsta 
lånebelopp är 50 000 kr. 

VOLVO V90 BRANDT SPECIAL EDITION 

Volvo V90 är välutrustad redan i sitt standard-
utförande. Med V90 Brandt Edition får du en ef-
fektiv bensinmotor med 190hk och automat. Bilen 
har klimatpaket med rattvärme, bränslevärmare, 
elinfällbara backspeglar, digitalt förarinstrument 
och mycket mer. 

VOLVO V90  
MED EXTRA ALLT
PRIS FRÅN 319 900:-

Prisexempel Pris  Privatleasing*  Inclusive Billån**

Volvo V90 T4 Aut. Brandt Special Edition 319  900:- 4 695:-/mån 3 695:-/mån

Volvo V60 T5 Aut. Momentum Brandt Edition 329 900:- 4 950:-/mån 3 850:-/mån

VINTERHJUL TILL VOLVO V90 
LAGERBILAR FÖR 9 900:-
Du får vinterdäck monterade på Volvo 
Original aluminiumfälg för 9 900:-  
(ord pris från ca 19 300 :-)
Gäller vid köp av leveransklar ny Volvo V90 MY18/MY19   
t.o.m. 31 mars 2019. (Gäller ej V90 Cross Country.)

Volvo V60 Brandt Edition

MED KLIMATPAKET OCH VOLVO ON CALL

VOLVO V60 BRANDT EDITION 

Volvo V60 är välutrustad redan i sitt standard-
utförande. Med V60 T5 250hk Brandt Edition får 
du mångsidiga Volvo On Call som ger dig full koll på 
din bil. Dessutom klimatpaket så att du kan starta 
värmaren med mobilen och då behöver du aldrig 
mer skrapa rutor. 

Mellerud
Tel. 0530 - 447 70

Vänersborg, Onsjö
Tel. 0521 - 28 15 00 

Uddevalla, Fröland
Tel. 0522 - 814 00

Ed
Tel. 0534 - 617 80

Lysekil
Tel. 0523 - 100 01

Dingle
Tel. 0524 - 814 00

Åmål
Tel. 0532 - 626 00

Strömstad
Tel. 0526 - 613 13

www.brandtbil.se

RESERVDELAR OCH TILLBEHÖR
FÖR BIL OCH BÅT. VÄLKOMMEN!

BILDELSSHOPEN 
Landsvägsgatan 80
Mellerud
Mån-fre 7-18
Lör 10-14

Din kompletta 
däckleverantör!

Däck till bra priser - Bil och maskinreparationer - Snabb service
Öppet måndag - fredag 7.30-17.00
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Livaktig mc-klubb som firar 20 år

Trestad Dals MC-seniorer 
bildades 1999, men vid 
årsmötet 2017 beslutade 
klubben att ta bort namnet 
seniorer. Längtan att glida 
fram på fina mc-vägar och 
känna naturens dofter och 
uppleva den trevliga sam-
varon med likasinnade är 
det som förenar klubb-
medlemmarna.
Av klubbens 54 medlemmar 
bor ett 20-tal i Dalsland. 
Ordförande sedan 2008 är 
Ronnie Åkerstedt från Mel-
lerud. Han och hustrun Eva 
började köra hoj 2007.

– Jag tar ut hojen så fort det 
blir barmark och kör fram 
tills det är risk för halka. 
Fram till 2018 arbetade jag 
på turistbyrån i Vänersborg 
och då körde jag dit varje 

Några av medlemmarna i Trestad Dals MC. Fr.v: Eva och Ronnie Åkerstedt (Suzuki Intruder 1500), Mellerud, Kicki 
och Eiron Andersson (Yamaha Midnight Star 1300), Brålanda och Bosse Nilsson Harley-Davidson Sportster 
1200), Mellerud. Foto: Susanne Emanuelsson.

”Skoj på hoj-turen” 2018 gick Siljan runt. Bilden är från 4 juni  utanför Nils 
Olsson Dalahästar i Nusnäs. Personerna är fr.v: Eva Eliasson, Uddevalla, 
Kenth Johansson, Dalskog, Eva Åkerstedt, Mellerud, Ingalill Jonsson, 
Grästorp och Tage Hansson, Vänersborg. Foto: Privat.

9 augusti var klubben på Torreby slott i Munkedal. Förste man är Bosse Nilsson, Mellerud, sedan följer Roland 
Eriksson, Åsaka, därefter Lennart Brohlin med Ingalill Jonsson från Grästorp bak på den trehjuliga hojen. 
Foto: Privat.

Parkeringen vid Skräcklestugan i Vänersborg den 12 juli 2018. Vid anslagstavlan står Mats Eliasson från Uddevalla, Bertil Karlsson (i blå skjorta) Frändefors, Eiron Andersson (i vitt skägg), mannen i grå tröja är ryggtavlan 
på Roland Eriksson från Åsaka. Till höger om honom står Lennart Brohlin från Grästorp, bredvid honom står Heikki och Anna-Greta Leyon, Trollhättan och längst till höger Tommy Alm, Vänersborg. Foto: Privat.

Reflexvästar med klubbmärket 
på är nytt för i år. Foto: Susanne 
Emanuelsson.

dag, som mest blev det 3 000 
kilometer om året, säger 
Ronnie.

Klubben anordnar gemen-
samma turer på torsdagar och 
söndagar under säsongen, 
med start i april med ”avrost-
ning” vid Trafikverket på 
Trestad Center.

– Sista torsdagen i april blir 
det avrostning, då har vi med 
oss trafikinspektör Tommy 
Almqvist. Han har satt upp 
banor och ger oss olika ba-
lans- och bromsövningar, 
som är nyttiga i början av 
säsongen, berättar Ronnie.

Torsdagsturer
Därefter startar torsdagstu-
rerna, då alla först samlas vid 
Trestad Värdshus. Efter max 
en timmes körning är det 
bensträckare. Målet är fika 
på något trevligt ställe, det 
brukar delta mellan 15-25 
hojar plus passagerare.

– Vi har jätteroligt, det blir 
mycket skratt. Man träffar 
människor man kanske ald-
rig skulle träffat annars, sä-
ger Kicki Andersson från 
Brålanda.

Vissa söndagar anordnas 
också turer, som brukar bli 
lite längre. Schemat för årets 
hojturer är klart; vad sägs om 
Hunneberg, Orust runt, 
Backamo, Torreby slott, Dal-
bergså och allsångskväll  
Köpmannebro?

– Men vi har också ”Vår-
rullen”, det är en heldag med 
20-30 mils körning. I fjol var 
vi i Värmskog och åt deras 
berömda räkmacka. Det är 
jätteroligt med outforskade 
vägar, konstaterar Kicki.

Skoj på hoj
Sommarens höjdpunkt är 
”Skoj på hoj”, det är alltid en 
långtur över flera dagar. 

– Jag och Eva tar husvag-
nen och rekar vägar innan 
den turen, när vi hittar en 
lämplig hojväg spelar jag in 
den på min GPS. Då blir det 
enklare att köra rätt när det är 
dags. I fjol körde vi Siljan 
runt, säger Ronnie.

Årets Skoj på hoj-tur går 
till södra Halland 6-9 juni 
med boende i Falkenberg. 
Därifrån utgår man sedan 
med dagsturerna.

På hösten när mörkret fal-
ler tidigare körs torsdagstu-
rerna på söndagar istället.

Har ni några favoritvä-
gar?

– Brudfjället, vägen från 
Båberg till Kungälv utefter 
Göta älv och vägen till 
Backamo och sträckan mot 
Värmskog. En favoritsträcka 
är också över Brudfjället, 
förbi Brohögen, Vassbotten, 
Årbol och vidare till Len-
nartsfors och Årjäng, svarar 
Ronnie.

Vad är det som gör en 
mc-tur så speciell?

– Naturupplevelsen och 
dofterna som man aldrig kän-
ner i en bil. Tänk doften av 
nyhugget virke eller nyslaget 
hö, framhåller Kicki, som tog 
mc-kort 2012 och kör en 
Honda Shadow 750.

– Det är roligt att köra även 
när det regnar, inflikar Bosse 
Nilsson, Mellerud.

Övrig tid under året när det 

inte går att köra hoj brukar 
medlemmarna träffas över 
en fika, men då tar man bilen 
dit. Någon klubblokal har 
man inte, medlemsavgiften 
går istället direkt tillbaka till 

medlemmarna i form av jul-
bord och korvgrillning med 
mera.
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se
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HELT NYA MAZDA3

Förbr. l/100 km bl. körn. WLTP: 6,3-6,7, NEDC korr: 5,2-5,6. CO2, g/km. WLTP: 142-152. NEDC korr: 119-128. Miljöklass: EU 6d temp.  

Trestad Center 
Peter Jonasson   0521-777015 
Manne Hermansson 0521-777011 
Daniel Andgren    0521-777013  

Pris från: 229 900 kr 

PREMIÄR I HELGEN!  

Helt nya Mazda3 visar vägen för en ny generation bilar från Mazda — ännu smartare, säkrare och mer 
sofistikerade. Med vässad teknik, körkänsla och fokus på kvalitet i varenda detalj är nya Mazda3 en 
stark utmanare i klassen. Låt känslan avgöra efter en provtur.  

Helgöppet 
Lördag 10-15

DET ÄR EN VACKER RESA
Hitta dina nya sommardäck på nokiantyres.se

UPPTÄCK SVERIGE  
I  SOMMAR!

Köp fyra nya Nokian Hakka®  
sommardäck och registrera ditt  

Hakkaskydd så får du ett Nöjeshäfte. 
Värdet på Nöjeshäftet är ca 3 500:- om alla erbjudanden utnyttjas. 

LÄS MER PÅ nokiantyres.se

Undvik oplanerade stopp under semestern.  
Med Hakkaskyddet så hjälper vi dig längs resan. Gäller i 

Sverige, Norge och Finland.

www.dackteam.seVerkstadsgatan 6, Mellerud

Öppet mån-fre 7.00-17.00

Tel. 0530-101 77

UPPTÄCK SVERIGE  
I  SOMMAR!

Köp fyra nya Nokian Hakka®  
sommardäck och registrera ditt  

Hakkaskydd så får du ett Nöjeshäfte. 
Värdet på Nöjeshäftet är ca 3 500:- om alla erbjudanden utnyttjas. 

LÄS MER PÅ nokiantyres.se

Undvik oplanerade stopp under semestern.  
Med Hakkaskyddet så hjälper vi dig längs resan. Gäller i 

Sverige, Norge och Finland.

Värdet på Nöjeshäftet är ca 3 500:- om alla erbjudanden utnyttjas.

AutoMats Bilverkstad
Landsvägsgatan 80
Mellerud tel. 072 571 07 30

Vi gör ditt bilägande lite billigare 
Vad behöver du hjälp med?

Dags för service på bilen?
Vi utför service och reparationer på alla personbilar. 

Om din bil sliter däcken snett så är det troligen  
hjulinställningen som står fel. Vi hjälper dig att  
kontrollera och eventuellt justera hjulvinklarna.

Låt oss kontrollera eventuella lagrade 
felkoder innan besiktning så slipper du  

ombesiktning på grund av detta.  

Mikaels 
Bilservice

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

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

Mikael, bilreparatör, Östevatten 8 
Tel: 070-417 41 25  E-mail: micke_alfredsson@live.se 
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Industrigatan 1B, Ed      www.motor4u.se      0534-121 30

Motor4U

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

CFMOTO Sveriges mest sålda ATV-märke!

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

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

ATV-TILLBEHÖR-MOPED-ELCYKLAR-TRÄDGÅRD-SKOG

Ligier Mopedbil JS 50 Life
2-cyl dieselmotor, Aut, alufälgar, 
stereo. Skattefri /0,3 lit mil. 
Pris 139.900:-

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

Kom och byt in din gamla maskin!

Blästring och  
         lackering

Tel. 0530-206 60 • www.itab.net • info@itab.net

Macken i Hult ett mästerverk av återbrukat material

I Hult i Ör står en BP-mack 
i miniformat. De som äger 
den heter Elias och Liam 
och är fyra respektive 
två år. Det är deras upp-
finningsrike och händige 
morfar Roland Häll som 
byggt macken.
Roland berättar att han byggt 
ett antal lekstugor, både till 
sina egna och andras barn 
genom åren.

– Mina första barn var två 
flickor, de fick en lekstuga. 
När vi sedan fick en pojke 
också fick jag bygga till ett 
garage och en egentillverkad 
Villys Jeep till honom, berät-
tar han. 

När det på senare år kom 
barnbarn, två pojkar, fick Ro-
land grunna ut något annat.

– När jag var tonåring job-
bade jag extra på BP-macken 
alldeles intill där vi bodde. 
Jag hittade några kort på den 
macken och tänkte att det 
vore en  kul grej att bygga en 
sådan i miniformat, berättar 
han.

Genialt återbruk
Roland, som brukar ta vara 
på sådant som kan användas 
igen, började samla ihop 
lämpligt material för en 
mack. Han bestämde att 80-
90 procent skullle vara åter-

Retromacken ”Hults bensin & kiosk”, är byggd av återbrukat material till 90 procent. Henrik Eriksson med sonen Liam, 2 år, ser 
på när Elias, 4 år, fyller tanken på sin bil.

Elias Eriksson med sin morfar Roland Häll, som byggde macken.

Här är allt du behöver veta
inför byte till sommardäck

Temperaturerna är på väg 
upp och vinterväglaget 
håller på att försvinna i 
landet – och då gäller det 
att ha bytt till rätt däck. 
Men vilka datum och krav 
gäller, hur mycket kos-
tar ett däckbyte och hur 
viktigt är det att efterdra 
hjulmuttrarna efteråt? 
Frågorna om däckbyte är 
många.
Allt för få bilägare har koll 
på vilka datum man ska följa, 
vilka krav som ställs och vad 
ett däckbyte bör kosta.

Mekanikerna på verk-
stadsportalen autobutler.se 
ser dagligen bilägare som fått 
problem efter att de själva 
försökt sig på däckbytet. Är 
du i tvivel om däckbytet har 
vi samlat de bästa råden för 
säsongens hjulskifte.  

Datum
Efter den 31 mars och om 
väglaget tillåter det, är det 
fritt fram att byta till som-
mardäck. Byte från odubbade 
vinterdäck till sommardäck 
är inget lagkrav men det re-
kommenderas starkt, efter-
som vinterdäck är anpassade 
efter andra temperaturer och 
gummiblandningen kan för-
sämra väggreppet. Kör du 
däremot med dubbade vin-
terdäck ska dessa vara av-
monterade efter den 15 april, 
det vill säga om det inte råder 
eller befaras bli vinterväglag 
(snö, is, snömodd eller frost 
på någon del av vägen).

Är dina däck i bra skick?
Dina sommardäck ska ha ett 
mönsterdjup på minst 1,6 
millimeter i däckets huvud-

mönster, men för att däcken 
ska få bra grepp på fuktigt 
väglag bör mönsterdjupet 
vara tre millimeter. Mät 
mönsterdjupet med en gam-
mal femkrona eller kolla om 
däcken har en slitageindika-
tor som visar när däcken 
börjar bli för slitna. Har du 
mer slitna däck än 1,6 milli-
meter och polisen stannar 
dig, så riskerar du få en böter 
på 1 200 kronor.

Lufttrycket i däcken är 
något du bör kontrollera en 
gång i månaden. Passa på att 
kolla lufttrycket på macken 
när du tankar bilen. Rekom-
menderat lufttryck för din bil 
framkommer ofta på insidan 
av tanklocket eller i bilens 
instruktionsbok. 

Under våren kan det råda 
stora temperatursvängning-
ar, vilket kan ändra trycket i 
däcken och då är det extra 
viktigt att lufttrycket beva-
kas. För lågt tryck sliter mer 
på däcken, ökar bränsleför-
brukningen och kan påverka 
bilens bromssträcka.

– Glöm inte att kontrollera 
däckens övriga skick. Kolla 
efter sprickor eller andra 
omfattande skador. Ser 
däcken för slitna ut kan det 
vara dags för ett par nya – 
rådfråga experterna på en 
verkstad om du är osäker. 
Kom ihåg att den allmänna 
rekommendationen säger att 
de bästa däcken ska sitta bak 
på bilen, förklarar mekaniker 
Simon Haile från verkstads-
portalen autobutler.se.

Priser
Priset på ett enkelt hjulbyte 
varierar enormt och om du 

Det börjar bli dags att byta till sommardäck. Men vad är det som gäller 
egentligen? Foto: David Edelstein, unsplash.se

inte ser dig för så finns det 
risk för att du får betala det 
dubbla. Det finns verkstäder 
som tar upp till 500 kronor 
för ett enkelt hjulbyte, även 
om det bara tar 15 minuter på 
verkstaden. Det är därför 
viktigt att få priser från flera 
olika verkstäder och jämföra 
offerter innan du bestämmer 
dig.

– Glöm inte att välja en 
säker säljare om du ska köpa 
däck online. För att veta om 
företaget är att lita på kan du 
exempelvis kolla om de är 
anslutna till Däckspecialis-
ternas riksförbund. Går du 
till en verkstad ska du ta reda 
på om de följer MRF:s repa-
rationsvillkor och kontrolle-
ras av en oberoende part. Läs 
även om verkstadens omdö-
me online för att veta vad 
andra tycker om mekaniker-
na, säger Simon Haile från 
autobutler.se.

Få minst tre olika offerter 
innan du väljer mekaniker. 
Att jämföra verkstäderna på 

nätet kan ge dig en snabb 
överblick över prisläget. På 
nätet är även avtalen skrift-
liga, vilket blir bilägarens 
säkerhet till att inget extra 
arbete kommer utföras på 
bilen än det man kommit 
överens om med verkstaden.

Efter montering
Hjulmuttrarna eller bultarna 
bör efterdras efter fem till 20 
mil, annars ökar risken för att 
hjulen lossnar från bilen. Har 
du inte rätt verktyg hemma 
är det kanske bättre att låta 
en verkstad göra hela jobbet 
åt dig.

Dina gamla vinterdäck ska 
du förvara mörkt, torrt och 
svalt. Däck utan fälg ska 
helst inte staplas på varandra 
utan ställas stående och gärna 
roteras några gånger under 
tiden de förvaras. Däck som 
sitter på fälg kan förvaras 
liggandes eller hängandes i 
krokar. Tänker du förvara 
däck på fälg liggande, så 
stapla dem två och två.

vunnet material och så blev 
det.

Pumparna är gjorda av två 
begagnade vattenfiltertan-
kar, två begagnade fönster-
hissmotorer han använts för 

att driva räkneverket, två 
begagnade luftfilterlock från 
en Volvo BM 650 bildar tan-
karmaturen, fyra små trans-
porthjul har blivit mätarhjul, 
ett litet 12-volts batteri, två 
begagnade dammsugar-
slangar fungerar som tank-
slangar, två positionsljus är 
flödesglasen där slangen går 
ut från pumpen.

Roligt att klura
Pumparna står stadigt på ett 
betongfundament. Träd-
gårdsplattor ligger framför 
det lilla huset, även det byggt 
av återbrukat material. Där-
inne kan barnen leka försäl-
jare av både bränsle, kaffe, 
godis och glass.

Macken byggdes i Rolands 
verkstad hemma i Rud. Det 
tog ett halvår.

– Det roliga är att klura ut 
grejerna, säger Roland Häll.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se
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Så mycket bättre...

Peter Jacobsson | 070-313 96 01 
www.topfloor.se | topfloor@telia.com

MITSUBISHI OUTLANDER 
PLUG-IN HYBRID  
 

/Alltid med fyrhjulsdrift 

Förmånsvärde från 1 166 kr/mån 
Pris från 399 900 kr 
 

Viktad förbrukning NEDC: 1,8 l/100 km, CO2 40 g/km, 148 Wh/km WLTP: 2,0/100 
km CO2 46 g/km, 69 Wh/km. Förmånsvärde 2019 netto per månad vid 50 % 
marginalskatt. Bilen på bild är extrautrustad. 

EIJE PETTERSSONS BIL AB 
EDGRENSGATAN 9-17, ÅMÅL 

 
ÖPPETTIDER MÅN-FRE XX-XX, LÖR-SÖN XX-XX  Jörgen Andrén Jesper Karlsson Andreas Hjort

ja@ejesbil.se jk@ejesbil.se ah@ejesbil.se

Öppettider: Verkstad:  Mån-tors 7-17, Fre 7-16

 Försäljning:  Mån-fre 9-18

Edgrensgatan 9-17, Åmål 

Tel. 0532-167 00

Macken i Hult ett mästerverk av återbrukat material

Retromacken ”Hults bensin & kiosk”, är byggd av återbrukat material till 90 procent. Henrik Eriksson med sonen Liam, 2 år, ser 
på när Elias, 4 år, fyller tanken på sin bil.

Öppettider:
Mån-tis 9-19

Ons-fre 9-18

Lör 10-15

Sön Stängt

Öppningserbjudande 8 april - 22 april

Kärragatan 15,  Mellerud, mittemot kommunförrådet

Nu slår vi upp portarna för Melleruds 
första och enda handtvätt

All tvätt 

sker med 

handtvätt

Normaltvätt inne99:- ord. pris 149:-Normaltvätt ute149:- ord.pris 199:- 

Supertvätt 
Inne och ute asfaltborttagning + flygrost 299:- ord. pris 600:-

Inne 149:- ord. pris 199:-

Ute, asfaltborttagning 199:- ord. pris 299:-

Normaltvätt

Inne och ute 199:-  ord. pris 299:-

Inne 99:- ord. pris 149:-

Ute 149:- ord.pris 199:-

Alltid drop in!
För tidsbokning ring

Audi A4 Sedan 2.0 TDI Pro Line - 08 
Silver, 18.400 mil  64.500 kr 

Citroën Berlingo Van 1.6 HDI -13 
Vit, 6.100 mil  72.500 kr 

Citroën C3 Picasso 1.4 VTi 95 hk- 10 
Röd, 10.800 mil  42.500 kr 

Citroën Jumpy Van 2.0 HDI 128 hk-15 
Vit, 13.700 mil  87.000 kr

Dacia Logan MCV 0.9 TCe 90 hk -15 
Svart, 6.700 mil  74.500 kr 

Hyundai i20 5 dörrar 1.2 86 hk -15 
Vit, 2.300 mil  84.500 kr 

Hyundai i40 sw 2.0 GDI 177 hk -12 
Blå, 10.400 mil  109.500 kr 

Kia CEED 1.4 CVVT Euro 6 99 hk - 17 
Röd, 3.100 mil  139.500 kr 

Kia Rio 5-dörrar 1.2 CVVT 86 hk -12 
Vit, 2.100 mil    89.500 kr NU 79.500 kr

Opel Corsa 1.2 Twinport 5d -14 
Grå, 6.700 mil 84.500 kr 

Peugeot 5008 1.6 BlueHDi Automat -15 
Vit, 5.900 mil  149.500 kr 

Peugeot RCZ 1.6 turbo -10 
Vit, 8.900 mil  129.500 kr

Renault Mégane 1.5 dci BOSE- 11 
Grå, 6.200 mil  64.500 kr

Subaru Legacy 2.0D 150hk -09 
Ljusgul, 17.500 mil 115.500 kr NU 79.500 kr

Toyota Land Cruiser Prado 5-dörrar - 16 
Svart, 9.300 mil  395.500 kr

VASSBOTTENS BIL

Öppettider: Vardagar 09:00 - 18:00
Besöksadress: Målaregatan 2, 462 69 FRÄNDEFORS. Telefon: 0521 - 192 22

Volvo S40 1.6 DRIVe Momentum -12 
Svart, 13.400 mil  89.500 kr

Volvo S60 T5 Geartronic Momentum -15 
Röd, 14.400 mil  164.500 kr

Volvo V40 D2 Kinetic 115 hk -14 
Svart, 10.700 mil 123.500 kr 

Volvo V50 D3 Momentum 150 hk -12 
Vit, 15.400 mil  89.500 kr

Volvo V60 D4 Momentum 163 hk -13 
Blå, 10.800 mil  142.500 kr

Volvo V70 1.6D DRIVe Momentum -11 
Grå, 9.800 mil  104.500 kr 

Volvo V70 D3 Geartronic 163 hk -12 
Grön, 16.600 mil  124.500 kr 

Volvo V70 D3 Geartronic Momentum -12 
Brun, 7.700 mil  149.500 kr

Volvo V70 D3 Geartronic Momentum -12 
Blå, 21.300 mil  99.500 kr

Volvo V70 D4 AWD  Geartronic  -13 
Vit, 17.300 mil  139.500 kr

Volvo V70 D4 Geartronic Momentum -13 
Svart, 14.300 mil  144.500 kr

Volvo XC60 D3 AWD Summum 163 hk -12 
Grå, 15.700 mil  134.500 kr
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”En härlig känsla i kroppen”
– Det är första vintern vi 
provat detta och vi tycker 
det är verkligt härligt, sä-
ger Eva Olsson från Hög-
säter om vinterbad.
Eva hängde med sin sväger-
ska Barbro Andersson, också 
hon från Högsäter, som tes-
tade att bada i det 14-gradiga 
vattnet i september.

– Det var skönt att bada i 
den temperaturen, så vi fort-
satte att bada varje dag. Först 
hade vi tänkt att bada fram 
till älgjakten, sedan flyttade 
vi fram datumet till luciahel-
gen. Men då hade vi blivit 

såpass vana att det bara fort-
satte, berättar Barbro.

I början var det Ragnerud-
ssjön som gällde, men när 
den sjön frös så letade svä-
gerskorna upp andra sjöar 
vid Kroppefjäll. Lilla Kvarn-
dålet var till exempel öppen 
hela vintern.

Via ett upprop på Face-
book uppmanades folk att 
komma och bada i Ragnerud-
ssjön på julafton 2018. Nio 
stycken modiga vinterbadare 
dök upp i Högsäter, Udde-
valla hade 64 stycken.

– Vi har bara haft uppehåll 
i två dagar. Det var när snön 

tinade så det forsade i bäcken 
som rinner ut i Lilla Kvarn-
dålet. Vi var rädda att dras ut 
i sjön. Man ska ha respekt för 
undervattenströmmar, kon-
staterar Eva.

Man vaknar till liv
– När man står där vid strand-
kanten och det regnar eller 
snöar på ryggen och sedan 
kliver i får man en härlig 
känsla i kroppen. Man vak-
nar till liv, förklarar Barbro.

– Det är liksom meditativt, 
tillägger Eva.

Att vinterbad är bra för 
hälsan är båda två rörande 

överens om. Ingen av dem 
har varit förkyld sedan de 
började bada.

– Många tycker att vi är lite 
galna, men man går miste om 
mycket i livet om man inte 
vågar prova på saker, säger 
Eva leende.

Oftast badar Eva och Bar-
bro på morgonen, de anser 
det är en riktigt bra start på 
dagen. De är inte länge i 
vattnet, kanske en halvmi-
nut. Huvudet doppas inte. De 
är också noga med att aldrig 
bada ensamma, för säkerhe-
tens skull. Eftersom sjöbot-
ten ofta är okänd för damerna, 

Barbro och Eva badade med sju andra på julafton 2018 i Ragnerudssjön. 
Foto: Privat.

Boosta din hälsa med kalla bad

Hälsoinspiratören Linda Ahlgren och konstnären Linda Vagnelind är 
duon bakom boken ”Kalla bad”. Foto: Linda Vagnelind.

Linda Ahlgren och Linda 
Vagnelind har skapat bo-
ken Kalla Bad tillsammans 
där Ahlgren är bokens för-
fattare och Vagnelind är 
medförfattare, fotograf 
och formgivare. 
– Idén till vår bok kom till oss 
efter ett gemensamt fredags-
bad och vi vill med boken få 
fler att förstå hur bra och 
njutbart det är att bada utom-
hus året om, berättar Linda 
Ahlgren.

Entreprenör
Linda Ahlgren är entrepre-
nör inom träning och hälsa. 
Hon driver en träningsstudio 
tillsammans med en kollega 
och jobbar engagerat med att 
lyfta fram modern pilatesträ-
ning i Sverige. Kroppens 
fantastiska kapacitet till för-
ändring inspirerar henne 
mycket. Genom varierade 
hälsoprojekt och tränings-
uppdrag  sprider hon sin 
övertygelse om att man alltid 

har ett val, och delar med sig 
av sitt livsmotto” Vad är det 
värsta som kan hända” till 
modiga människor som vill 
leva fullt ut. Som tränare och 
föreläsare inom pilates, ga-
ruda och yoga hjälper hon 
både företag och privatper-
soner att utvecklas.

Konstnär
Linda Vagnelind är konstnär 
och inspiratör. Hon inspire-
rar olika team till ökad moti-
vation genom kreativa work-

shops och hon jobbar ofta i 
större sammanhang som 
projektledare inom inred-
ning och konst. Hennes konst 
är representerad runt om i 
världen, både i officiella och 
privata samlingar. Vagnelind 
är verksam i egen studio med 
anslutande kurslokal och 
galleri. Hon älskar att klättra 
och hennes passion för trä-
ning har alltid varit stor. Hon 
gillar äventyr och är ständigt 
på jakt efter nya utmaningar. 

De arbetar tillsammans 

Kalla bad är en helhets-
upplevelse som är välgö-
rande för både kropp och 
själ på många olika sätt   
och man behöver verkligen 
inte vara naturnörd, hälso-
freak eller träningsfantast 
för att tycka om ett kallt 
dopp, man behöver bara 
vara lite nyfiken på hur 
man kan må lite bättre och 
så är det naturligtvis bra 
om man vill uppleva något 
annorlunda och nytt.
Regelbundna kalla bad ger 
en rad positiva hälsoeffekter 
både fysiska och psykiska: 
Bättre immunförsvar, star-
kare hjärta, bättre sömn och 
minskad stress är några ex-
empel.

Precis som med alla hälso-
samma vanor så krävs det 
regelbundenhet för att få 
bästa effekt.

Regelbundna bad 
Kalla bad ger till exempel 
mindre värk och minskad 
oro. Men då räcker det för-
stås inte med ett enda dopp 
eller en enda kall dusch – här 
krävs regelbundenhet. I de 
flesta studier som visar posi-
tiva resultat presenteras det 
att effekten stärks ju oftare 
man badar. För att nå de häl-
sosamma effekterna med 
kalla duschar är det viktigare 
att duscha regelbundet än 
väldigt kallt och länge vid 
enstaka tillfällen.

Ökat välbefinnande  
och minskad stress 
Kalla bad och duschar är en 

fantastisk vaccination mot 
vardagsstress och kan ses 
som en förebyggande medi-
cin för stressrelaterade häl-
soproblem. Den fysiska ut-
maning vi genomgår vid 
kalla bad positiv typ av stress 
gör att den mentala stressto-
leransen höjs på lång sikt. 
Spänningar, trötthet, ned-
stämdhet, dåligt minne och 
dåligt humör – alla negativa 
tillstånd minskar avsevärt.

Minskad smärta  
och  mindre värk 
Isbad är en populär återhämt-
ningsmetod som används av 
många idrottare för att 
minska muskelsmärta, stel-
het och ömhet. Kalla bad kan 
lindra smärta och dämpa in-
flammationer. Personer med 
diagnosen fibromyalgi och 
reumatism får vanligtvis 
mindre smärtproblematik 
när de vinterbadar regelbun-
det.  

Bättre sömn 
Man har även sett att perso-
ner som regelbundet tar 
kalla bad, duschar och kryo-
terapi sover bättre. Den bästa 
tiden för ett kallt bad eller en 
kall dusch för att bidra till 
bättre sömnrutiner är enligt 
forskningen på morgonen.

Mer brunt fett och ökad 
ämnesomsättning 
Människor som badar kallt 
eller exponeras för kyla har 
ofta mer brun fettvävnad än 
andra. Brunt fett hjälper till 
att reglera kroppsvärmen och 

Kalla bad ger en mängd goda hälsoeffekter

Vinterbad ger en mängd hälsofrämjande effekter, både för kropp och själ. Foto: Linda Vagnelind.

det gör att regelbundna vin-
terbadare lättare acklimati-
serar sig till temperaturför-
ändringar. En uppskattad 
effekt är att de fryser mindre 
under årets kalla månader. 
Bruna fettceller förbränner 
kalorier, vilket skapar värme 
och ökar förbränningen – till 
skillnad från det vita fettet 
som lagras som fettreserver i 
kroppen. Nu undersöker 
forskare hur man på konst-
gjord väg kan aktivera de 
bruna fettcellerna för att öka 

ämnesomsättningen, men 
det naturligaste och billi-
gaste sättet är förstås att 
nyttja vintermånaderna mer 
genom att bada kallt och 
vistas i kyla mer än vanligt.

Lägre blodtryck, starkare 
hjärta och längre liv 
Kombinationen kallbad och 
bastubad har många fördelar: 
Ökat immunförsvar och 
blodcirkulation, frisk och fin 
hud och bättre uthållig-
het. En av de viktigaste as-

pekterna av kombinationen 
bastu- och kallbad är hur 
hjärtat påverkas. Personer 
som bastar regelbundet löper 
mindre risk att drabbas av 
högt blodtryck, stroke och 
demens. I bastuvärmen får 
hjärtat arbeta hårdare, pulsen 
ökar och blodtrycket går upp 
vilket leder till att hjärtat 
stärks.

Har man kärlkramp, medi-
cineras för högt blodtryck, 
har nyligen haft hjärtinfarkt 
eller tät förträngning av 

kroppspulsåderns klaff bör 
man vara försiktig eller helt 
avstå från bastubad och is-
bad. 

Är man frisk är det däre-
mot hälsofrämjande att väx-
elvis utsätta sig för värme 
och kyla, som man gör när 
man badar kallt efter bastun. 
Med regelbundet kallbadan-
de kan blodtrycket sänkas 
över tid.

Källa: Boken Kalla bad,  
utgiven november 2018  

av Bonnier Fakta

brukar de ha med sig stavar 
som stöd när de kliver ut i 
sjön. Det är ofta strömt och 
lutande botten.

– Vi kan verkligen rekom-

mendera detta, det vore så 
roligt om vi kunde bli fler, 
framhåller båda två.
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se

och genom olika typer av 
inspirationsuppdrag får de 
båda Lindorna organisatio-

ner och företag att gå utanför 
sin bekvämlighetszon med is 
i magen och ökad kreativitet.
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Vårens första utställning en riktig fullträff

UPPERUD 
I lördags var det vernis-
sage av vårens första 
utställning på Dalslands 
konstmuseum. De fyra 
kvinnliga konstnärerna 
fanns på plats, berättade 
om sina verk och en av 
dem bjöd publiken på 
kärleksdikter.
Först ut att presenteras av 
museichefen Jörgen Svens-
son var Amalia Bille, textil-
konstnären som numera ar-
betar med keramik. Hennes 
stora, märkliga keramiska 
huvuden samspelade fint 
med Magdalena Erikssons 
bilder i den stora utställ-
ningshallen, de berikade 
varandra.

Varför det är just huvuden 
hon gör förklarade hon med 
att det mänskliga ansiktet 
intresserar henne och att ke-
ramik som material, vilket är 

nytt för henne, ställer till 
problem som får henne att 
hitta nya vägar. 

Tvättstugan i nytt ljus
Nästa konstnär, Helena Per-
now, studerar på HDK 
Steneby där hon utforskar det 
textila materialet. 

Hennes verk är en installa-
tion med större och mindre 
damastdukar, färgade i olika 
kulörer, hängande från linor 
i Galleriets tak.

– Det är en scen från en 
tvättstuga, en textil och 
rumslig komposition. Jag är 
intresserad av hur färgerna 
relateras till varandra och 
ljuset, berättade hon.

Dalsländska band
Elisabet Eriksson, textil-
konstnären som ställer ut i 
den nedre hallen, har starka 
band till Dalsland och var 
direkt rörd över att ställa ut 

på Dalslands konstmuseum.
– Alla verken jag visar har 

inslag av Dalsland, sade hon 
och visst var det så. Här fanns 
fragment av händelser relate-
rade till släkten med rötter i 
Ödeborg, hårda bud i Mel-
lerud, färgätmigej, kyrkor, 
folktro, den svarta korpen 
och många olika berättelser i 
färgsprakande, vilt broderi.

Målar det som händer
– Förra sommaren förvand-
lades himlen från sommar-
himmel till krigshimmel, 
berättade Magdalena Eriks-
son, vars färgstarka, fantasi-
eggande målningar samsa-
des med skulpturerna i övre 
hallen. 

Hon upplevde den skräm-
mande skogsbranden förra 
sommaren inpå knuten.

– Det har förändrat min 
trygghet som människa, sade 
hon.

I hennes målning ”Mys-
kväll” finns den omvälvande 
mörka händelsen med, mitt i 
glädjen. 

Eriksson, som också är 
estradpoet, bjöd publiken på 
två, rytmiskt framförda, 
egenskrivna kärleksdikter 
som visade att hennes språk 
kan spraka liksom färgerna i 
hennes målningar.

– Min konst handlar om att 
ge och få kärlek, sammanfat-
tade hon sin presentation.

Lyckad kombination
Vårens första är utställning 
på Dalslands konstmuseum 
bjuder på en särdeles lyckad 
sammansättning av konstnä-
rer. Den är spännande och 
full av liv och känslor i alla 
kulörer. En fullträff som kan 
upplevas fram till den 2 juni. 
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

En vernissagebesökare betraktar två av Magdalena Erikssons verk,  ”Bastubrudar” och ”Myskväll”. Dalslands konstmuseums chef, Jörgen Svensson, välkomnade publik och konstnärer till vernissage av vårens 
första utställning.

Elisabet Erikssons vilda broderi kan ses i nedre utställningshallen. Alla 
verken har inslag av Dalsland.

Benny Ruus årets Vänerstipendiat

Benny Ruus, vd Dalslands Kanal AB tilldelades Vänerstipendiet 2019. 
Foto: Privat.

På Vänertinget 21-22 mars 
delades Vänerstipendiet 
ut av Karlstads kommun. 
I år gick priset till Benny 
Ruus, vd för Dalslands 
Kanal. 
Benny har under 25 år verkat 
som vd för Dalslands Kanal 
AB. Kanalen är landskapets 
främsta turistattraktion och 
ett signum för Dalsland. Här 
ryms såväl industrihistoria 
som kulturarv parallellt med 
en levande farled kopplad till 
Vänersjöfarten.

Karlstads kommun och 
Vänersamarbetet tackar 
Benny för hans gärning som 
fantastisk ambassadör för 
Vänern när han går i pension 
efter sommarens säsong

Vänerstipendiet är ett pris 
som instiftades i samband 
med Karlstads 400-årsjubi-
leum. Som en gåva bildade 
övriga kommuner runt Vä-
nern en fond kallad ”Jubi-
leumsfond för Vänern”. Pri-
set består av ett stipendium 
på 20 000 kronor som delas 
ut av Karlstads kommun till 
en person, företag, organisa-

tion eller förening som arbe-
tat för att öka kunskaperna 
om Vänern. 

Väldigt hedrad
– Det känns glädjande och 
jag är väldigt hedrad, men det 
var lite otippat från min sida. 
Jag visste om att jag nomine-
rats av Melleruds kommun, 
men inte tänkt så mycket på 
det. Jag fick ett mail om ut-
nämningen för cirka tre 
veckor sedan och då blev jag 
förvånad, säger Benny Ruus.

Med tanke på sin långa 
erfarenhet av fritidsbåtmark-
naden i Sverige, Norge och 
Danmark förklarade han sig 
vara disponibel att dela med 
sig av sina kunskaper om 
fritidsbåttrafiken.

 Övriga nominerade var:
• Bengt Brunsell, Natur-
skyddsföreningen Värmland
• Förvaltningsgruppen Gull-
spångslaxen
• Grums Trollingklubb
• Kristinehamns historiska
• Leif Nilsson, Åmål
• Luröbåten Örnvalds fisk & 

turism HB
• Per Hedqvist, Vänersborg
• Rederiaktiebolaget Bojor-
ten

• Vänerlöjrom ekonomisk 
förening

Företagscenter i 
Mellerud upphör

MELLERUD 
Fredag 31 maj upphör 
Postnords Företagscenter 
i Mellerud. Anledningen är 
för få kunder.
– Företagskunder kommer 
att hänvisas till ICA, som är 
vårt postombud i Mellerud. 
Men det kommer fortsätt-
ningsvis att vara öppet på 
baksidan för avtalskunder, 
säger Hans Malcolm, pro-
duktionsområdeschef.

Sedan en månad finns post-

boxarna på järnvägsstatio-
nen. Den personal som job-
bar på företagscentret 
kommer att jobba med post-
sorteringen i Vänersborg 
och/eller köra ut post.

– Utvecklingen går häråt 
eftersom det inte kommer 
tillräckligt många kunder. Vi 
har tappat 50 procent av bre-
ven de sista tio åren, förklarar 
Malcolm.
 Susanne Emanuelsson 

susanne@mellerudsnyheter.se

Redan idag hänvisas postens företagskunder till baksidan av byggnaden.
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Härlig musikkväll med unga entusiaster
MELLERUD 
Vi som besökte Kultursko-
lans mittterminskonsert 
i onsdags fick en härlig 
överraskning. Vi var ut-
lovade ensembler och 
solister från Melleruds 
Kulturskola. Istället möt-
tes vi av 180 entusiastiska 
unga musiker från hela 
Dalsland.

Under läsåret har kultursko-
lorna i Dalsland samarbetat. 
Lärarna har haft fortbildning 
ihop och nu tog man det hela 
ett steg längre genom att 
samla elever i åldern 7-12 år 
från samtliga kulturskolor 
för en gemensam konsert i 
Kulturbruket. Som mest 
fanns det närmare 100 elever 
på scenen.

Under 55 minuter bjöds vi 
på en härlig blandning. Det 
hela inleddes med de yngsta. 
De spelade musik av Jan 
Utbult, som specialiserat sig 
på enkla, fåtoniga låtar för 
nybörjare. Med mängder av 
blåsare och stråkar kompade 
av ett rockband blev det en 
häftig upplevelse.

Sedan kom en sånggrupp 

från Mellerud som sjöng 
Smith & Thells landsplåga 
”Forgive me friend”.

Kompbandet fick också en 
chans att glänsa. Förstärkta 
med stråk, blås och sånger-
skan Ida Flodin Uggla fram-
förde de två låtar. Först David 
Bowies genombrottslåt 
”Space Oddity”, där Ida fick 
sånghjälp av Mats Petters-

son. Så Eagles klassiker 
”Hotel California”, där Filip 
Lundgren spelade det avslu-
tande solot.

Som avslutningen kom 
”junior och ungdom”, det vill 
säga de något äldre. De spe-
lade bland annat två låtar 
arrangerade av Dave Lord, 
bleckblåslärare i Färgelanda.

 Med 95 musiker blev Mi-

chael Jacksons ”Bad” kväl-
lens höjdpunkt. Få besökan-
de grupper har skapat ett 
sådant tryck i Kulturbruket.
På det hela en härlig musik-
kväll inför en fullsatt Spar-
banksalong. Bådar gott inför 
det fortsatta samarbetet.

Lars Nilsson

Sånggruppen från Mellerud.Ida och Mats sjunger ”Space Oddity”.

Stämningsfull kväll med 
sånger av Py Bäckman

SUNDALS RYR 
I söndags kväll fick en 
fullsatt kyrka i Sundals 

Ryr lyssna till Brålanda 
pastoratskör som gav en 
Py Bäckmankonsert un-

der temat ”Från vaggan 
till graven”.
 Brålanda pastoratskör fram-

Brålanda Pastoratskör med solister under ledning av Barbro Magnusson gav en konsert med Py Bäckmans 
sånger.

Trevligt vårcafé
GESTAD 
Lördagens Vårcafé i Gestad 
Missionshus innehöll myck-
et tänkvärt runt trevligt du-
kade bord.

Gunilla Rubbestad för-
medlade tankar och dikter så 
att man riktigt såg vad hon 
beskrev.  Thor Andersson 
ramade in det med finstämda 
sånger.  Pastor Sigward 
Karlsson höll en andakt om 

texten inför söndagens Marie 
Bebådelsedag.  

Till kaffet serverades när-
producerat bröd och gurka. 
Ett härligt sorl vittnade om 
att man trivdes.  Det var även 
ett lotteri med många vinster.
Kvällen avslutades med att 
alla sjöng psalmen Bred dina 
vida vingar, o, Jesus över 
mig.

 Marianne Karlsson

Thor Andersson och Gunilla Rubbestad bjöd på tankar i ord och ton i 
Gestad Missionshus.

förde ett dussin sånger av Py 
Bäckman med Ann-Britt Ja-
cobsson vid pianot och Bar-
bro Magnusson som dirigent.
Solister var Lena Ström, 
Angelica Bengtsson, Fredrik 
Johansson och Barbro Mag-
nusson.

Gunilla Rubbestads tankar 
och deklamation mellan 
sångerna gav en fin helhet.

Kyrkoherde Thomas 
Holmström höll en andakt.

– Från vaggan till graven 
får vi lita på Guds löften, vila 
i dem och få kraft i livsvand-
ringen, även när det verkar 
som att allt hopp är ute, var 
kyrkoherdens hälsning.

– En mycket stämningsfull 
konsert, var det allmänna 
omdömet.

Utgångskollekten delades 
mellan Kyrkans Unga och 
Kyrkans Körsångsförbund.

Marianne Karlsson

Vid årets första medlems-
möte för PRO Mellerud den 
16 januari, bjöds på gröt och 
skinksmörgåsar, ett sätt att 
avsluta julhelgerna. Ett stort 
tack framfördes till duktiga 
gänget i köket. Ordföranden 
kunde hälsa ett i stort fullsatt 
Templargården välkomna. 
Information skedde om kom-
mande aktiviter, cirklar, re-
seprogram samt en satsning 
på ett aktuellt spörsmål,”Låt 
dig inte luras”, då många 
idag råkar ut för att bli upp-
ringda av inte alltid seriösa 
försäljare eller andra som 
inte har rent mjöl i påsen. 
Vidare påmindes om Äldre-
dagen den 16 mars på Kul-
turbruket på Dal. 

Dan Johansson, Tösse,  
framförde som vanligt på ett 
härligt sätt, med sång och 

FÖRENINGSREFERAT

Gunilla Berg och Birgitta 
Benjaminsson som Karl och 
Gerhard.

Melleruds Demensfören-
ing hade årsmöte den 25 fe-
bruari. Kvällen började med 
att vår ordförande hälsade 
oss alla välkomna. Ett sär-
skilt välkommen riktades till 
en ny medlem. Därefter lyss-
nade vi på några sånger som 
trubaduren för kvällen, Stig-
Arne Larsson, sjöng.

Därefter började sedvanli-
ga årsmötesförhandlingar. 
Till årsmötesordförande 
valdes Sture Torstensson. En 
verksamhetsplan till och 
med juni fastställdes. Den 28 
januari skulle vi haft med-
lemsmöte, men en stor snö-
storm satte stopp för detta. Vi 
tvingades ställa in mötet. Två 
föredragshållare som kom 
utifrån kunde inte ta sig till 
Mellerud.

Vår förbundsordförande 

Per Rahmström från De-
mensförbundet medverkade  
på äldredagen den 16 mars på 
Kulturbruket. Nästa ordina-
rie medlemsmöte blir den 8 
april, då det ska handla om 
färdtjänst, bistånd, hemtjänst 
och larm för oss lite äldre. 
Ska bli intressant att höra.

Våravslutningen blir den 3 
juni. Då har vi tänkt oss ett 
medlemsmöte i närheten av 
bygget, med en liten pick-
nick i gröngräset.

Efter årsmötesförhand-
lingarna trakterades vi med 
två olika välsmakande sop-
por och hembakat gott bröd. 
Vi blev underhållna av truba-
duren som sjöng flera sånger.  
Som avslutning blev det 
kaffe och kaka.

ÅRSMÖTE
gitarr, många välkända me-
lodier. I samband med kaf-
feserveringen dök Karl och 
Gerhard upp. Karl gestalta-
des av Gunilla Berg och 
Gerhard var Birgitta Benja-
minsson. Dessa frackklädda 
primadonnor framförde på 
ett alldeles eget sätt, revy-
kungen Karl Gerhards, jazz-
gossen, till allas stora förtjus-
ning. Som vanligt avslutades 
mötet med lottdragningar. 
Nästa träff blir årsmötet den 
13 februari.

Text och foto: 
Evert Magnusson



MELLERUDS NYHETER 19ONSDAG 27 MARS 2019

Sverige har en förskola i 
världsklass. Det är ingen 
slump. Förklaringen när för-
skolan fungerar som bäst 
stavas god planering, rätt 
resurser och seriösa sats-
ningar på personalen. Med 
tillräcklig bemanning finns 
alltid utrymme för lek, lä-
rande och den där extra lilla 
kramen, precis som det ska 
vara. Och när barnen trivs på 
förskolan kan vi vuxna gå till 
jobbet med en bra känsla i 
magen. Bättre samhällsnytta 
än den förskolan ger får man 
leta efter.

Det här vet alla föräldrar. 
Och det här vet medlem-
marna i Kommunal, fantas-
tiska barnskötare runt om i 
landet som jobbar i försko-
lan. Trots det har ett 40-tal 
kommuner i skrivande stund 
beslut på att inte tillsvidare-
anställa barnskötare. 

Melleruds kommun, ni är 
en av dessa.  Det är både 
obegripligt och oacceptabelt 
att ni valt den här linjen. Vi 
talar om landets femte störs-
ta yrkesgrupp, skickliga 
barnskötare som är experter 
på att ge barnen i förskolan 
den omsorg de behöver. Att 
inte tillvarata deras kompe-
tens är inget annat än ett 
slöseri med resurser. 

Barnskötarnas unika kom-
petens och roll i förskolan 
framgår dessutom tydligt i 
den nya läroplanen för för-
skolan som sjösätts i som-
mar. Tillsammans med lan-
dets förskollärare har 
barnskötarna till uppgift att 
omsätta förskolans läroplan i 
praktiken, stötta barnen i 
deras lärande och genomföra 
undervisningen i förskolan.

Kommunal välkomnar 
ansatsen i den nya läroplanen 
som ger barnskötarna det 
erkännande de förtjänar och 
förtydligar deras roll i arbets-
laget. Nu är det upp till lan-
dets kommuner att visa att 
även ni tar behovet av yrkes-
skicklig personal i förskolan 
på allvar. 

Att inte möta de krav som 
den nya läroplanen ställer är 
ett felsteg som vi beklagar. 
Men än är det inte för sent.

Vi uppmanar kommunsty-
relsen i Mellerud att tänka 
om. Genom att barnskötarna 
får den uppskattning de ska 
ha och tillsvidareanställ-
ningar på heltid kan Sverige 
fortsätta att upprätthålla – 
och utveckla – kvaliteten i 
förskolan.

Kommunal är mer än gärna 
behjälpliga och mycket in-
tresserade av att träffa er för 
att berätta mer om våra per-
spektiv på behoven inom 
barnomsorgen. Att identifie-
ra barnskötarnas roll, precis 
som Sveriges regering gjort 
för länge sedan, som är avgö-
rande för en bättre förskola.

Vi vet att det finns många 
föräldrar, kollegor och barn 
som sätter stort värde på 
barnskötarnas yrkeskunnig-
het – visa att ni också gör det 
och tillsvidareanställ barn-
skötare!

Tobias Baudin, förbunds- 
ordförande Kommunal

Jenni Moverare,  
avdelningsordförande  
Kommunal Vänerväst

Upp till bevis!

Det australiensiska bolaget 
Odin Metals har fått tillstånd 
att projektera för gruvdrift i 
ett 220 km2 stort område i 
Dalsland. Till ytan är områ-
det större än ön Hisingen och 
sträcker sig genom såväl 
Bengtsfors, Dals Eds, Mel-
leruds som Åmåls kommun. 
Tillståndet innebär att natur-
reservat som Sörknatten, 
Södra Ryr och Yttre Bodane 
samt kulturminnen som Frö-
skogs 1700-talskyrka är ho-
tade. Det finns heller inga 
svar på hur grundvattnet, el-
ler vattnet i Vänern, kommer 
att påverkas av eventuell 

gruvdrift.  För vattnets skull, 
och för våra natur- och kul-
turarv, så säger Miljöpartiet 
nej till gruvdrift i Dalsland.

Det moderna industri- och 
konsumtionssamhället an-
vänder mycket metaller. I 
EU-dokument refereras en 
uppskattning från forsk-
ningsinstitut om att den glo-
bala efterfrågan kommer att 
fördubblas till 2030, samti-
digt finns det av hållbarhets-
skäl behov av att halvera ut-
taget till 2050. 

Redan nu överskrider 
människans uttag de plane-
tära gränserna till en nivå 

som innebär att vi tär på na-
turkapitalet. 

Svensk lagstiftning är 
ännu inte fullt ut anpassad till 
de hårdare miljökrav som EU 
ställer när det gäller gruv-
drift, det gäller särskilt vat-
tendirektivet. Miljöpartiet 
vill ha en genomgripande 
förändring av det svenska 
tillståndssystemet för att få 
tydligare genomslag för 
EU:s högre krav på miljö- 
och vattenskydd än dem som 
finns i Sverige idag.

Med Miljöpartiet i EU, i 
riksdagen, i regionen och i 
Dalslands kommuner, har du 

en självklar garant för att 
vattnet och miljö- och kultur-
arven ska överordnas gruv-
företagens jakt efter koppar 
och silver.    

Miljöpartiet tar ansvar!
 För Miljöpartiet

Tina Ehn, partistyrelse- 
ledamot, Sotenäs

Lotta Robertsson Harén, 
gruppledare, Åmål

Sofia Falander,  
gruppledare, Mellerud

Sven Hansson,  
ordförande, Färgelanda

Nej till gruvdrift i Dalslands naturreservat

Ett bättre klimat, minskat 
beroende av metaller från 
Kina och en insats för att 
stoppa barnarbete i gruvor i 
Kongo. Det är några av de 
positiva effekter som mo-
dern brytning av värdefulla 
metaller i Dalsland kan bidra 
till.

IF Metall anser att det är 
hög tid att höja blicken i den 
här frågan. Det gröna teknik-
genombrottet har redan kom-
mit. Idag finns det drygt två 
miljoner elbilar på jorden. 
2030 kommer de att ha ökat 
till 115 miljoner, enligt en 
prognos från internationella 
energimyndigheten IEA.

Med den ökningen följer 
ett stigande behov av metall-
ler till batterier och elektrisk 
utrustning i fordonen. Elbilar 
behöver fyra gånger så 
mycket koppar som traditio-

nella fordon. På två år har 
priserna på metaller som 
kobolt och litium rusat i höj-
den.

Men stora delar av Dals-
land tycks helst vara passiva 
läktaren när den gröna om-
ställningen accelererar. Ni 
vill säkert ha bättre klimat 
och ni gillar kanske tanken 
på mindre import av metaller 
från Kina och stopp för barn-
arbete i gruvor i Kongo. Men 
några provborrningar i dals-
ländsk mark ska inte göras.

Det resonemanget håller 
inte. Klimatfrågan är ett glo-
balt ansvar. Alla måste bidra 
med de resurser som krävs 
för omställningen. Dessutom 
är det mycket säkrare att 
använda egna metallfyndig-
heter än att lita till leveranser 
från Kina.

I stort sett all elektronik i 

ett mer ekologiskt samhälle 
är beroende av sällsynta 
jordartsmetaller som kobolt, 
volfram, nickel och litium. 
De har avgörande funktioner 
i pekskärmar, solceller, vind-
kraftverk och mängder andra 
produkter. Flera av de här 
metallerna finns i Sverige. 

Vi vet att de finns i Dals-
land, men om koncentratio-
nerna är tillräckligt höga för 
utvinning återstår att se. Det 
ska provborrningarna ge svar 
på.

Nästan all svensk industri 
använder på något sätt säll-
synta jordartsmetaller i sin 
produktion. Så varför impor-
tera det som finns i landet? 
Varför låta barn krypa i 
trånga gruvgångar efter ko-
bolt i Kongo när vi, med 
världens starkaste arbetsmil-
jölagar, kan bryta metaller 

säkert i Sverige?
Lägg ner skrämselpropa-

gandan och släpp fram verk-
ligheten istället. Metallut-
vinning är en jättemöjlighet 
för tillväxt i Dalsland. Den 
kan skapa ny utveckling och 
många jobb även i närlig-
gande branscher. Gruvnä-
ringen kan dessutom bidra 
till bättre infrastruktur om 
vägar och järnvägar byggs ut 
för att klara transportbeho-
ven.

Dalsland har massor av 
mark. Den kommer att räcka 
till för både svampplockare, 
motionärer, jägare och för 
utvinning av framtidens vär-
defulla metaller.

IF Metall Norra Älvsborg  
gm Per Källvik

Metallutvinning är en jätte-
möjlighet till tillväxt i Dalsland

Tillstånd att leta metaller i 
Dalsland överklagas igen 

DALSLAND 
I höstas beslutade Bergs-
staten att ge prospekte-
ringsbolaget Odin Metals 
tillstånd att leta efter 
koppar och silver i Dals-
land, trots protester från 
kommuner och privat-
personer. Nu överklagas 
beslutet.
Det i höstas beviljade till-
ståndet gäller i tre år och 
avser ett område benämnt 
Dingelvik 100. Prospekte-
ringsområdet är stort och 
sträcker sig över Bengtsfors, 
Dals-Eds, Melleruds och 
Åmåls kommuner.

Bengtsfors, Dals Ed och 
Åmål sade redan i våras nej 
till planerna på provborrning 
i Dalsland. De menade att 

naturvärden, vattentäkter 
och besöksnäring stod på 
spel. 

Melleruds kommun ville 
veta mer och efterfrågade en 
specificering av hur grund- 
och ytvatten påverkas samt i 
vilka områden träd kan 
komma att tas ner. 

Mellerud fick inte svar på 
sina frågor. Melleruds kom-
munchef, Sophia Vikström, 
antar att Bergsstaten inte 
ansåg frågorna relevanta i det 
läget.

Ensamrätt till området
Odin Metals tillstånd att un-
dersöka området betyder att 
bolaget, med säte i Perth, 
Australien, har ensamrätt till 
området i tre år. 

Kommunerna överklaga-
de, det gjorde också fören-
ingen Gruvkampen Dalsland 
som bildats med anledning 
av planerna och ett stort antal 
privatpersoner. 

Överklagan avvisades av 
förvaltningsrätten i Luleå, 
där den statliga Begsstaten, 
ett beslutsorgan inom SGU, 
Statens geologiska under-
sökning, har sitt säte.

Överklagar igen
Nu förbereder föreningen 
Gruvkampen Dalsland en 
grupptalan med överklagan 
till Kammarrätten. Man har 
tagit hjälp av miljöjuristen 
Gunilla Högberg Björck.

Hon sade i en intervju, i 
december 2018, med P4 Väst 

att hon anser det helt fel att 
möjligheten till mineralle-
tandet inte stoppas av dom-
stol när det blir överklagan-
den. Hon hänvisar till 
EU-rätten som säger att indi-
viden har rätt till en rättslig 
prövning.

Även Bengtsfors, Åmåls 
och Dals Eds kommuner 
kommer att överklaga beslu-
tet till Kammarrätten.

Om Melleruds kommun 
ska överklaga till Kammar-
rätten diskuterades på kom-
munstyrelsens arbetsutskotts 
möte igår, tisdag 26 mars, 
och beslutet var vid Melle-
ruds Nyheters pressläggning 
inte bekant.
 Karin Åström 

karin@mellerudsnyheter.se 

Fick LRF:s pris 
DALSLAND 
Föreningen Framtids-
bygder Dalsland- Årjäng-
Munkedal har fått LRF:s 
kulturpris.
Föreningen fick ta emot Per 
Lindecrantz kulturstipendi-
um vilket motiverades bland 
annat med att föreningen har 
utlyst arkitekttävlingen 
Dalslandsstugan 2.0 - smart 
husbyggande i massivträ 
från dalsländska skogar.

Priset delades ut den 18 
mars i Vara under LRF Väs-
tra Götalands regionstämma.

Motiveringen lyder: ”För 
ett målmedvetet arbete med 
att skapa förutsättningar för 
att bo och arbeta på lands-
bygden. Främjandet av ett 
rikt kulturliv och förenings-
liv där människor mötesplat-
ser och lokala trivsel och 
trygghetslösningar finns 
med i bygdeutvecklingen 

hos denna innovativa fören-
ing”.

Framtidsbygders Kerstin 
Söderlund, Mellerud, som 
var projektledare för arki-
tekttävlingen, är glad över 
utmärkelsen.

– Det känns fint att bli 
uppmärksammad av LRF 
som är landsbygdens organi-
sation, säger hon.

– En arkitekttävling är ju 
egentligen en upphandling, 
men vi skulle ju inte bygga, 
utan locka till inflyttning.  
Det är roligt att andra tagit 
bollen vidare. Den första 
Dalslandsstugan 2.0 bygg-
des i Bengtsfors, nu byggs ett 
i Håverud, ett annat är på 
gång i Laxarby, berättar Ker-
stin Söderlund.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

Välkommen till debatt och insändarsidorna! 
Du får använda signatur i tidningen, men måste alltid uppge namn, adress och telefonnummer för redaktionen. 
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Maila din insändare till: redaktion@mellerudsnyheter.se
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Melleruds mesta och flitigaste entreprenör?

Få mellerudsbor har betytt så mycket för kommunen som Torsten Lindblom.

Bensinmack, bilförsälj-
ning, maskinuthyrning, 
kläder, färghandel, tid-
ning och företagsrekryte-
ring är några av de saker 
Torsten Lindblom har 
varit inblandad i. Mycket 
i Mellerud har honom att 
tacka för sin existens. 
Torsten är född 1934 och 
växte upp på Korsgården i 
Dalskog med syskonen Åke 
och Inga. Gården ligger mel-
lan kyrkan och Kabbosjön.

Gården hade köpts av Tor-
stens farfar 1917 och över-
togs av hans far 1937. När 
Torsten växte upp hade man 
15-16 mjölkkor och odlade 
säd och potatis. 

– Vi sålde på 1950-talet 
cirka 18 ton potatis till Grön-
sakslagret i Mellerud, berät-
tar Torsten.

På 1940 talet fanns det fyra 
livsmedelsaffärer i Dalskog, 
förutom möbelaffär, kläd-
handel, cykel- och sportaffär 
samt café.

Shell kommer  
till Åsensbruk
Under unga år arbetade Tor-
sten som bilreparatör i Göte-
borg och på Håfreströms 
Bruk. 1961 fick han reda på 
att Shell ville etablera sig i 
Åsensbruk. Torsten skrev 
kontrakt med dem och ben-
sinbolaget gick i borgen för 
det lån som behövdes för att 
han skulle kunna bygga en 
mack. 

Det blev mer än bara en 
bensinmack. I anläggningen 
fanns också en bil- och däck-
verkstad samt en servicebu-
tik. Tvätthall, smörjhall och 
verkstad fick takhöjd så att 
även lastbilar kunde köra in. 
Macken invigdes 1962 och 
blev en stor succé.

Ett par år senare gick Mo-
narkförsäljaren i Åsensbruk 
i konkurs. Torsten övertog 
verksamheten och flyttade in 
försäljning av cyklar, mope-
der, gräsklippare och båtmo-
torer i macken.

 Volkswagen
– 1965 blev jag övertalad att 
sälja Volkswagen av ägaren 
till Dalslands Motor i Åmål, 
Algot Jansson. Det tyckte jag 
var ett naturligt steg eftersom 
macken var auktoriserad 
Volkswagenverkstad.

– 1984 arbetade jag som 
konsult till Svenska Volks-
wagen under cirka ett år. 
Bland annat var jag i Ludvika 
en period. Jag var också med 
som konsult när Blennemark 
övertog Volkswagen/Scania 
försäljningen i Vänersborg 
och Trollhättan.

Färgaffär, maskin- 
uthyrning och mode
I mitten på 1980-talet köpte 
Torsten de tre fastigheterna 
intill Karlssons möbler, där 
det nu byggs ett köpcenter. 
Han renoverade lokalerna 
och hyrde ut en till bilförsälj-
ning och -service. Tillsam-
mans med konstnären Olle 
Rudolf köpte han Melleruds 
Färg som flyttades till de 
nyrenoverade lokalerna.

Dessutom startade han och 
sonen Karl-Erik maskinut-
hyrningen TLAB här 1989. 
Sonen var då bara 19 år.

1987 köpte han Modehuset 
Börsen AB. Ulla och dottern 
Camilla, då 20 år, fick i upp-
drag att driva verksamheten.

JOAB kommer  
till Dals Rostock
1986 var företaget Hjalmars-
fors i Dals Rostock på väg i 
konkurs. Torsten kom in som 
försäljningschef. Men före-
taget gick inte att rädda. 
Torsten hade bra kontakt 
med ägaren till JOAB i Gö-
teborg, Jan Olsson. Tillsam-
mans köpte de Hjalmarsfors 
av konkursförvaltaren och 
startade JOAB i Dals Ro-
stock AB. Efter ett halvår 
sålde Torsten sin del till Jan 
Olsson.

– Men jag fick i alla fall 
JOAB till Dals Rostock, sä-
ger han.

Torsten var även med att 
rekrytera ett antal andra fö-
retag till kommunen, bland 
annat ett som utvecklade 
lyftok till containrar. Men det 
fanns tyvärr inte några lämp-
liga lokaler i Mellerud så 
företaget flyttade verksam-
heten till Rotterdam.

PORTRÄTTET

Shell bensinstation i Åsensbruk 1962. Anläggningen byggdes av Torsten 
Lindblom och bestod av bilverkstad, tvätthall, smörjhall, däckverkstad, 
servicebutik och utvändig biltvättplats. Verkstaden var en auktoriserad 
VW-serviceverkstad. Foto: Privat.

Torsten Lindblom vid öppnandet av Shell i Åsensbruk fredagen den 16 
februari 1962. Foto: Privat.

Branden vid familjens hus startade torsdagen den 18 februari 1993 vid 
tvåtiden på natten. Hela övervåningen blev utbränd och undervåningen 
fick omfattande rök- och vattenskador. Foto: Privat.

Melleruds Nyheter
Torsten var från 1985 och 
några år framåt ordförande i 
Köpmannaföreningen.

– Det var då en stor orga-
nisation med 30-40 medlem-
mar.

Köpmännen tyckte att 
ELA var för dyr att annon-
sera i. De började istället att 
annonsera mer i Dalslän-
ningen. Det ledde så små-
ningom till en öppen konflikt 
med ELA. 

Köpmännen kallade till 
stormöte med alla företagare 
och där bestämdes att de 
skulle starta ett eget annons-
blad. Det kom veckovis un-
der namnet ”Mellerud – 
Köpcentrum på Dal” med 
start 1989. Annonsbladet 
trycktes  av Dalslänningen 
som då ägdes av Stig Bertils-
son. 

1993 övertog Stig Bertils-
son annonsbladet. Melleruds 
Nyheter vad född och nu 
även med redaktionell text. 

Livsförändringar
– Det är framför allt två hän-
delser som har förändrat mitt 
liv, berättar Torsten. Olyckan 
och branden.

1988 höll han och ett antal 
andra på att renovera på för-
äldragården. Bland annat rev 
de ett skjul. Torstens uppgift 
var att ta emot bräderna och 
såga upp dem till ved. Plöts-
ligt rasade skjulet och tryck-
te in honom i sågen. Höger-
armen kapades i höjd med 
armbågen.

– De opererade mig i mer 
än åtta timmar. Men de satte 
tillbaka underarmen.

I februari 1993 var det dags 
för nästa olycka. En februa-
rinatt självantände sonens bil 
som stod parkerad under 
hustaket till altanen när han 
kom hem på natten. En del av 
huset brann ner och hela 
Torstens dåvarande bild- och 
filmsamling gick upp i rök.

Ideellt arbete
1999 gick Torsten i pension. 

1966 gifte sig Torsten med 
Ulla. De fick barnen Camilla 
1967 och Karl-Erik 1971. 
Arbetsbelastningen blev för 
hög så 1967 arrenderade 
Torsten ut macken och flyt-
tade bilförsäljningen till 
Mellerud, till lokalerna där 
Jannes biltjänst ligger idag. 
Dit hade Torsten även möj-
lighet att flytta med Volkswa-
genverkstaden.

Tidiga japanska bilar
1970 slutade han som säljare 
på Dalslands Motor och star-
tade Torsten Lindbloms Bil 
AB. Han köpte lokalerna där 
Westbike idag finns. Han 
övergick till att sälja Datsun, 
nu Nissan. Torsten sålde så 
bra att han blev belönad.

– Jag och Ulla fick en resa 
till Thailand 1973.

Torsten var även med och 
startade Datsuns svenska 
återförsäljarförening.

– Men åter jobbade jag 
nästan dygnet runt.

Så 1977 sålde han företa-
get men behöll lokalerna som 
hyrdes ut. 

– På våren 1977 var det 
meningen att jag skulle 
bygga nytt hus, men överta-
lades av ägaren till Algot 
Jansson, ägare till Dalslands 
Motor, att åter börja arbeta 
hos honom, nu som försälj-
ningschef i Åmål. Han erbjöd 
bra lön och tjänstledighet vid 
bygget av mitt nya hus.

1978 byggde Torsten huset 
där han och frun bor i dag.

Därefter har han ägnat sig 
mycket åt att dokumentera 
Dalskog. Bland de drygt  
6 000 bilder därifrån han har 
samlat på sig efter branden 
finns bland annat foton på 
varenda gård i Dalskogs 
socken. Han har samlat kor-
ten och information i pärmar 
som nu finns i byalagets ägo. 
Torsten har sammanlagt   
18 000 bilder liggande i sin 
dator. 

2005 bjöd han in alla 
elever som under en tioårs-
period gått i Dalskogs skola. 
90 av de drygt 100 inbjudna 
kom och det blev stor fest i 
Källhults bygdegård. Festen 
blev sådan succé att det ledde 
till de första Dalskogsda-
garna, 2007 och 2008.

Numera ordnas Dalskogs-
dagen vartannat år. Det krävs 
för mycket arbete för att köra 
varje år.

– Det bor 400 invånare i 
Dalskogs socken, 100 av 
dem behövs för dagen. Det är 
tack vare att vi har ett så bra 
byalag som det går att ge-
nomföra, konstaterar Tor-
sten.

Däckåtervinningen
När Håfreströms Bruk skulle 
läggas ner 2009 bildades på 
Torstens förslag en grupp 
med uppgift att hitta verk-
samheter att fylla de tomma 
lokalerna med. 

– Det var en grupp som 
gjorde mycket jobb som få 
känner till.

Torsten fick kontakt med 
ett nystartat företag i Göte-
borg vars idé var att åter-
vinna däck. Han lyckades 

övertala dem att förlägga 
verksamheten till Åsens-
bruk, något han med rätta är 
stolt över.

Framtiden för Mellerud 
Jag frågar Torsten vad han 
vill skicka med till ledningen 
för kommunen.

– Vad jag saknar är en fö-
retagsgrupp där företagarna 
och kommunen gemensamt 
jagar nya företag till kom-
munen. Företagarna i den 
kan vara kontakter och boll-
plank till de som funderar på 
att etablera sig här. Vi måste 
också annonsera och mark-
nadsföra att vi bara är en 
timmes tågresa från Göte-
borg med huspriser och tom-
ter som är en bråkdel av vad 
man får betala i Göteborgs-
området, säger han..

Arvet lever vidare
Mellerud har mycket att 
tacka Torsten för. Utan ho-
nom troligen ingen Melle-
ruds Nyheter, och hans barn 
Camilla och Karl-Erik driver 
Modehuset Börsen och 
TLAB vidare, i Dals Rostock 
är JOAB etablerat och i 
Åsensbruk återvinner man 
däck. 

Dalskogs socken har do-
kumenterats för kommande 
generationer och Dalskogs-
dagen har blivit en institu-
tion. Få mellerudare har nog 
betytt så mycket för vår kom-
mun.

 Lars Nilsson
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”Det är roligt att det lönar sig att satsa”

Fr.v: Arne Eriksson med sonen Mathias, från Kleven, Mellerud, diskuterar med säljchefen Anders Johansson, 
säljaren Magnus Isaksson och Hans Gustavson, ny vd på Värm-Dal & Traktorservice i Mellerud sedan årsskiftet.

MELLERUD 
Fredag och lördag förra 
veckan hade Värm-Dal & 
Traktorservice i Mellerud 
välbesökt vårvisning där 
bredden av produktsorti-
mentet kunde ses.
– Vi visar rubbet som vi säl-
jer, allt från vanliga gräsklip-
pare till stora tröskor. Mel-
lerud är en framgångssaga 
som dubblade volymen mel-
lan 2017 och 2018. Det är 
roligt att det lönar sig att 
satsa, säger säljchefen An-
ders Johansson.

Vid årsskiftet tillträdde 
Hans Gustavsson som ny vd 
i företaget.

– Jag är positivt överraskad 
över Mellerud, både när det 
gäller sortimentet och för-
säljningsytorna. Personalen 
har gjort ett bra jobb, säger 
han.

Personalstyrkan växer, om 
en månad börjar en ny säl-
jare och ytterligare en meka-

niker är på gång. Då kommer 
styrkan att bestå av nio an-
ställda.

Arne Eriksson, Kleven, 
Mellerud, har med sig sonen 
Mathias.

– Vi tittar runt och kanske 
blir det affär också, säger 
Arne leende.

Vi träffar Joakim Larsson 
som står och demokör en 
kombimaskin, som både ka-
par och klyver veden.

– Det är det som gäller 
numera, det ska vara lätt och 
smidigt, konstaterar Joakim.

Bröderna Per och Conny 
Andersson från Tösse står 
och kikar på en slåttermaskin 
utomhus.

– Vi har köpt den, men inte 
fått hem den än. Det är ju kul 
att se på den först, säger Per.

Bröderna driver en gård 
med mjölkproduktion i Tös-
se, där de har 110 mjölkkor 
plus ungdjur.
 Susanne Emanuelsson 

susanne@mellerudsnyheter.se

Joakim Larsson förevisar en kombimaskin som både kapar och klyver veden.

Bröderna Per och Conny Andersson från Tösse, till höger, kikar på den slåttermaskin de beställt, men inte fått levererad än. Säljaren Christer 
Jansson till vänster.

S-riksdagsmän gästade klustret på Nuntorp
BRÅLANDA 
På agendan för dagen, när 
två av socialdemokrater-
nas riksdagsmän besökte 
Nuntorp, stod samtal och 
samråd om modern lands-
bygdspolitik. Lantbrukare 
från området gav informa-
tionen och Gröna Klustret 
Nuntorp kunde bocka av 
ett oberoende möte för 
landsbygdsfrågor, helt i 
enlighet med sina inten-
tioner.
Marie och David Naraine 
berättade om sin lammpro-
duktion, Ingemar Torstens-
son pratade mjölkproduk-
tion, Bertil Hagsgård 
grisproduktion och Roger 
Johansson lyfte skogsbru-
kets frågor. 

Man belyste frågorna både 
inom dessa näringar och to-
talt inom lantbruket. Det 
handlade bland annat om det 
svenska lantbrukets konkur-
renskraft, hur man arbetar för 
en hållbar produktion och 
biogasen på Dalboslätten, 

närproducerad mat, multire-
sistenta bakterier, kommu-
nernas upphandlingar (kon-
tra kontrollerna) och skogen 
som förnyelsebar energi och 
sist men inte minst livsmed-
elsstrategin.

Två S-politiker på plats
De två politikerna som mötte 
upp, Paula Holmqvist från 
Dals Ed och Mats Viking från 
Trollhättan, tyckte de fått en 
mycket informativ beskriv-
ning av landsbygdsfrågorna. 

Paula Holmqvist, som sit-
ter i riksdagens försvarsut-
skott, menade bland annat 
med tanke på självförsörj-
ningsgraden att närproduce-
rad mat är a och o i kristider. 
Den svenska maten, grödor-
na behövs i det civila försva-
ret.

– Bilden av att allt hänger 
ihop blev jättetydlig. Och det 
är lika tydligt att både land 
och stad ska leva, landsbygd 
och stad måste förstå varan-
dra, hinder på vägen måste se 

Dagens aktörer samlade för en gruppbild, fr.v Ingemar Torstensson, David Naraine, Mats Viking (S), Paula 
Holmqvist (S), Carl-Ewert Berg, Anna Johansson, Bertil Hagsgård, Marie Naraine och Roger Johansson. Saknas 
på bilden gör Lars-Göran Berg.  

till att förändras. Många tror 
att landsbygden bara har en 
massa krav, men då ser man 
inte den innovativa sidan, 
sade Paula Holmqvist och 

tog Gröna Klustret som ett 
mycket gott exempel på 
detta. 

Båda var mycket impone-
rade av arbetet runt klustret, 

hur genomtänkt allt är. Enga-
gemanget, entreprenörska-
pet, samverkan, entusiasmen 
och drivkraften samt hur 
lantbrukare och företagare 

runtikring ser nyttan med 
skolan, som blir som en röd 
tråd i det hela. 

Modern utbildning viktig
– Det är viktigt att politiskt 
stötta sådana här verksamhe-
ter. Den svenska lantbruks-
produktionen har gått ner 
stadigt, så det är klart att vi 
politiker lyssnar på lands-
bygden, sade Mats Viking, 
som inte bara är ordförande i 
socialutskottet i riksdagen 
utan också sitter i fullmäktige 
i Trollhättans kommun. 

Som tidigare ordförande i 
kommunens utbildnings-
nämnd gladde han sig särskilt 
åt informationen de fått, om 
det stora söktalet till Nun-
torpsgymnasiet.

– Det är viktigt att erbjuda 
en modern utbildning, så 
som man gör här, så får man 
också en attraktiv arbets-
kraft, avslutade han. 

Ing-Marie Norrman
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FOTBOLL 
Åsebro/Brålanda mötte på 
nytt division 1-motstånd, 
denna gång Skoftebyns IF, på 
Nysätra IP.

Precis som mot Gauthiod 
var motståndarna bättre, men 
damerna från Dalsland stod 
upp bra trots en sämre första 
halvlek. Två mål gjordes av 
gästerna, det var trotjänarna 

Jessica Vänerlöv och Sandra 
Petersson Jacobsson som i 
den andra halvleken jämnade 
till siffrorna.

I Skoftebyns trupp fanns 
ingen av de tidigare Åsebro/
Brålanda-spelarna, Anna 
Johansson eller Anna Lars-
son.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Damerna bättre i 
andra halvlek

Seger för F11
HANDBOLL 
F11 fick en fin söndagsut-
flykt till Tjörn för att spela 
seriematch mot ett lag man 
aldrig tidigare mött. Det blev 
en match med många olika 

målskyttar och två utmärkta 
målvakter som turades om att 
mota bort bollar.

F11 vann sin match mot 
Tjörns HK med 21-2.

MHK

Kul med boll
HANDBOLL 
Melleruds Handbollsklubb 
har en träningsgrupp med 
flickor och pojkar födda 
11/12 som går under namnet 
Bollkul. De träffas varje sön-
dag för att bli vän med hand-
bollen, utvecklas motoriskt 
och inte minst träffa kompi-
sar.

Söndagen den 24 mars 

bjöd man in en trupp spelare 
från KFUM Trollhättan för 
att spela Minihandboll under 
vänskapliga förhållanden. 
Såväl spelare som ledare från 
båda föreningarna var mer än 
nöjda med dagen och för-
hoppningsvis kan detta vara 
starten till ett långsiktigt 
samarbete och utbyte. 

MHK

Nöjda spelare från KFUM Trollhättan och Melleruds HK radar upp sig 
efter ett antal Minihandbollsmatcher i Rådahallen.

”Höna” går för 
att slå rekordet

Anders ”Höna” Johansson är en 
av cyklisterna i Serneke Allebike 
Racing Team som satsar på att slå 
rekordet på årets Vätternrunda.

Pauline till nio 
finaler på EM

19-åriga Pauline Strandberg från Brålanda deltog i EM i dans i Moskva. 
Foto: Privat.

DANS 
Torsdag den 14 mars åkte 
Pauline Strandberg till 
Moskva, Ryssland för att 
representera Sverige på 
WADF European Artistic 
Dance Championship 2019 
i Moskva, Ryssland.
Sammanlagt 7 000 dansare 
från inte mindre än 20 natio-
ner deltog på EM. Sverige 
hade fyra dansare represen-
terade där Pauline Strand-
berg, 19 år från Brålanda, var 
en av dessa. Pauline tränar 
för Sinclairs Göteborg.

Stenhård konkurrens och 
hårfina skillnader gav nio fi-
nalplatser i standard- och 
latindanserna, och som bäst 
två femteplaceringar.

Resultat:
5. Vals solo 
5. Samba solo 
6. Wienervals solo
6. Quickstep solo 
6. Tango solo 
6. Rumba solo
6. Cha cha solo
7. Slow fox solo
8. Jive solo

SPORT

FOTBOLL 
Tösse IF spelade i söndags 
mot SK Sifhällas andralag på 
Mossängens IP. Tränings-
matchen slutade 1-1 efter att 
Tösses Josef Mubarki 

Landälv kvitterade till 1-1 
efter en halvtimma, detta 
blev också slutresultatet för 
division 5-laget.
 Tobias Coster 

tobias@mellerudsnyheter.se

Oavgjort för Tösse

FOTBOLL 
Brålanda IF träningsspelade 
i lördags mot division 5-laget 
Henåns IF i blåsten på Sör-
byvallen.

Det var mållöst efter den 
första halvleken och det 
skulle dröja till den sista 
kvarten innan det första må-

let kom, då för bortalaget 
som från elva meter satte 
bollen i mål bakom Douglas 
Dahlberg. Med fem minuter 
från slutet utökade gästerna 
till 2-0, vilket blev slutresul-
tatet.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Sen förlust

CYKEL 
Sex timmar och 33 minu-
ter. Det är rekordet som 
Anders ”Höna” Johans-
son och hans lagkompisar 
i Serneke Allebike Racing 
Team har som mål att slå 
när Vätternrundan avgörs 
den 15 juni.
Vätternrundan innebär 30 
mil på cykel runt Vättern 
med start och mål i Motala. 
Tävlingen ingår i En Svensk 
Klassiker.

Gällande rekordet ligger 
på 6,33 och sattes 2015 av 
Team Tre Berg-Bianchi.

Serneke Allebike RT be-
står av 40 handplockade cy-
klister, urvalet har skötts av 
Anders ”Höna” Johansson 
och Oluf Skoogh, båda med 
rötterna i Mellerud. 

– Vi har handplockat laget 
under ett års tid och lyckats 
få med de allra bästa inom 
svensk cykelsport, bland an-
nat SM-vinnare, cykelvasa-
vinnare, europaproffs och en 
Tour de France-cyklist, be-
rättar Anders nöjt.

Tror på rekordtid
– Jag tror på rekordtid med 
rätt förutsättningar. Vi har 
som mål att hålla en genom-
snittlig fart på 47 kilometer i 
timmen i 30 mil. Över halva 
laget är proffs, resten är elit-
motionärer, säger Anders.

Han kommer att tävla på 
elitnivå i år, bland annat i 
SWE Cup. 14 april drar sä-
songen igång med Östergö-
taloppet. 

– Jag jobbar med laget och 
Oluf med sponsringen och 

allt runt omkring. Utan Oluf 
hade det inte blivit av. Vi job-
bar bra tillsammans, vi tän-
ker lika, konstaterar han.

Några av Anders meri-
ter: Plats 114 i Vasaloppet 
2016, SM-guld i H40 Master 
rullskidor, SM-silver i Mas-
ter H40 linje, genomfört två 
Master VM linje och genom-
förde Vätternrundan 2017 
med Serneke Allebike RT på 
tiden 6.50.
 Susanne Emanuelsson 

susanne@mellerudsnyheter.se

Fotnot: Han kommer även 
att delta i Brudfjällsracet den 
11 maj.

Möte på Baldersnäs med Dalslands Guider
DALS LÅNGED 
I torsdags hade Dalslands 
Guider styrelsemöte och 
medlemsmöte på Balders-
näs.
Man fick låna lokaler av Bal-
dersnäs och hade först styrel-
semöte, sedan gick delta-
garna runt i det underbara 
naturreservatet till Världens 
Ände, innan kvällen fortsatte 
med att få mer kunskap om 
Baldersnäs.

Susanne Björk Jensen höll 
en mycket intressant presen-
tation om Baldersnäs, som 
breddade allas kunskap. 

Dalslands Guider är en ideell 
förening som bildades förra 
hösten, efter att Dalslands 
Guider utbildats. Dess syfte 
är att verka tillsammans i 
medlemmarnas intresse och 
att gemensamt fortbilda och 
utveckla bland annat framti-
da guideupplägg i området i 
samverkan med andra. 

Baldersnäs vill ha hjälp 
med guidningar i framtiden 
och de första blir på eventet 
”Antiksafari Dalsland på 
Baldersnäs” den 12 maj, men 
även i vid andra tillfällen, när 
grupper eller gäster önskar 
guidning.

Styrelsen; fr vänster: Eva Erlandsson, ordförande, Kerstin Sandell vice ordförande, Christina Leser, ersättare, Roger Karlsson sekreterare, Sven 
Westling, kassör och Karolina Walentynowitz, ledamot. Saknas på bilden Öystein Toverud, ersättare. Foto: Privat.
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FOTBOLL
En redan stark trupp blev 
betydligt starkare i torsdags 
när Håfreströms IF kunde 
presentera sitt senaste ny-
förvärv. 

Det är 27-årige anfallaren 
Viktor Mollapolci som 
denna säsong kommer att 
spela för nykomlingarna i 
division 4. Viktor återför-
enas därmed med sina brö-
der Argjend och Flamur, 
som senast spelade tillsam-
mans i Melleruds IF 2012. 

Viktors senaste klubb 
heter  Ljungskile SK och 
innan det spelade han för IK 
Oddevold och FC Trollhät-
tan.

Division 1-spelare 
till Håfreström

Viktor Mollapolci, 27, förstärker 
division 4-klubben Håfreström 
som inför debuten i division 4 ser 
spännande ut. Foto: Ljungkile SK.

FOTBOLL 
Nyförvärvet i Håfreström, 
Viktor Mollapolci, behövde 
bara 15 minuter för att pre-
sentera sig i träningsmatchen 
mot Göta BK. Kort därefter 
kunde Ahmed Bachalan utö-
ka till 2-0, i den blåsiga 

matchen på Dalslands Spar-
banks Arena i Mellerud.

3-1 slutade matchen till 
Håfreström som ser starka ut, 
när seriepremiären nu bara är 
två veckor bort.
 Tobias Coster 

tobias@mellerudsnyheter.se

Presenterade 
sig direkt

FOTBOLL 
Det blev en blåsig tillställ-
ning i lördags förmiddag 
när seriekollegorna Åse-
bro IF mötte Frändefors 
IF i Dalslands Sparbanks 
Cup. Åsebro lyckades 
bemästra väderförhål-
landena bäst och vann 
rättvist med 4-0.
Åsebro IF, fjolårets topplag i 
division 5, mötte förra årets 
nästjumbo Frändefors IF i 
cupens sista omgång, där 
hemmalaget vid seger hade 
chans på avancemang – om 
Kroppefjälls IF kunde skräl-
la mot Bengtsfors IF.

Med den hårda vinden som 
en extra motståndare kunde 
Åsebro göra 1-0 genom 
Alassane Ouarma efter 20 
spelade minuter. Frändefors 
hade svårt att komma upp på 
Åsebros planhalva och än 
mer att skapa målchanser.

– Vi var tillbakapressade i 
första halvlek och hade en 
låg uppställning för att 
matcha det. Tanken var att 
flytta upp laget i andra halv-
lek när vi hade medvind, 
berättade frändeforstränaren 
Adam Jacobsson, som till en 
början fick den effekt han 
önskade efter pausen. 

– Det började bra, men 

ÅIF vann mot seriekollegan

Åsebro IF vann cupmatchen mot Frändefors IF med 4-0, hemmalagets 
målskyttar från vänster: Gustav Ahlqvist, Alassane Ouarma, Jonatan 
Ugrell. Foto: Cecilia Dahlin.

SLUTRESULTAT
Åsebro IF – 

Frändefors IF
4-0 (1-0)

Dalslands Sparbanks Cup
Målskyttar:
21’ 1-0 Alassane Ouarma
69’ 2-0 Jonatan Ugrell
71’ 3-0 Gustav Ahlqvist
86’ 4-0 Jonatan Ugrell

sedan avtog vinden något 
som gjorde att de kunde 
flytta upp högre i banan. Det 
rann iväg några bollar för 
mycket, berättade Adam.

Stängde matchen
Åsebro gjorde sitt för att 
stänga matchen inom loppet 
av ett par minuter i mitten på 
andra halvlek när två mål 
åkte in bakom Frändefors 
keeper Oskar Stålberg. Först 
2-0 genom Jonatan Ugrell 
och sedan 3-0 från Gustav 
Ahlqvists skalle.

– Stabilt av oss, men det är 
ingen bra match egentligen. 
Vi är ju klasser bättre, sade 
Åsebros lagkapten Martin 
Scherdin efter matchen.

Matchens sista mål gjordes 
av Jonatan Ugrell, som blev 
tvåmålsskytt,. Men det 
räckte tyvärr inte till avance-
mang för Åsebro, som slutar 
tvåa  bakom Bengtsfors IF. 
Frändefors slutar trea i grup-
pen, före Kroppefjälls IF.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Hoppas på 300 startande

Två inbitna cyklister gästade Mellerud förra veckan, efter en cykeltur från Trollhättan. Fr.v: Oluf Skoogh, ar-
rangör av Brudfjällsracet och Anders ”Höna” Johansson, som kommer att ställa upp i loppet.

CYKEL 
– Allt blir som vanligt igen 
när Brudfjällsracet går 
den 11 maj. Vi har återin-
fört företagskampen där 
de två bästa tiderna i laget 
räknas, säger arrangören 
Oluf Skoogh.

”Välj 47 eller 116 kilometer 
utmanade cykling på kupe-
rade vägar i det vackra Dals-
land” står det på hemsidan. 
Och det stämmer verkligen. 
Vägen över Brudfjället är 
vida känd för sin slingriga 
väg och cirka 1 300 höjdme-
ter.

– Vi har redan 114 föran-
mälda, men hoppas på 300 
startande upplyser Oluf.

Företagskampen går över 
47 kilometer, samma runda 
som Brudfjällsrundan vilken 
också återinförs. Melleruds 
kommun är för övrigt rege-
rande mästare i Företags-

kampen. Här kan man vara 
hur många som helst i laget, 
men enbart de två bästa ti-
derna i laget kommer att 
räknas.

– Vi vill poängtera att 
Brudfjällsracet i första hand 
är ett motionslopp över 116 
kilometer, det innebär två 
varv över Brudfjället. Vi har 
en depå vid akvedukten i 
Håverud och alla får mat ef-
ter målgång. Start och mål är 
som tidigare vid Rådahallen 
i Mellerud, berättar Oluf.

Han  skickar med en öns-
kan om att få hjälp av fler 
funktionärer som dels kan 
bemanna depån i Håverud 
och dels kan stå i norra ron-
dellen på E45 i Mellerud för 
att stoppa trafiken när cyklis-
terna passerar.

Oluf har nyligen cyklat 
sträckan över fjället och satt 
ihop en film om turen. Fil-
men har redan haft 10 000 
visningar på nätet.

– Vi kommer att ha en 
”kvastbil” som kan hjälpa 
cyklister när de till exempel 
får punktering, den kör sist 
av alla så man måste vänta in 
den. Vi har även en sjuk-
vårdsbil på plats, säger Oluf, 
som själv kommer att ligga i 
täten på en mc.
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se 

Stressad inför visningen?
Hur mycket måste fixas i ordning? Vilken homestyling-stil gäller? Kommer  
du någonsin kunna visa upp ditt hem över huvud taget? Vi förstår hur det  
kan kännas att vara på väg att sälja bostaden. Och vi hjälper dig gärna med  
alla typer av bostadsfunderingar.

Prata med oss. Vi finns alltid nära till hands.

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

 Tobias Coster
tobias@mellerudsnyheter.se
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Vi är intresserade av långsiktiga  
samarbeten med lokala virkesleverantörer. 
Slå oss gärna en signal.

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

www.ahlstrom-munksjo.com

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

Låt din  
skog förädlas  
på hemmaplan

Vi tar hand om bilen

BILTILLBEHÖR
BILDELSSHOPEN

0530�730 740

Vi tar hand om bilen

RESERVDELAR
BILDELSSHOPEN

0530�730 740

Vi tar hand om bilen

BILVÅRD
BILDELSSHOPEN

0530�730 740

Vi tar hand om bilen

BILBATTERIER
BILDELSSHOPEN

0530�730 740

Canal Digital, Viasat 
och Boxer

070-328 08 60, 0530-600 66

Da l s l ands

Antenn-
Service
Da l s l ands

Antenn-
Service

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

Da l s l ands

Antenn-
Service
Da l s l ands

Antenn-
Service

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

DALSLANDS
VVS AB
DALSLANDS
VVS AB

 

Marcus Johansson

Naturligtvis 
hjälper  

vi dig med  
Rot-avdraget 

Stefan   Christoffer

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

0530-421 64

B wlinghall
Eds

AFTER WORK

0534-610 65 
www.edsbowlinghall.se

B wlinghall
Eds

0534-610 65 
www.edsbowlinghall.se

DISCOBOWLING

B wlinghall
Eds

0534-610 65 
www.edsbowlinghall.se

BARNKALAS

B wlinghall
Eds

0534-610 65 
www.edsbowlinghall.se

FÖRETAGSFEST

Martin
073-99 21 446

Badrumsrenoveringar

Nordvästra Skånes Arborister
FAUNUS TRÄD

Kristian 070-743 57 50 
www.faunustrad.se

Trädfällning

Nordvästra Skånes Arborister
FAUNUS TRÄD

Kristian 070-743 57 50 
www.faunustrad.se

Beskärning
(även fruktträd)

Nordvästra Skånes Arborister
FAUNUS TRÄD

Kristian 070-743 57 50 
www.faunustrad.se

Stubbfräsning

Nordvästra Skånes Arborister
FAUNUS TRÄD

Kristian 070-743 57 50 
www.faunustrad.se

Häckklippning

Nordvästra Skånes Arborister
FAUNUS TRÄD

Kristian 070-743 57 50 
www.faunustrad.se

Frukt- 
beskärning

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

Namn:                             

Adress:    Tel:

Postadress:                                                

MellerudsFyndet
Annonsera för bara 50:-
Köpes

SÄLJES SKÄNKESBYTESKÖPES

VATTENFILTER för järn/
mangan i bra begagnat skick. 
Tel. 073-753 06 21.

076-571 79 08

Maskiner och lastbilar
Sand, grus, singel, jord 

och täckbark
Rolf: 070-537 34 72

www.vermdal.se

DALVÄRM

070-890 98 28

GOLV & MATTOR
Leif Carlsson

olesensbygg@gmail.com

ÖNSKAS HYRA
Torpställe 
Skötsam familj söker torpställe 
för fritidsboende på årsbasis. 
Familjen Nordblom tel. 073-
528 75 99.

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

Maritha Johans on
Leg. psykoterapeut

Samtalsmottagning

073-745 21 50

• Inviduella samtal
• Par- och relationssamtal

www.marithas.se

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

Kontakta  Monica Lindstrand
Telefon: 072- 151 18 12

LÅT SENIORBOLAGET LÖSA 
NÅGRA MÅSTEN!

Snöskottning

lymfdränagebehandling 

hos oss! Ring för bokning!

Nu kan du boka

Tel. 0530-414 10 • www.sunlike.se

TROLLVI BYGG AB

Jonas Olausson

0735-11 68 38
trollvibyggab@hotmail.com

Totalentreprenör

TROLLVI
BYGG AB

0735-11 68 38
trollvibyggab@hotmail.com

Totalentreprenör

 UTHYRES
Centralt Mellerud
Bottenplan i flerfamiljshus. 
Inga trappor. 110 m2, 4 rok 
Gärna äldre, inga husdjur el 
rökare. 6.900:-/mån varmhyra. 
Svar m. brev till Melleruds 
Nyheter, märk: centralt Mel-
lerud.

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 

Öppettider
Mån - Fre
700 - 1600

Försäsongspriser
på gräsklippare!

Åsebro IF Supporterklubb: 

Kaffe i klubbstugan onsdag 

3/4 kl. 10.00. Välkomna!

KLUBBNYTT

Förlust för KIF
FOTBOLL 
Kroppefjälls IF stod kvar 
efter matchen mot Bengts-
fors IF, trots hårda vindar och 

SLUTRESULTAT
Kroppefjälls IF – 

Bengtsfors IF
0-5 (0-1)

Dalslands Sparbanks Cup
Målskyttar:
28’ 0-1 Självmål
58’ 0-2 Självmål
62’ 0-3 Johan Stavvik
73’ 0-4 Rasmus Karlsson
90’ 0-5 Erik Fredriksson

förlust med 5-0 i den tredje 
och sista omgången av Dals-
lands Sparbanks Cup. 

Division 6-laget låg under 
med 0-1, som hade kunnat 
vara mer, men målvakten 
Stefan Karlsson räddade 
straff för KIF. I andra halvlek 
rann siffrorna iväg, då divi-
sion 4-laget Bengtsfors var 
bättre. Bäst i Kroppefjäll var 
just burväktaren Karlsson.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

FOTBOLL 
IFK Sunne gästade Melle-
ruds IF på en för dagen ovan-
ligt blåsig konstgräsplan i 
Mellerud. 

De vitklädda MIF-spelar-
na kunde dock tidigt i första 
halvlek ta ledningen genom 
Sebastian Hedlund, som 
nickade ner en boll till sig 
själv, rundade målvakten och 
satte 1-0. 

Resultatet höll sig matchen 
igenom, trots att MIF hade 
flertalet chanser att utöka sin 
ledning i den andra halvle-
ken. Det skall tilläggas att 
varken Mellerud eller Sunne 
bjöd på något skönspel, då 
vinden ställde till problem 
för de båda division 3-lagen.
 Tobias Coster 

tobias@mellerudsnyheter.se

Vinst igen

INNEBANDY 
Serieledarna var på besök i 
Mellerud och Rådahallen i 
fredags kväll när Melleruds 
IBK Giants mötte Lindome 
IBK.

Det var toppen mot botten, 
men Mellerud visade upp 
dalsländskt stål och satte se-
rieledarna i gungning i en 
och en halv period.

Gästerna tog ledningen 
fem minuter in i den första 
perioden, men Filip Falander 
kvitterade omgående. I andra 
perioden tog Giants led-
ningen genom Oskar Flodin, 

Hemmaförlust
SLUTRESULTAT

Melleruds IBK  
– Lindome IBK

2-12 (1-1, 1-4, 0-7)
Division 5

Målskyttar MIBK:
Filip Falander, 1
Oskar Flodin, 1

men tappade sedan till 2-5 
inför tredje, då siffrorna rann 
iväg ytterligare.

Stark insats av Mellerud 
mot seriens bästa lag.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

OKK TIPSPROMENADNAD 24/3
84 personer gick söndagens 
promenad. Rätt rad:1. X 
1958. 2. 1 Hälsingland. 3. X  
1648. 4. 2 Sven Wingqvist.  
5. 1 Linnèa. 6. 2 Origo. 7. X  
6 timmar. 8. 2  Träskor. 9. 1  
”Snoddas”. 10. 2 Nordhavs-
räka. 11. X Handen. 12. 1 
Sträckan som ljuset tillryg-
galägger på ett år. Barnfrå-
gor: 1. X 112. 2. 2 Långben. 
3. 1 Radio. 4. 1 Tomat. 5. X 
Danmark. 6. 2 Piraya. 7. 1  
Dill. 8. 2 Sju. 9. X Ros. 10. 2 
Sjökapten. 11. 1 Blå. 12. X  
Marshmallows.Utslagsfrå-
ga: 79 stenar. Priser: 1. Gun-
nar Rydberg 11 R 78st. 2 
Claes Törnros 11R 76st. 3 
Christina Jacobsson 11 R 
75st. Extra vinnare: Mikael 
Tellander, Leia Wisman och 
Asbjörn Andersson. Barn-
vinnare: Nathanael Nor-

gren, Erik Jonsson och 
Adelle Johansson.

Välkomna nästa söndag  
9.00-12.00.

ÖNSKAS HYRA
Centralt 
1:a el 2:a. Även gårdshus. 
Gärna möblerad. Fr.o.m. aug. 
2019. Tillsvidareanställd 
läkare på VCT. eva-lisa.frojd-
karlsson@vgregion.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 

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

076-941 74 88
BJÖRKLUNDSGOLV

I vår öppnar vi 
showroom 

på Storgatan 10

Storgatan 26 i Brålanda 
Tel: 0761-95 53 60

Även vaxning

fotvård
Blommans

DAHL
ANDERSEN BYGG

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

Bygger absolut allt 
och vad du vill!

blends

2 nyanser

1 nyans

gradient1

gradient2

VVS
Allt inom 

FOTHÄLSAN
I MELLERUD FOTHÄLSAN

I MELLERUD

Vårdade fötter
– ett bättre liv!

Tel. 0530-100 23
www.fothalsanimellerud.se

FOTHÄLSAN
I MELLERUD FOTHÄLSAN

I MELLERUD

Köp presentkort 
hos oss!

Tel. 0530-100 23
www.fothalsanimellerud.seFOTHÄLSAN

I MELLERUD FOTHÄLSAN
I MELLERUD

Vi har
stödstrumpor!

Tel. 0530-100 23
www.fothalsanimellerud.se

FOTHÄLSAN
I MELLERUD FOTHÄLSAN

I MELLERUD

Vaxa dina ben 
hos oss!

Tel. 0530-100 23
www.fothalsanimellerud.se

FOTHÄLSAN
I MELLERUD FOTHÄLSAN

I MELLERUD

Vi utför 
hembesök!

Tel. 0530-100 23
www.fothalsanimellerud.se

FOTHÄLSAN
I MELLERUD FOTHÄLSAN

I MELLERUD

Prova vår  
fotspa-behandling!

Tel. 0530-100 23
www.fothalsanimellerud.se

www.grongestaltning.se

Grön Gestaltning
Trädgårdsanläggning
Fredrik Persson
073-691 31 24

073-354 47 84

ALLT INOM 
BYGG

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

070-461 42 78

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

www.mellerudsnyheter.se
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Melodikrysset v.13 - 30 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. 13 – 30 mars

06.00 Morgonstudion
09.10 Landgång
10.10 Go'kväll
10.55 Dom kallar oss artister: 
 Ögonblicket
11.00 Plus
11.30 Tusen dagar i Sverige
12.30 Trädgårdstider
13.30 Mästarnas mästare
14.30 Matiné: Kvinna i rött
16.15 Strömsö
16.45 Hemma igen
17.30 Sverige idag
18.00 Rapport, Kulturnyheterna
18.28 Sportnytt, Lokala nyheter
18.45 Go'kväll
19.30 Rapport
19.55 Lokala nyheter
20.00 Uppdrag granskning
21.00 Lerins lärlingar i Brasilien
22.00 Ögonblicken som för-
 ändrade sporten
22.30 Tack gud jag är homo
22.45 Lärlabbet
23.00 Bästa babblet
23.15 Rapport
23.20 Les Misérables
00.20 Skavlan, Kielergatan
02.05 Hemma igen
04.45 Sverige idag

09.00-16.15 Forum
12.00 Rapport
16.00 Rapport
16.15 Korrespondenterna
16.45 Hitlers innersta krets
17.15 Nyheter på lätt svenska
17.20 Nyhetstecken
17.30 Oddasat
17.45 Uutiset
18.00 Seriestart: Matmagasinet
18.30 Top gear
19.20	 Vi	som	planerar	tågtrafiken
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
23.05 Mu squad
23.35 Vetenskapens värld
00.35 Skattjägarna
01.05 Studio Sápmi
01.35 Sändningsuppehåll
01.45 Sportnytt
02.00 Nyhetstecken
02.10 Top gear

14.00 UR Samtiden
17.00 Flygplan i trä
17.05 Finland är fantastiskt
17.35 Livet på svindlande höjder
18.30 Omöjlig ingenjörskonst
19.20 Min hjälte från förr
20.10 Japan genom årstidern
21.00 Sanningen om HIV
22.00 Zen och meningen med 
 livet
23.00 Byns vilda djurliv
00.20 Civilisationens historia 
 – den skapande människan

20.00 Fråga veterinären 
 - syntolkat
20.30 Mästarkvalet - syntolkat
20.55 Anslagstavlan
21.00 Lerins lärlingar i Brasilien 
 - syntolkat
22.00 Landgång
23.00 Tom of Finland
00.50 Panik före stängningsdags
01.20 Mästarnas mästare 
 - syntolkat
02.20 Mästarkvalet - syntolkat

05.45 Nyhetsmorgon
10.00 Malou efter tio
12.00 Hem till gården
13.00 Magnum
14.00 En plats i solen – borta 
 eller hemma bäst?
15.00 Fixer upper
16.00 Kockarnas kamp
17.00 Efter fem
18.25 Lotto, Joker och Drömvinsten
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,	Fixer	upper
04.50 En plats i solen – borta 
 eller hemma bäst?

05.05 Våra värsta år
06.00 Stargate SG-1
06.45 Våra värsta år
07.35 Just shoot me
08.00 Community
08.30 Brit cops
09.30 Brooklyn nine nine
10.00 Kung av Queens
10.30 Just shoot me
11.00 Stargate SG-1
12.00 Seinfeld
13.00 Kung av Queens
13.30 How I met your mother
14.30 2 1/2 män
15.00	 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 2
23.30 Simpsons
00.30 Family guy
01.30 American dad
02.30 Cops
02.50 Brit cops
03.35 My name is Earl
04.00 Family guy
04.45 American dad

05.15 Go'kväll
06.00 Morgonstudion
09.10 Landgång
10.10 Go'kväll
10.55 Strömsö
11.25 Lerins lärlingar i Brasilien
12.25 Vem bor här?
13.25 Landet runt
14.10 Uppdrag granskning
15.10 Tusen dagar i Sverige
16.10 Svenska nyheter
16.40 Mord och inga visor
17.30 Sverige idag
18.00 Rapport
18.15 Kulturnyheterna
18.28 Sportnytt
18.33 Lokala nyheter
18.45 Go'kväll
19.30 Rapport
19.55 Lokala nyheter
20.00 Antikrundan
21.00 Veckans brott
22.00 Opinion live
22.45 Korrespondenterna
23.15 Rapport
23.20 Vem bor här?
00.20 Plus
00.50 Tyst vittne
01.40 Tusen dagar i Sverige
04.45 Sverige idag

09.00 Forum
12.00 Rapport
12.03 Forum
14.00 Forum: Riksdagens 
 frågestund
15.15 Forum
16.00 Rapport
16.05 Forum
16.15 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
19.20 Djurkyrkogården
19.30 Förväxlingen
20.00 Superhjältarnas legender
20.45 Sverige under kalla kriget: 
 Om kriget kom
21.00 Aktuellt
21.39 Kulturnyheterna
21.46 Lokala nyheter
21.56 Nyhetssammanfattning
22.00 Sportnytt
22.15 Fonzy, Jaktliv
00.25 Babel, Sportnytt
02.00 Nyhetstecken
02.10 Top gear

14.00 UR Samtiden
17.00 Otroliga grodor
17.50 Omöjlig ingenjörs-
 konst
18.40 Nya Zeelands kust
19.25 Världens natur: Den stora 
 torkan
20.10 Min hjälte från förr
21.00 Antikmagasinet
21.30 Byns vilda djurliv
22.50 Den röda pandan
23.40 Zen och meningen med 
 livet

20.00 Tror du jag ljuger
20.30 Bäst i test
21.30 Skattjägarna
22.00 Renskiljningen i Suorvva
23.00 Landgång
00.00 Bonusfamiljen - syntolkat
00.45 Jaktliv - syntolkat
01.15 Lerins lärlingar i Brasilien 
 - syntolkat
02.15 Fråga veterinären 
 - 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?

05.10 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 3
23.50 Simpsons
00.50 Family guy
01.50 American dad
02.40 Cops
03.00 Brit cops
03.50 My name is Earl
04.15 Family guy

05.15 Go'kväll
06.00 Morgonstudion
09.10 Landgång
10.10 Go'kväll
10.55 Tror du jag ljuger
11.25 Plus
11.55 Gift vid första ögonkastet
12.40 Bonusfamiljen
13.25 Antikrundan
14.25 Opinion live
15.10 Vem vet mest?
15.55 Säsongstart: Columbo
17.30 Sverige idag
18.00 Rapport
18.15 Kulturnyheterna
18.28 Sportnytt
18.33 Lokala nyheter
18.45 Go'kväll
19.30 Rapport
19.55 Lokala nyheter
20.00 Bäst i test
21.00 Skavlan
22.00 Svenska nyheter
22.30 Tyst vittne
23.20 Rapport
23.25 Mästarnas mästare
00.25 Veckans brott
01.25 Nurse Jackie
04.40 Sverige idag

08.30 Mu squad
09.00 Forum
12.00 Rapport
12.03 Forum
16.00 Rapport
16.05 Forum
16.15 Superhjältarnas legender
17.00 Sverige under kalla kriget
17.15 Nyheter på lätt svenska
17.20 Nyhetstecken
17.30 Oddasat
17.45 Uutiset
18.00 Vita vidder
18.40 The Island
19.30 Förväxlingen
20.00	 Josefin	Nilsson	–	Älska	mig
  för den jag är
21.00 Aktuellt
21.18 Kulturnyheterna
21.23 Väder
21.25 Lokala nyheter
21.30 Sportnytt
21.45 Dröm vidare
23.15 Fråga veterinären
23.45 Game of Thrones
00.35 Vad hände sen?
01.05 Nikos resa
01.45 Sportnytt
02.00 Nyhetstecken

14.00 UR Samtiden
17.00 Via ferrata i Norge
17.10 Antikmagasinet
17.40 Sanningen om HIV
18.40 Drömturen
19.40 Finland är fantastiskt
20.10 Klimatförändringens hjältar
21.00 Paradisträdgårdar med 
 Monty Don
22.00 Nationalskattens hemlig-
 heter
22.40 Livet på svindlande höjder
23.35 Dokument utifrån: Vägen 
 till brexit

20.00 Bäst i test - syntolkat
21.00 Smartare än en femte-
 klassare
22.00 Top gear
22.50 Tusen dagar i Sverige
23.50 Landgång
00.50 Matmagasinet
01.20 Uppdrag granskning
02.20 Vem bor här? - tecken-
 språkstolkat

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 Simpsons
20.00	 Tattoo	fixers	on	holiday
21.00 Ink master: Redemption
22.00 Ghost Rider: Spirit of 
 Vengeance
23.55 Simpsons
00.55 American dad
01.55 Nattsändningar

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
22.15 Väder
22.25 Let's dance – resultatshow
22.50 Air Force One
01.20 Rocky 5
03.30 Big eyes

06.40 Landet runt
07.25 Opinion live
08.10 Uppdrag granskning
09.10 Tusen dagar i Sverige
10.10 Go'kväll
10.55 Vem bor här?
11.55 Mästarnas mästare
12.55 Mästarkvalet
13.20 Tror du jag ljuger
13.50 Gift vid första ögonkastet
14.35 Bonusfamiljen
15.20 Svenska nyheter
15.50 Bäst i test
16.50 Skavlan
17.55 Sportnytt
18.00 Rapport, Sverige!
18.45 Vem vet mest?
19.30 Rapport
19.45 Sportnytt
20.00 Smartare än en femte-
 klassare
21.00 Tror du jag ljuger
21.30 Das Boot
22.30 Rapport
22.35 Lördagsbio: Suffragette
00.20	 Nattfilm:	Only	lovers	left	
 alive
03.20 Bonusfamiljen
05.10 Vem vet mest?
05.55 Plus

08.50 Renskiljningen i Suorva
09.50 Förväxlingen
12.20 Fråga veterinären
12.50 Korrespondenterna
13.20 Babel
14.20 Vetenskapens värld
15.20 Matmagasinet
15.50 Sverige idag
16.15 Världens natur
17.05 Svensk vardagsnatur
17.15	Mitt	i	naturen	-	tittarfilm
17.20 Studio Sápmi
17.50 Stradivarius på nattklubb
19.00 Kulturstudion
19.05 She composes like a man
19.35 Kulturstudion
19.40 Alondra, mästerdirigent
20.30 Kulturstudion
20.35 Eld och rytm - konsert med 
 Alondra de la Parra
22.05 Kulturstudion
22.10 The Tunnel: Sabotage
23.00 Superhjältarnas legender
23.45 Vad hände sen?
00.15 Panik före stängningsdags
00.45 Jaktliv
01.15 Mu squad
01.45 Sportnytt

09.00 UR Samtiden
15.00 Vildmark runt hörnet
15.15 Drömturen
16.15 Antikmagasinet
16.45 Nationalskattens hemlig-
 heter
17.25 Paradisträdgårdar med 
 Monty Don
18.25 Japan genom årstiderna
19.15 Sanningen om HIV
20.15 Nya Zeelands kust
21.00 Elefantens själ
21.50 Civilisationens historia 
 – den skapande människan
22.45 Klimatförändringens 
 hjältar
23.35 Min hjälte från förr

05.45 Köket
06.00 Antiques roadshow
07.00 Bygglov
07.55 Nyhetsmorgon
11.30 Let's dance
13.25 Let's dance – resultatshow
13.55 Playmakers
14.30 Ishockey
17.55 Keno
18.00 Trav
19.00 Nyheterna
19.10 Sporten
19.20 Väder
19.30 En ska bort
19.55 Lotto, Joker och Dröm-
 vinsten
20.00 Stjärnornas stjärna
21.30 Captain America: Civil war
22.00 Nyheterna
22.05 Väder
22.15 Captain America: Civil war
00.45 Life of crime
03.45 Perfect match
05.35 Köket

20.00 Lerins lärlingar i Brasilien
21.00 Svenska nyheter
21.30 Vi överlevde R. Kelly
22.30 Top gear
23.20 Landgång
00.20 Skavlan
01.20 Vem vet mest?
03.05 Antikrundan

05.05 Våra värsta år
06.00 Frasier
06.50 Knight rider
07.40 My name is Earl
08.10 The grinder
09.10 2 1/2 män
09.45 Min fru är en utomjording
12.00 Lethal weapon
13.00 NCIS: Los Angeles
14.00 NCIS: Los Angeles
15.00 NCIS: Los Angeles
16.00 The history of comedy
17.00 Last man on earth
17.30 Last man on earth
18.00 The Mick
18.30 The Mick
19.00 Kevin can wait
19.30 Kevin can wait
20.00 Magnum P.I
21.00 2 guns
23.10 Smokin' aces
01.20 Tusk
05.00 Cops
05.25 Cops
05.45 American dad
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Söndag

Måndag

Tisdag

Söndag Måndag Tisdag
06.25 Strömsö
06.55 Sverige!
07.25 Gift vid första ögonkastet
08.10 Bäst i test
09.10 Columbo
10.45 Tror du jag ljuger
11.15 Smartare än en femteklassare
12.15 Vem vet mest?
13.00 Trädgårdstider
14.00 Antikrundan
15.00 Vem bor här?
16.00 Lerins lärlingar i Brasilien
17.00 Motor: Rally-VM
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
22.15 Gift vid första ögonkastet
23.00 The Good Place
23.25 Rapport
23.30 Mord och inga visor
00.20 Antikrundan
01.20 Tyst vittne, 02.10 Das Boot
04.45 Sverige!

08.10 Sverige idag
08.30 Panik före stängningsdags
09.00	 Josefin	Nilsson	–	Älska	mig	för	den
 jag är
10.00 Gudstjänst
10.45 She composes like a man
11.15 Alondra, mästerdirigent
12.10 Eld och rytm - konsert med 
 Alondra de la Parra
13.45 Christines nya liv
14.10 Matiné: Lous lilla dagbok
15.50 Sverige idag
16.15 Andreas till Galdhøpiggen
16.30 Skattjägarna
17.00 Europa runt hörnet
17.25	 Kortfilmsklubben	-	franska
17.50 Våga ta steget
18.00 Renskiljningen i Suorva
19.00 Världens natur: Den stora torkan
19.50 Rådjursbrunst
20.00 Babel
21.00 Aktuellt
21.15 Agenda
22.00 Dokument utifrån: Kokainets väg
22.55 Gudstjänst
23.40 Jockeydrömmar i Lesotho
00.35 The Island

09.00 UR Samtiden
15.00 Livet på svindlande höjder
15.55 Klimatförändringens hjältar
16.45 Drömturen
17.45 Otroliga grodor
18.35	 Nya	Zeelands	kust
19.20 Omöjlig ingenjörskonst
20.05 Bältornas eget hotell
21.00 Japan genom årstiderna
21.50 I matindustrins spår
22.30	 Zen	och	meningen	med	livet

20.00 Mästarnas mästare - syntolkat
21.00 Trädgårdstider - syntolkat
22.00 Gift vid första ögonkastet 
 - syntolkat
22.45 Top gear
23.35 Hitlers innersta krets
00.05 Game of Thrones
01.05 Veckans brott
02.05 Sverige!
02.35 Strömsö

06.00 Frasier
06.50 Knight rider
07.40 My name is Earl
09.00 Last man on earth
09.55 Cooper Barrett's guide to 
 surviving life
10.25 2 1/2 män
11.50 Kevin can wait
12.50 The grinder
13.50	 NCIS:	Los	Angeles
15.45 Min fru är en utomjording
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
03.00 Amazing race
03.40 Family guy
03.55 The history of comedy
04.05 Family guy
04.25 Cops

06.00 Antiques roadshow
07.00 Bygglov
07.55	 Nyhetsmorgon
11.30 Stjärnornas stjärna
12.55 Solsidan
13.55 Fuskbyggarna
14.55 Farmen VIP
15.55 Robinson
16.55 Sveriges mästerkock
17.55 Keno
18.00 Bingolotto
19.00	 Nyheterna
19.10 Sporten
19.25 Väder
19.30 Bingolotto, forts
20.00 Solsidan
21.00 Robinson
22.00	 Nyheterna
22.05 Väder
22.15 Wallander: Försvunnen
00.10 Jägarna
01.10 Stockholmspolisen
02.10 Sändningsuppehåll
03.10 Stieg Larsson: Mannen som lekte 
 med elden
03.10 MacGyver
04.05 Elementary

06.00 Morgonstudion
09.10 Säsongsstart: Landgång
10.10 Vem vet mest?
10.55 Landet runt
11.40 Sportspegeln
12.10 Gift vid första ögonkastet
12.55 Tror du jag ljuger
13.25 Matiné: Ett brott
15.00 Mästarnas mästare
16.00 Mästarkvalet
16.25 Svenska tv-historier: Aprilskämt
16.40 Hemma igen
17.30 Sverige idag
18.00 Rapport
18.15 Kulturnyheterna
18.28 Sportnytt
18.33 Lokala nyheter
18.45 Fråga doktorn
19.30 Rapport, 19.55 Lokala nyheter
20.00 Vem bor här?
21.00 Bonusfamiljen
21.45 Kielergatan
22.30 Seriestart: Kroppsspråk
23.10 Rapport
23.15	 Nattfilm:	Phoenix
00.50 Lerins lärlingar i Brasilien
01.50 Svenska tv-historier: Aprilskämt
02.05 Hemma igen
04.45 Sverige idag

07.40 Sverige idag 
08.00 Europa runt hörnet
08.25	 Kortfilmsklubben	-	franska
08.50 Våga ta steget
09.00-16.15 Forum
12.00, 16.00 Rapport
16.15 Gudstjänst
17.00 Här är mitt museum
17.15	 Nyheter	på	lätt	svenska
17.20	 Nyhetstecken
17.30 Oddasat
17.45 Uutiset
18.00 Skattjägarna
18.30	 Josefin	Nilsson	–	Älska	mig	för	
 den jag är
19.30	 Förväxlingen
20.00 Vetenskapens värld
21.00 Aktuellt
21.39 Kulturnyheterna
21.46 Lokala nyheter
21.56	 Nyhetssammanfattning
22.00 Sportnytt
22.20 Jaktliv
22.50 Europas dramatiska historia
23.20 Agenda
00.05 Renskiljningen i Suorva
01.05 Matmagasinet
01.45 Sportnytt
02.05	 Nyhetstecken

14.00 UR Samtiden
17.00 Stigcykling med Aksel
17.15 Klimatförändringens hjältar
18.05 Sanningen om HIV
19.05 Paradisträdgårdar med Monty Don
20.05 Livet på svindlande höjder
21.00 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 
 - teckenspråkstolkat
22.45 Mästarkvalet - teckenspråkstolkat
23.10 PK-mannen - teckenspråkstolkat
23.25 Sportspegeln - teckenspråkstolkat
23.55 Agenda - teckenspråkstolkat
00.40 Landgång
01.40 Bäst i test - syntolkat
02.40 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?

05.10 Knight rider
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 A.P. Bio
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 Ögonblicken som förändrade 
 sporten
11.25 Lärlabbet
11.40 Bästa babblet
11.55 Dom kallar oss artister
12.00 Kroppsspråk, Bäst i test
13.40 Vem bor här?
14.40 Bonusfamiljen
15.25 Matiné: Kungen kommer
16.40 Hemma igen
17.30 Sverige idag
18.00 Rapport, Kulturnyheterna
18.28 Sportnytt
18.33 Lokala nyheter
18.45 Go'kväll
19.30 Rapport, 19.55 Lokala nyheter
20.00 Trädgårdstider
21.00 Tusen dagar i Sverige
22.00 Plus
22.30	 Nurse	Jackie
23.25 Rapport
23.30 Svenska nyheter
00.00 Skavlan
01.00 Mästarnas mästare, Mästarkvalet
02.20 Hemma igen, 04.45 Sverige idag

08.30	 Nikos	resa
09.00-16.15 Forum
12.00, 16.00 Rapport
16.15 Agenda, Beatles forever
17.10 Seriestart: Örtskolan
17.15	 Nyheter	på	lätt	svenska
17.20	 Nyhetstecken
17.30 Oddasat, Uutiset
18.00 Panik före stängningsdags
18.30 Top gear
19.20 Seriestart: Det stora kriget 
 - svenska öden
19.30	 Förväxlingen
20.00 Korrespondenterna
20.30 Hitlers innersta krets
20.55	 Korta	tv-historier:	Nilecity	105.6
21.00 Aktuellt, Kulturnyheterna
21.46 Lokala nyheter
21.56	 Nyhetssammanfattning
22.00 Sportnytt
22.15 Vad hände sen?
22.45	 Roadtrip	till	det	förflutna
23.32	 Kortfilmsklubben	-	samiska
23.45	 Josefin	Nilsson	–	Älska	mig	för
  den jag är
00.45 Vita vidder, Sportnytt
02.00	 Nyhetstecken
02.10 Top gear

14.00 UR Samtiden
17.00 Vildmark runt hörnet
17.15 Kina från ovan
18.05 I matindustrins spår
18.45 Antikmagasinet
19.15 Civilisationens historia 
	 –	den	skapande	människan
20.10 Elefantens själ
21.00 Dokument utifrån: Kokainets väg
21.55 Japan genom årstiderna
22.45	 Nationalskattens	hemligheter
23.30 Min hjälte från förr

20.00 Trädgårdstider - syntolkat
21.00 Jaktliv - syntolkat
21.30 Tyst vittne
22.20 The Island
23.10 Europas dramatiska historia
23.40 Landgång
00.40 Mästarnas mästare 
 - teckenspråkstolkat
01.40 Mästarkvalet - teckenspråkstolkat
02.05 Agenda - 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
19.00	 Nyheterna
19.15 Sporten
19.20 Väder
19.30 Robinson
20.00 Vinnarskallar
21.00 GW:s mord
22.00	 Nyheterna
22.30 Ekonominyheterna
22.40 Sporten
22.50 Väder
23.00 Law & order: Special victims unit
00.55 CSI
02.55	 Hawaii	five-0
03.50	 Fixer	upper
04.50	 En	plats	i	solen	–	borta	eller	
 hemma bäst?

05.10 Våra värsta år
06.00 Stargate SG-1
06.45 Våra värsta år
07.35 Just shoot me
08.00 Community
08.30 Brit cops
09.30 Brooklyn nine nine
10.00 Kung av Queens
10.30 Just shoot me
11.00 Stargate SG-1
12.00 Seinfeld
13.00 Kung av Queens
13.30 How I met your mother
14.30 2 1/2 män
15.00	 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 Transcendence
23.25 A.P. Bio
00.25 Simpsons
01.25 Family guy
02.20 American dad
03.10	 Nattsändningar
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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:-

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:-

Visning: Tisd 2/4 kl. 16-17

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

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

Pris 3.800.000:-

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

Pris 495.000:-

Visning: Sönd 7/4 kl. 11-12

SÅLD!
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Vårbrukskickoff för lantbrukare

BRÅLANDA 
I samarrangemang med 
Länsstyrelsen bjöd Gröna 
Klustret Nuntorp i fredags 
in till en kickoff inför 
vårbruket. Intresset var 
mycket stort och ett 60-
tal lantbrukare, mestadels 
från Dalsland men även 
Västergötland, slöt upp.
Temat för dagen var god 

grödeetablering. Förmidda-
gens agenda tog fasta på hur 
man ger rätt förutsättningar 
vid sådd, för- och nackdelar 
med olika system samt erfa-
renhetsutbyte. 

När man sedan under efter-
middagen kom ut till maski-
nerna, som fem av deltagarna 
hade med sig, jämförde man 
dessa ur olika vinklar under 
ledning av Christer Johans-

son, Jordbruksverket och Per 
Ståhl, Hushållningssällska-
pet. Man tittade på allt från 
traktorns bränsleförbrukning 
med maskinen på, till styr-
ning av utsädesmängd.  

Nytänk bakom  
arrangemanget
Träffen låg inom projektet 
”Greppa näringen” som är ett 
samarbete mellan Jordbruks-

Christer Johansson från Länsstyrelsen (längst t.v. i bild) lotsade runt bland såmaskinerna och ställde många 
intressanta frågor som gav lika intressanta svar. 

Lantbrukarna tyckte det var mycket intressant att höra olika för – och nackdelar om de olika såmaskinerna 
från de som hade erfarenhet från dem. 

Richard Johansson hade själv erfarenhet från en av de fem såmaskinerna 
som fanns med på plats under dagen.

Richard Johansson, Johan Hansson och Lars Frendberg diskuterar sina erfarenheter kring en av såmaskinerna.

verket, LRF och länsstyrel-
serna och som syftar till att 
förse lantbruk med kunskap, 
bättre miljö och ekonomi.  

– Vi ville här ordna en 
mötesplats för lantbrukare 
med olika kunskaper, som 
berättar om sina egna erfa-
renheter av olika system. Vi 
ville också att traditionellt 
jordbruk och ekologiskt 
skulle mötas och lära av var-
andra, berättar Kristian Joch-
nick från Länsstyrelsen, som 
tillsammans med Rickard 
Johansson och Bertil Hags-
gård arrangerat träffen. 

 – Det här är ett litet nytt 
koncept, vi har flera maski-
ner med här idag, men inga 
maskinfirmor. Det finns ett 
lantbruksföretag kopplat till 
varje maskin, fyller Richard 
Johansson i när alla väl är 
samlade kring de olika såma-
skinerna.

Deltagarna mycket nöjda
En av alla deltagarna är Kri-
stoffer Thunberg, som är 
nöjd med dagen.

 – Främst erfarenhetsutby-
tet var bra, att få ta del av 
olika såmaskiners för- och 
nackdelar. Vi har också fått 

höra om markbearbetning, 
om harvningen och att så lite 
djupare under såbotten, hur 
man ogräsbekämpar på me-
kanisk väg och sår lite bre-
dare för att förenkla meto-
den, berättar Kristoffer om 
förmiddagen på Nuntorp. 

Vid ett av borden under 
kaffepausen sitter Magnus 
Johansson, Andreas Adiels-
son, Martin Olsson och Jo-
han Dahlberg som alla menar 
att de fått vettig information, 
lätt för alla att ta till sig och 

dessutom från såväl erfarna 
rådgivare som lantbrukare;

 – Initiativet är väldigt bra, 
inte minst ur den sociala 
vinkeln, fyller Magnus Jo-
hansson i. 

Även från Ekholmens 
Gård ser man inte minst på 
den sociala biten i det hela; 

– Alla från Ekholmen som 
arbetar med växtodlingen är 
med. Det blir som en kickoff 
i arbetslaget också, säger 
Kjell Eriksson.   

Ing-Marie Norrman


