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14x120 mm, vitmålad. Åtgång ca 8,9m/m2

329:-/m2

Prisbomb!

/st

Broccoli  

Priserna gäller mån 1/4 – sön 7/4 2019 med reservation för ev slutförsäljning och tryckfel.

Tuc kex
Lu, flera sorter, 100 g, jfr-pris 50,00/kg.
Max 5 köp/hushåll/vecka 14

Kaffe Svensk nötfärs
Garant, Sverige, färsk, fetthalt max 12%, 
ca 1-2,2 kg.
Max 2 köp/hushåll/vecka 14

Garant, malet, flera sorter, gäller ej 
ekologiskt, 500 g, jfr-pris 40,00/kg.
Max 2 köp/hushåll/vecka 14.

5:-
6995

för Bonuskunder
/kg

Spanien, klass 1, ca 250 g, 
jfr-pris ca 20,00/kg.

Färsk laxfilé
Falkenberg, Salmo salar, odlad Norge, benfri, i 
tråg, 400 g, jfr-pris 197,50/kg. Kvarnkullen

Öppet alla dagar 8 - 22

5:-  

/st

Räkor
Inkommer torsdag förmiddag

20:-
för Bonuskunder

/st

79:-
för Bonuskunder

/st

På besök hos nöjda elever

Öppet hus på tioårsjubilerande VVS/svetsutbildningen i Åsensbruk. Ugur Yilmaz gör tummen upp, här med skolkamraterna Kristian Periede och Max Larsson, samt läraren Helena Genemo. Foto: Karin Åström.

– Sidan 10 –

– Sidorna 8 och 9 –

Bygg-tema
– Sidan 11 –

Uggla i mosaik
– Sidan 14 –

Klara för final
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ÅRSMÖTE
Backa-Låttsbyns 

vägförening
Onsdag 10/4 kl 18.00 

hos Anderssons på Hagen 

Välkomna!

Dalslands Travsällskap

Årsmöte
i Travrestaurangen

Tisdag 9 april kl. 18.00
Anmälan senast 4 april till  

ingela.rooth@amal.travsport.se

Nuntorpsskolans elevförbund
håller årsmöte lördag 13 april kl. 21.30 

på skolan i samband med sedvanligt 
5-75-års jubileum

Vid frågor mail: nuntorpselevforbund@hotmail.com 
eller 070-694 38 31 kvällstid

Socialdemokraterna
FRAMTIDSPARTIET

ÅRSMÖTE
Skålleruds socialdemokratiska 

förening kallar alla  
medlemmar till årsmöte
Tisdag 9/4 kl. 1800 
i Föreningshuset

Styrelsen

Bolstad
Prästgård
Onsdag 10 april kl 19
Birgitta Sahlbom 
Viuhko, Frändefors:  

Folket på Kjeåsen.
Entré m. kaffe: 75 kr. 

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

Det händer på biblioteket

Samarr.

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

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

Medlemslotteriutställning
6 april - 14 april
Årsmöte 14 april

Dalslands Konstförening

Café Älvan, 
Mellerud

P.D. Lundgrensgatan 10, Mellerud

Idé-gruppen Älvan i 
samarbete med

Vuxenskolan och  
Café Älvan

 

Torsdag 4/4 kl. 14.00
Nyströms  

sång och musik

 
  

KALLELSE 
Huvudmännen för Dalslands 
Sparbank kallas härmed till 
ordinarie Sparbanksstämma 

fredagen den 26 april klockan 
18,00 i SparbankSalongen, 

Kulturbruket på Dal, Mellerud. 
Vid stämman kommer angivna 

ärenden i sparbankens 
reglemente att behandlas. 

 
 

STYRELSEN 

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

Kroppefjällsfilmen  
av Hjalmar Åberg och Tell-Erik Gustavsson

Örs bygdegård, Krokfors 
Söndag 7 april, kl. 17.00 

Entré: 100 kr - Kassan öppnar 16.00 
Kaffe med dopp finns att köpa

Arr. Föreningen Kroppefjälls Vandrare och Kroppefjälls Hembygdsförening 
i samarbete med Vuxenskolan

VÅRMARKNAD
Välkommen till 

Lördag 6 april kl 9-14
på Köpmantorget

OBS! Pastorsexpeditionen helt stängd  
Onsdag, torsdag, fredag 10/4, 11/4, 12/4.

VÄLKOMNA!
Tel.0530-36200

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

Adress: Kapellgatan 6
Postadress: Box 94, 46422 Mellerud

3 april – 10 april 2019
5.e söndagen i Fastan
”Försonaren”

Reservation för ändringar se vår hemsida: 
www.svenskakyrkan.se/mellerud

BOLSTADS FÖRSAMLING
Sön 7/4 15.00 Gudstjänst i Erikstads kyrka, Kerstin Öqvist.
Ons 10/4 14.30 Café i Grinstads församlingshem, Erica Staaf.
Ons 10/4 18-19 Andrum i Klöveskogs kyrka, Kerstin Öqvist.

HOLMS FÖRSAMLING
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.
Tor 4/4 10.00 Morgonmässa i Kyrkans Hus och Kafé Kom in, 
  Martin Edström.
Tor 4/4 18.30 Aftonsång i Kyrkans Hus, Mia Palm och Anders 
  Fredriksson. En ensemble ur Järns sångkör
Lör 6/4 10.00-13.30 Marknadskaffe i Kyrkans Hus. Servering, kaffe, 
  klengås, lotterier och  brödförsäljning. Gåvor 
  mottages tacksamt. Arr: Svenska kyrkans 
  internationella Arbete. Upplysningar: Diakon 
  Erica Staaf. Tel:0530-36219.
Sön 7/4 18.00 Gudstjänst i Kyrkans Hus, Kerstin Öqvist.
Tis 9/4 11.30 Andakt på Fagerlid, Kerstin Öqvist
Tis 9/4 14.15 Andakt på Berg, Kerstin Öqvist
Tis 9/4 14.00 Melleruds kyrkliga syförening träffas i Kyrkans 
  Hus.
Ons 10/4 12.00 Andakt med lunch i Kyrkans Hus, Martin 
  Edström. Anmälan till lunchen senast
  Tisdag kl. 11.00 till Exp tel. 0530-36200.

SKÅLLERUDS FÖRSAMLING
Sön 7/4 11.00  Högmässa i Skålleruds kyrka, Martin Edström.

ÖRS FÖRSAMLING
Ons 3/4/ 12.15 Andakt på Karolinen, Kerstin Öqvist.
Sön 7/4 09.30 Mässa i Örs kyrka, Martin Edström.
Tis 9/4 18.30 Vårbasar i Stakelunds församlingshem. 
  Auktionist: Daniel Westin.
  Arr: Örs kyrkliga syförening. 

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

SUPERLOPPIS
LÖRDAG 18/5 KL. 10 - 15

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

Välkommen till tandläkarna 
Jannis Kapagiannidis och Elena Kapagiannidou 

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

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

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

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

Tveka inte att kontakta oss!  

VÅRBASAR 
Stakelunds församlingshem 

Tisdag 9 april kl. 18.30
Auktionist: Daniel Westin. Åror, kaffe. 

Gåvor mottages tacksamt.
Välkomna! 
Örs kyrkliga syförening 

ÅRSMÖTE
Söndag 14 april kl. 18.00

i Örs bygdegård.  
Zitius och ev. Telia medverkar. 

Vi bjuder på fika.
Välkomna!             Styrelsen

Melleruds Demensförening 

Måndag 8 april kl. 18.00 på Café Älvan

 Information om biståndsenhetens verksamhet
inom socialförvaltningen i Melleruds kommun.

Medverkande: Camilla Björk Karlsson

Välkomna!
Vi serverar kaffe och goda kakor till självkostnadspris
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Idrottshuset, Mellerud

VSH - JACK 5.000:- – 38 rop 

- Välkommen - 
till en bra Bingo

Torsdag 4/4 kl 19.00

MELLERUDS IF

Mini Jack 1.600:- - 47 rop

RÖVARE 13.000:-   -  51 rop

Lådbingo Jack ca 3.500:- 
Buss från Bengtsfors över
Åsensbruk 0706-22 06 00

BINGO
DRIVE IN

MELLERUDS IF
Vi finns på 

centrum-
salongen

Mellerud

Småkryp 2: Äventyr i 
Karibien

Söndag 7/4 kl. 16.00

Barntillåten. Pris 80 kr
1 tim 32 min

Shazam!
Söndag 7/4 kl. 19.00

Från 11 år. Pris 100 kr
1 tim 32 min

The Sisters Brothers
Onsdag 10/4 kl. 19.00

Från 15 år. Pris 100 kr
2 tim 2 min

   

Kom med på rundvandring i vår verkstad och följ alla moment i till-
verkningen. Se hur vi bygger våra  premiummärken Mowi, Moheda 
och V-kran! Passa på att provköra våra huggar vagnar under dagen 
då våra experter finns på plats.

•  Uppvisning med Linn Arvidsson, världsmästare i  
World Logging Championship 2018

•  Se delar av Sveriges största motorsågsamling

•  Vinn FTG-älgen - lotteri!

•  Vi bjuder på kaffe & korv med bröd!

Mer info hittar du på www.ftgforest.com eller
våra Facebooksidor för Mowi, Moheda och V-kran.

Hela 
familjen är 

välkommen!

På plats finns 
representanter och 
produkter från bl a:
• Lantmännen Maskin
• Andrésen Maskin
• VärmDal
• Söderberg & Haak

Välkommen på Öppet Hus
hos FTG Cranes i Bäckefors!
lördag 6 april kl 10-14

Fabriksförsäljning av
gripar & rotatorer - upp till 
20% rabatt!

Läs mer på www.ftgforest.com

 

Majblomman - alla barns blomma
Majblomman delar ut bidrag till barn, informerar om 
barns villkor och stödjer forskningsprojekt för att  
förbättra barns livsvillkor. 
Ansökningsblankett skrivs ut på Majblommans hemsida. 
Ansökan skickas till: Majblomman, Medborgarkontoret, 
Storgatan 13, 464 31 Mellerud.  
Sista ansökningsdag 1/5, 1/9, 1/12-19 och 1/2-20.

Majblomman  
Alla barns blomma

Majblommeföreningen  
Mellerud, Kroppefjäll

Säljstart för Majblomman torsdag 11 april

Påminnelse om att det tack vare 
Scenarios bidrag finns specifika 
pengar att söka till musikaktiviteter

Ett jobb utöver det vanliga
Kom på öppet hus och få reda på mer om jobbet som brandman i beredskap 
Var: Melleruds brandstation. När: Onsdag 10 april kl. 18.00-20.00

Mer info finns på www.brand112.se

Öppet hus

0521 - 69535

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

Kroatien 8 dagar fr 9.990:- 
22/9, 29/9, 6/10, 13/10

Skärgårdskryss, Dubrovnik, Montenegro & Albanien

Kielkryss 3 d 19/4, 23/4, 26/4, 3/5, 7/5 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!

LOPPMARKNAD
0520-973 30    www.traffenbaberg.se

Lördag 6/4  
Kl. 1000-1400

Torget, Mellerud • Tisdag 21 maj

Kanelbullar
6-pack 20:- Kakprofessorn 070-650 60 15

Mästarkrans
Torget, Mellerud • Tisdag 9 april

Kakprofessorn 070-650 60 1520:-

Torget, Mellerud • Tisdag 4 juni

Butterkaka
20:- Kakprofessorn 070-650 60 15

Torget, Mellerud • Tisdag 7 maj

Kakprofessorn 070-650 60 1520:-
Säterbullar
5-pack

Torget, Mellerud • Tisdag 18 juni

Vaniljbullar
5-pack

Kakprofessorn 070-650 60 1520:-

www.mellerudsnyheter.se

BIC Klimat Hushållscenter AB 
Jordbrovägen 14  
668 32 Ed 

Lagertömning 
på värmepumpar

Fredag 5 april kl. 13-18 
Köpmantorget, Mellerud

0534-616 38 • Mobil: 070-616 38 75

Mer förtext-
annonser 
på sidan 4
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Veckans lunch

Senior
MATSEDEL

Vecka 15 Skolan
Måndag Grekland –  
Grekisk ugnsfärs*, pasta, 
tzatziki. 
Alt: Veg. ugnsfärs med grekiska 
smaker.

Tisdag Marocko –  
Marockansk kycklinggryta*  
med couscous. 
Alt: Marockans gryta.

Onsdag Italien –  
Minestronesoppa*, med mjukt 
bröd med ostpålägg. 
Alt: Veg. Minestronesoppa.

Torsdag Frankrike – Fransk 
fiskgryta** med potatis. 
Alt: Veg. Gryta.

Fredag Spanien – Paella 
med kyckling* och dressing. 
Alt: Veg. Paella.

Varje dag serveras: 
 Sallads-/råkostbuffé med dres-

singar samt hårt och mjukt bröd.
* Ursprungsland Sverige.

**Miljömärkt.

Måndag 8/4: Grekisk ugnsfärs, kokt potatis, brun-
sås och broccoli. 
Dessert: Exotisk fruktsoppa. 
Tisdag 9/4: Marockansk kycklinggryta, potatis, majs. 
Dessert: Aprikoskräm.

Onsdag 10/4: Minestronesoppa.  
Dessert: Skogsbärskaka.

Torsdag 11/4: Fransk fiskgryta, kokt potatis och 
gröna ärtor. 
Dessert: Färsk frukt.

Fredag 12/4: Stekt falukorv med hemlagat  
potatismos och morötter. 
Dessert: Fruktcocktail.

Lördag 13/4: Stekt panerad rödspätta, remouladsås, 
kokt potatis, sommarblandning och citronklyfta. 
Dessert: Jordgubbskräm.

Söndag 14/4: Skivad fläskkarré med brunsås, kokt 
potatis och herrgårdsgrönsaker.
Dessert: Brylépudding, karamellsås och vispad grädde.
Hemtjänstens alternativ v. 15
Mån-tors, lör-sön: Stekt falukorv, potatismos och 
grönsaker. Fre: Ugnspannkaka med stekt fläsk och 
grönsaker.

Tema Medelhavsvecka 
 

Fredag 
Torget, Mellerud

0900-1700

Nu är våren här!

Magnus 0723-281006

4YOU
GÖTEBORG AB

BLOMMOR

helt kilo från 179:-

FISKBILEN

Torget Mellerud 
Fredagar kl.  10-18

Färska räkor 

Marulkfilé 

Nykokta havskräftor helt kilo

29,90/hg
189:-

 

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

Besök på  

 Dalslands Alpacka

Flybo Gård,  

Frändefors

Rotary
Mellerud

Måndag 8/4

Film i bygdegård
På söndag 7 april kan den 
som missat tidigare vis-
ningar se den populära 
Kroppefjällsfilmen i Örs 
bygdegård, Krokfors. 
Den handlar om människors 
vardag i gamla Kroppefjälls 
kommun (Dalskog, Gun-
narsnäs och Ör). 

Några exempel är skiffer-
industrin, Dalskogs Ångsåg, 
Örs Cementgjuteri, Bomans 

Birgitta Sahlbom Viuhko 
berättar om Folket på Kjeåsen

Onsdag kväll den 10 april 
berättar Birgitta Sahlbom 
Viuhko om Folket på Kjeå-
sen i Bolstad Prästgård. 
Hon kommer att visa bilder 
om hur folket på Kjeåsen, 
Eidsfjord i Norge har livnärt 
sig på gammaldags vis på en 
isolerad plats. Numera är 

gården Kjeåsen endast be-
bodd sommartid. 

Birgitta Sahlbom har se-
dan år 1965 arbetat som 
guide och medhjälpare på 
Kjeåsens gård på somrarna. 
Under den tid som Birgitta 
har hjälpt till på gården har 
det funnits får där. Kjeåsen 

har blivit något av ett andra 
hem för Birgitta.

Birgitta Sahlbom Viuhko 
är bosatt i Forsebol, Frände-
fors socken och har varit yr-
kesverksam som barnmor-
ska.

Musikal från GöteborgsOperan:

Lars Hjertner (Prospero), Anna-Maria Hallgarn (Forskningsofficeren), Fredrik Wentzel (Ariel), Frida Modén 
Treichl (Navigatören) Kristoffer Hellström (Båtsman) Andrea Yayakrishna (Miranda), Mathilda Fritzell (gitarr) 
och Albin Fredy Ljungqvist (Tempest). Foto: Tilo Stengel.

GöteborgsOperan gäst-
spelar på Kulturbruket 
på Dal lördag 6 april med 
en hyllad och prisbelönt 
science fiction-musikal 
som är inspirerad av Sha-
kespeares Stormen och 
filmen Forbidden Planet.
Ett riktigt lyckopiller med 
alla sånger på engelska och 
dialog på svenska. Den som 
är sugen på att se musikalen, 
som hade premiär i Göteborg 
så sent som 15 mars, gör bäst 
i att skaffa biljetter i god tid.

Scenbygget som Göte-
borgsOperan kommer med 
är nämligen omfattande och 
Kulturbruket på Dal kommer 
att ha begränsat antal platser 
vid föreställningen.

Return to the Forbidden Planet

SM i utomhusmatlagning 
har deltävling i Dalsland

SM i utomhusmatlag-
ning arrangeras 2019 för 
fjärde gången. Nytt för i 
år är att man arrangerar 
deltävlingar på olika plat-
ser i Sverige, varav en är 
Dalsland. 
Tävlingen har som syfte att 
lyfta utomhusmatlagning 
och lokala råvaru- och livs-
medelsproducenter. 

Den första deltävlingen 
hålls i maj i Östersund, sedan 
står Örnsköldsvik, Kinne-

kulle, Falkenberg, Dalsland 
och Växjö på tur.

För Dalslands del hålls 
deltävlingen den 25 augusti 
under matfestivalen Glupsk 
på Dalsland, på Not Quite i 
Fengersfors. 

Lagen kan ha två till tre 
deltagare som har två och en 
halv timma på sig att tillaga 
en trerätters egenkompone-
rad meny till sex personer, 
över öppen eld. 

– Råvarorna hämtas från 

marknaden på Glupsk, berät-
tar Bodil Söderlund, projekt-
ledare för Glupsk på Dals-
land.

I Fengersfors kan fem lag, 
både amatörer och proffs, 
tävla om en plats i finalen 
som hålls på Billingen, 
Skövde, den 15 september. 
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

Smedja i Dals Rostock, 
kräftfiske, skolorna i Rud 
och Dals Rostock, Svälte 
kvarn i Dalskog, skolskjut-
sarna i Dals Rostock, Bore-
kulle, älgjakt och julotta. 

Filmen är gjord av Hjalmar 
Åberg och Tell-Erik Gus-
tavsson. Digitalisering och 
bearbetning har utförts av 
Jan G Andersson, Troneberg.

Arrangörer är Föreningen 
Kroppefjälls Vandrare och 
Kroppefjälls Hembygdsför-
ening i samarbete med Vux-
enskolan.

Musikalen sprudlar av 
heta 1950– och 1960-talshits 
som Great balls of fire, Heard 
it through the grapevine, 
Good vibrations och The 
young ones och är skriven av 

Bob Carlton. Svensk över-
sättning och regi svarar Ri-
kard Bergqvist för.

Berättelsen och låtarna 
vävs samman till en under-
hållande, medryckande och 

kosmiskt äventyrlig musi-
kal. Shakespeares oskrivna 
rock’n’ rollmästerverk.

Arrangör är Kulturbruket 
på Dal.

Utsikten från toppen av Kjeåsen är fantastisk. Foto: Susanne Emanuelsson.

Travresa
Olympiatravet

Lördag 27/4
Buss avgår från: 
Åmål, Dalhall 10.15
Mellerud, Biblioteket 11.00 
Brålanda, Rasta 11.15

Hemresa efter tävlingarnas slut

Entré och program ingår i resans pris

300:- för medlem
400:- för övriga 
Bindande anm. senast lör. 13/4
Mona 070-651 01 92
Per 073-091  66 35
Ove  070-551 44 07
eller på hemsidan

www.mellerudstravklubb.se
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Vi på Swedish Agro Machinery satsar stort på Hydroscands slang och ledningskomponenter. Vi har 
ett stort sortiment på lager för att enkelt kunna hjälpa dig att pressa nya slangar till din maskin.

Välkommen in!

Vi pressar slang till dig. 

Swedish Agro Machinery
Nuntorp 324
464 64 Brålanda
bralanda@sa-machinery.se
0521-315 90
www.claas.se

Magi på Kanalyran
Av tradition är fredag ef-
termiddag barnens Kana-
lyra. I år går den i magins 
tecken. Medarrangör för 
barnaktiviteterna är pre-
cis som förra året Dals-
lands Sparbank.
Eftermiddagen inleds med 
den sedvanliga barnkortegen 
från Österrådaplan till Tor-
get. I år är temat för kortegen 
trolleri och magi. Som van-
ligt delas det ut ett antal 
presentkort till de bäst ut-
klädda.

Efter förfriskningar och 
prisutdelning blir det under-
hållning. Då blir det en favo-
rit i repris.

Ason Bson Cson är en 
trollkarl från Kållered som 
gjorde stor succé på Kanaly-
ran för några år sedan. Det 
var inte helt oväntat. Han 
heter egentligen Martin Ros-
vall och har två gånger blivit 
utsedd till svensk mästare i 
barntrolleri. 

Dessutom fick han 2016 
Göteborgs Stadsbudskårs 

Trollkarlen Ason Bson Cson kommer till Kanalyran igen. Här en arkivbild 
från 2013. Foto: Karin Åström.

Shazam! Alla har en super-
hjälte inom sig - ibland krävs 
det bara lite magi för att locka 
fram den. Genom att säga 
”shazam” förvandlas 14-åri-
ge fosterhemskillen Billy 
Batson till den vuxna och 
rippade superhjälten Sha-
zam. Med sina nyvunna 
krafter gör Billy precis vad 
varje tonåring skulle göra - 
har kul med dem! Kan han 
flyga? Har han röntgensyn? 
Kan han skjuta blixtar med 
händerna? Kan han skippa 
samhällsprovet? Med ett 
barns oräddhet ger sig Sha-
zam ut för att testa sina kraf-
ter men måste snabbt lära sig 
hantera dem för att stoppa 
den ondskefulla Dr. Thad-
deus Sivana. Visas på Cen-
trumsalongen i Mellerud 
söndag 7 april. 
 

Aktuellt
 på bio

Nyströms till 
Café Älvan

Imorgon, torsdag, in-
bjuder Idégruppen Café 
Älvan till en stunds under-
hållning. Då kommer Ny-
ströms, Ove och Annette 
Nyström, att bjuda på ett 
program med blandad po-
pulärmusik och sång. 
De har en bred repertoar och 
denna gång får vi höra popu-
lärmusik, allt från gamla 
godingar från 50 och 60 talet, 
till dagsaktuella låtar. 

En hel del är välkänt men 
paret ägnar sig också åt att 

komponera egen musik och 
egna texter och det utlovas 
några smakprov under efter-
middagen. 

I pausen finns möjlighet att 
köpa en god fika i serve-
ringen och inte minst få en 
trevlig pratstund runt kaffe-
borden. Underhållningen är 
kostnadsfri men det säljs ett 
lotteri så den som har tur kan 
gå hem med en hembakt kaka 
eller något annat gott att 
njuta av senare.

Mässa i Hannover
Fyrbodals kommunalför-
bund är representerat på 
Hannovermässan 1-5 april 
genom företagsetablerings-
kontoret Position Väst. Syf-
tet är att lyfta fram vårt lo-
kala näringslivs genuina 
kunskaper och erfarenheter 
inom industriell utveckling 
och produktion samt hållbara 
cirkulära lösningar.

Sverige är huvudpartner-
land 2019 och kommer där-
för att uppmärksammas 
stort.

Från Fyrbodalsområdet 
deltar Position Väst, Innova-
tum Science Park och IUC 
Väst. De ingår i en gemen-
sam västsvensk satsning i 
Sveriges nationella monter.

Även Mellerud 
överklagar beslut

I förra veckans Melleruds 
Nyheter skrev vi om beslutet  
att låta Odin Metals leta efter 
metaller i Dalsland, trots 
protester och överklagan 
från privatpersoner och kom-
muner. Överklagan avvisa-
des av förvaltningsrätten i 
Luleå, där Bergsstaten har 
sitt säte.

Både föreningen Gruv-

kampen  och Åmåls, Bengts-
fors och Dals Eds kommuner 
beslutade att återigen över-
klaga, nu till Kammarrätten. 
I tisdags eftermiddag beslu-
tade kommunstyrelsens ar-
betsutskott att även Melle-
ruds kommun ska överklaga 
beslutet.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

kulturstipendium. I motive-
ringen lyftes fram att han står 
sig väl i en internationell 
konkurrens.

En av Ason Bson Csons 
specialiteter, förutom rent 
trolleri och buktaleri, är att 
skapa ballongfigurer, vilket 
brukar vara väldigt populärt. 

Dessutom är han en mäs-
tare på att roa barn, vilket inte 
är så konstigt med tanke på 
att han dessutom är legitime-
rad förskollärare.

Fler aktiviteter
Både fredag och lördag kom-
mer Melleruds Ridklubb att 
ordna ponnyridning vid Indi-
ankullen. Intäkterna där går 
direkt till ridklubbens verk-
samhet.

Nere på Mejeriet blir det 
även i år olika barnaktivite-
ter.

Kanalyrekommittén

Klart vilka som deltar 
i ”Halv åtta hos mig”

Halv åtta hos mig är ett 
matlagningsprogram i 
TV4 där amatörkockar 
bjuder varandra på mid-
dag. Inspelningen i Mel-
lerud avslutades förra 
veckan.
TV4:s inspelningsteam gäs-
tade Mellerud måndag till 
torsdag förra veckan för att 
träffa och spela in de pro-
gram som ska sändas hösten 
2019. 

Ett 40-tal personer visade 
intresse för att delta i sänd-
ningen från Mellerud. Föl-
jande fyra personer blev ut-
valda; Annika Wallentin, 
Jimmy Wressel, Susanne 
Schubert Lindström och Jör-
gen Engdahl.

– Det var ett häftigt gäng i 
spridda åldrar, det är bra för 
dynamiken, säger Karin 
Dofs, exekutiv producent för 
TV4:s ”Halv åtta hos mig”.

Programmet handlar om 
att fyra personer turas om att 

Hösten 2019 kommer programmen från Mellerud att sändas. Program-
ledare är Morgan Alling. Foto: Peter Knutson/TV4.

bjuda hem de andra på mid-
dag. Efteråt betygsätts vär-
den av sina gäster och den 
som fått högst betyg när 
veckan är över vinner. Alla 
moment är lika viktiga, pre-

sentation av menyn, duk-
ning, matlagning, fördrink 
och middag.
 Susanne Emanuelsson 

susanne@mellerudsnyheter.se

Apotek till köpcentret
Ytterligare en hyresgäst i 
köpcentret på Västerråda 
är klar, nämligen Apote-
ket AB som hyr drygt 200 
kvadratmeter till sin verk-
samhet.
Statliga Apoteket AB har tit-
tat på köpcentret som växer 
fram i Mellerud en längre tid.

– Vi har fått mycket infor-
mation av uthyrningsansva-
rige Ingmar Johansson. Of-
tast ringer vi till kollegor och 
lyssnar av när vi ska etablera 
oss. Jag har pratat med Coop 
och förstått att Dollarstore 
tecknat avtal. Vi förstår att 
Dollarstore drar mycket kun-
der och Coop är viktig som 
granne. Med anledning av 
detta anser vi att det är ett 
intressant projekt att haka på, 
säger Jens Andersson, eta-
bleringsansvarig på Apote-
ket AB region nord.

Han framhåller att bolaget 

har ett högt förtroende bland 
sina kunder och trots att bu-
tiken får en begränsad yta 
kommer kunderna att hitta 
det man kan förvänta sig av 
ett apotek.

– Vi har en bra relation med 
Orvelin och ska även öppna 
i Tanum och på Nordby. Det 
finns 397 stycken Apoteket 
AB, senast öppnade vi i 
Kongahälla den 28 mars, 
berättar Jens Andersson.

Tf regionchef Helena 
Hansson förklarar att det 
kommer att behövas fyra 
fasta tjänster till butiken, till 
att börja med. Redan nu sö-
ker man en apotekschef.

Hyrt ut 74 procent
Av köpcentrets totalyta på  
12 000 kvadratmeter ska  
10 000 kvadratmeter hyras ut 
som butikslokaler.

– Vi har hyrt ut 74 procent  

av de 10 000 kvadratmeterna 
i dagsläget och kommer att 
presentera fler hyresgäster 
inom en snar framtid. Vi job-
bar hårt med att fylla reste-
rande butiksyta, säger Ingmar 
Johansson, uthyrningsansva-
rig för köpcentret.

Han närvarade nyligen vid 
invigningen av den nya Si-
byllarestaurangen i Väners-
borg, den 32:a i Sverige.

– Sibylla öppnar ytterli-
gare sex stycken i Sverige 
under 2019 och en av dem 
blir i köpcentret i Mellerud. 
Deras vd sade att de får cirka 
130 förfrågningar om året 
angående olika etableringar, 
så det känns väldigt roligt att 
de valde Mellerud, säger 
Ingmar Johansson.
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se
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Vår arbetskamrat

Inger Almkvist
har hastigt lämnat oss i 

stor sorg och saknad
Fagerlids gruppboende 

Melleruds kommun
Livets slut kan ingen hindra 
men vackra minnen,  
kan sorgen lindra.

Stort tack 
till er i hemsjukvården/
hemvården för en varm om-
vårdnad av min man Ragnar. 
Ett extra tack till Jennie för 
ditt stöd och att du fanns där. 
De finaste rosor till er alla.

Siv med familjer

TACK

Veckans 
ros...

...till alla mina grannar och 
vänner för alla fina blommor 
och telefonsamtal. Det känns 
så gott i min svåra tid.

Siv

DÖDSFALL

PREDIKOTURER

DÖDSFALL

Trotjänare avtackad

Lorentz Norberg, gatu- och parkchef, Hasse Larsson som avtackades efter 46 år som kommunanställd och 
Patrik Tellander, förråd- och renhållningschef.

I fredags avtackades en 
trotjänare som varit kom-
munanställd i 46 år. 61-åri-
ge Hans-Roger ”Hasse” 
Larsson har under de 
flesta av åren arbetat på 
gata- och park.
Fikarummet på kommunför-
rådet var sprängfylld av kol-
legor till Hasse. Smörgåstår-
torna stod klara, blommor  
och presenter var inköpta.

– Du började prata om 
pension redan för två år se-
dan och jag har försökt att få 
ha kvar dig. Det har varit 
fantastiskt roligt att jobba 
med dig. Du är kompetent 
och har ett vänligt bemötan-
de, så det känns lite vemodigt 
att du ska sluta. Ring gärna 

om du vill hoppa in och 
jobba, sade Lorentz Norberg, 
kommunens gatu- och park-
chef bland annat i sitt tal.

Patrik Tellander, kommu-
nens förråd- och renhåll-
ningschef höll också tal.

– Vi har inte så många kvar 
som jobbat så länge som du 
Hasse. Det har varit en resa, 
hur många år har inte kom-
munen haft dåligt med 
pengar och få har förstått hur 
ni haft det. Trots detta har du 
och dina kollegor alltid utfört 
ett bra jobb, både med park-
arbeten och snöröjning, 
framhöll Tellander.

Hasses första jobb som 
kommunanställd var på re-
ningsverket direkt efter nian, 
sedan följde ett par säsonger 

på elverket, med jobb på 
parkavdelningen under som-
rarna. Därefter blev det gata- 
och parkavdelningen på 
heltid.

Hur känns det idag?
– Det är med blandade 

känslor jag slutar här, säger 
Hasse.

Vad ska du göra nu?
 – Fiske är min stora pas-

sion. På tisdag (igår) åker jag 
och sambon till Jämtland för 
att fiska röding. När vi kom-
mer hem åker vi till Norge, 
en resa med fokus på fiske. 
Jag kommer att fiska så 
mycket det går i både Sverige 
och Norge framöver.
 Susanne Emanuelsson 

susanne@mellerudsnyheter.se

MELLERUD
Smyrna: Onsd 19 Bibel-
klass. Torsd 17 Språkcafé. 
Fred 18 Tonår. Sönd 11 
Gudstj., nattv., dop. Tisd 19 
Bönesamling .
Equmeniakyrkan: Fred 18 
Tonår. Sön 11 Gudstj. Per-
Erik Johansson, kyrkkaffe. 
Tisd 10-12 Tisdagskaffe & 
Rastplats. 18 Scout. 

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

Smyrna: Fred 15 Andakt 
på Servicehuset, Thomas 
Granath. 18.30 Fredax för 
dig i åk 3-7. 19.30 LifeLine, 
Ugndomskväll på Sörgår-
den. Sönd 16 Equmenisk 
gudstj. i fsh. Ssk. Kyrkkaffe. 
Tisd 11 Bön. .
Equmeniakyrkan: Torsd 
15 Kongogruppen. 18 Mö-
tesplats. Sönd 16 Ekume-
nisk gudstj. fsh. ”Bara gud” 
lovsång, ssk., servering.

Brålanda: Lörd 9-10.30 
Kvinnofrukost i fsh. Enkel 
frukost, en stund av vilsam 
gemenskap med tid för ef-
tertanke. Tema: En hand att 
hålla i. Sönd 16 Ekumenisk 
gudstj. i fsh. Sigward Karls-
son, Thomas Holmström, 
Anette J Carlson, Thomas 
Granath m.fl. Ssk. Serve-
ring. Sönd 18-20 Bönekväll 
i fsh. Månd 12 Middagsbön 
i fsh. 12.15-13.30 Lunch. 
17-19 Kulturcafé i fsh. Onsd 
(10/4) 18 Veckomässa i fsh. 
Sundals-Ryr: Sönd 17 ”Se 
vi gå upp till Jerusalem” Bi-
belsamtal i fastetid, i fsh.
Gestad: Tisd 15 Norra 
sykretsen hos Berit Jacobs-
son. Onsd (10/4) 10-11.30 
Förmiddagskaffe med pas-
sionsandakt, i fsh. Kyrkbil 
321 18. 
Timmervik: Sönd 11 
Gudstj. m nattv. Thomas 
Holmström. Kyrkbil 321 18.

FRÄNDEFORS
Equmeniakyrkan: Onsd 
19 Musikskolans konsert. 
Sönd 11 Gudstj. Sigward K. 
Kyrkkaffe. Tisd 18 Ekume-
nisk passionsandakt i fsh. 
Sigward K. m.fl. 
Frändefors: Sönd 10 
Gudstj. m nattv. Daniel 
Westin.

ÅRSMÖTE

Styrelsen från vänster Lennart Karlsson, Eivor Östergren, Rose-Marie Jonasson, Stig Larsson, Lennart Mag-
nusson, Olle Gullin. Saknas i bild Ing-Marie Kjellberg.

SPF Mellerudsbygden hade 
årsmöte i IOGT Templargår-
den tisdag 12 februari för ett 
80-tal medlemmar.  Inbjuden 
till årsmötet var vårt nya 
kommunalråd Morgan E 
Andersson. Morgan påpe-
kade att han var ny på jobbet 
och blev förvånad över att så 
många kom till årsmöte samt 
hur aktiv föreningen är. Han 
pratade om hur Mellerud ser 
ut idag och såg en ljus fram-
tid för kommunen. Han fick 
även svara på frågor t.ex om 

hur han ser på nya köpcentret 
och att kunna samköra mat-
paket till akut behövande på 
landsbygden. Elin Martins-
son redovisade vad KPR gör 
för dom äldre.

Kommunala pensionärsrå-
det (KPR), där SPF ingår, tar 
upp många av dessa frågor. 
Här behandlas tillgänglighet 
för alla i affärer och kom-
munala inrättningar men 
även små enkla åtgärder som 
en parkbänk att vila sig på. 

Morgan lovade att komma 

tillbaka när han är lite ”var-
mare i kläderna”.

Vid årets årsmöte valdes 
följande: Ordförande: Stig 
Larsson, vice ordförande: 
Lennart Karlsson, sekrete-
rare: Rose-Marie Jonasson, 
kassör, Eivor Östergren, le-
damot, Ing-Marie Kjellberg, 
ledamot, Lennart Karlsson 
och ledamot, Olle Gullin
Vid årets slut var antal med-
lemmar 267, vilket betydde 
en ökning med 21 personer.

SPF Webbansvarig

Föreningsarkivet i Melle-
rud (FAM) höll årsmöte 6 
mars i OK-Stugan. 40 ombud 
för 25 föreningar hade kom-
mit. Ordförande Lisbeth 
Berglöv ledde förhandling-
arna. Styrelse 2019: Ordfö-
rande Lisbeth Berglöv, vice 

ordförande Arne Östergren, 
kassör Inga Eklundh, sekre-
terare Kjell Åberg, Evert 
Magnusson och Bo Anders-
son.  Revisorer: Göran An-
dreasson och Joacim Mag-
nusson. Vid årsskiftet fanns 
52 medlemmar och 351 in-

lämnade arkiv. Sedan berät-
tade Sven Carlsson, Erik 
Schoster och Simone Geerts 
om föreningens mycket om-
fattande verksamhet.

Kjell Åberg,  
årsmötessekreterare

DÖDSFALL

Gratulera
ditt barn eller
barnbarn på 

födelsedagen
 

140:-
med foto
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Informativ äldredag
MELLERUD 
Lördag 16 mars anordnade 
kommunens pensionärs-
råd tillsammans med en 
rad organisationer en äld-
redag i Kulturbruket. 
I Sparbanksalongen presen-
terade dagens konferencier 
Anders Ljungqvist semina-
rier, information från med-
verkande organisationer och 
underhållning. 

I de öppna ytorna vid en-
trén och Kafé Måns visade 
organisationer och företag 
upp vad de har att erbjuda de 
äldre.

För den som ville motio-
nera erbjöds möjlighet att 
testa inomhusboule och 

Friskis&Svettis lät åhörarna 
i Sparbanksalongen prova på 
mjuk jympa.

Undvik bedrägerier
På ett av seminarierna berät-
tade Malin Johansson och 
Anna-Karin Kjellgren, 
brottsbekämpare från poli-
sen i Göteborg, om hur man 
kan undvika de bedrägerier 
som riktar sig mot äldre. 
2018 anmäldes 259 000 be-
drägerier i landet, en ökning 
med 25 procent mot året 
innan. Av telefonbedräge-
rierna riktade sig 70 procent 
mot personer över 70 år.

Malin och Anna-Karin gav 
en rad råd. I grunden handlar 
det om att vara misstänksam 

och inte tro på dem som 
ringer eller skickar sms eller 
e-post. Lägg på luren och 
radera meddelandet. Fram-
för allt, lämna aldrig ut koder 
eller bankuppgifter, och 
logga aldrig in via bankdosa 
eller mobilt BankID på upp-
maning av någon som ringer. 

Likaså ska du aldrig klicka 
på bifogade länkar om du 
inte är helt säker på varifrån 
meddelandet kommer.

Blir du ändå lurad. Ring 
din bank direkt och be dem 
spärra kortet eller kontot, och 
polisanmäl. Meddela polisen 
även om någon har ringt och 
försökt lura dig utan att 
lyckas.

Lars Nilsson

IOGT/NTO bjöd besökare på många olika alkoholfria drycker. Här är det Evert och Inger Norrman som står 
för serveringen.

Vid PROs bord stod bland annat Anita Andersson och Ingegerd Andersson. De delade ut material om kom-
mande aktiviteter och berättade allmänt om vad organisationen har att erbjuda. PRO har cirka 280 medlem-
mar i Mellerud.

Kommunstyrelsens arbets-
utskott beslutade 26/3 att 
överklaga Odin Metals till-
stånd för provborrningar i 
Dalsland, beslutet var dock 
inte enhälligt. SD reservera-
de sig mot beslutet, vi vill 
inte se någon överklagan, vi 
vill ha jobb och välstånd i 
Dalsland!

Att Mellerud efterlyser 
både företagsetableringar 
och bättre infrastruktur borde 
inte vara ett främmande på-
stående för någon. När då 
något händer och tillstånd för 

provborrning ges, vilket 
medför att en möjlighet glän-
tar på dörren till en framtida 
gruvdrift så vänder man tvärt 
på klacken och överklagar 
detta. Det tycker vi är uppse-
endeväckande. Vi vill ha in-
dustrijobb i Dalsland och en 
eventuell metallutvinning är 
en jättemöjlighet för tillväxt 
i landskapet. 

Det för rimligen med sig 
positiva effekter även för 
andra branscher som ska till 
för att serva en sådan. Vi 
menar att om detta kommer 

till skott så är det en stor 
möjlighet för oss, inte ett hot 
som man gärna vill föra fram. 
Bilden som tecknas är ett 
totalt miljöhaveri, rena rama 
skrämselpropagandan. 

Vettiga miljöhänsyn ska 
naturligtvis utkrävas, detta är 
trots allt 2019 och idag finns 
det tänket med hela vägen. 
Däremot får vi inte låta mil-
jöhysterikerna beröva oss 
denna chans. Våga, vinn!

SD-Mellerud

Arbete och välstånd? Ja tack!

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

DEBATT

Bohusläns kommuner och 
näringsliv uppvaktade Riks-
dagens Trafikutskott den 6 
mars. Budskapet var att nu-
varande planer med en för-
bättrad järnväg mellan Göte-
borg och Oslo via Dalsland 
skall ersättas med en utbygg-
nad via Bohusbanan istället. 
Detta ser vi i Ett Dalsland på 
Spåret som en olycklig ut-
veckling och en stor risk att 
hela regionen blir lidande då 
hela projektet kan bli skjutet 
på framtiden om oenighet 
råder.  

Ett Dalsland på Spåret är 
en arbetsgrupp under upp-
start som ligger under eDITs 
paraply. Vår ambition är att 
hela Fyrbodal skall gemen-
samt leta efter och driva på 
järnvägsutveckling som 
gynnar så många som möjligt 
i vårt område. Flera av orga-
nisationerna bakom lobbyar-
betet, som Västsvenska 
Handelskammaren, Företa-
garna Västra Götaland och 
Sveriges Byggindustrier, har 
verksamhetsområden där 
hela Fyrbodal ingår. 

Av den anledningen är det 
märkligt att de tar ställning 
mot sina egna medlemmar i 
denna mycket viktiga fråga 

där vi anser att samarbete är 
av största vikt.

I sakfrågan har vi full för-
ståelse för att man är orolig 
för Bohusbanan. I söder är 
den en viktig länk från Udde-
valla till Göteborg och resti-
derna och antalet avgångar är 
inte acceptabla idag. I norr är 
det ännu mycket värre, tågen 
kör långsammare än bilar 
och bussar! Restiderna är 
alldeles för långa och inget 
gods transporteras. Trots 
detta finns inga utbyggnads-
planer i inom Trafikverket.

Men därifrån till att Bohus-
banan i sin helhet skulle bli 
det nya huvudspåret mellan 
Göteborg och Oslo, liksom 
bli del av det nya stråket 
Hamburg-Oslo är det väldigt 
långt.

Vi vill lyfta att det finns 
andra alternativ som verkar 
mer kostnadseffektivt och 
samtidigt gynnar hela områ-
det och skapar dessutom 
bättre kommunikationer 
mellan Bohuslän och Dals-
land. Det krävs inte nödvän-
digtvis en helt ny sträckning 
med komplett dubbelspår 
antingen längs kusten eller 
via Ed, utan det kan vinnas 
mycket i form av ökat gods-

trafik, snabbare persontrafik 
samt tätare regional pendel-
trafik med mindre insatser på 
båda befintliga spåren.

Byggen av viktiga etapper 
kan starta snabbt, utan stora 
inlösningar, miljöprövning-
ar, överklaganden med mera 
och till rimlig budget. På så 
sätt får hela området snabba 
förbättringar samtidigt som 
man har en gemensam mål-
bild, vilket ökar våra chanser 
att få någonting gjort överhu-
vudtaget.

Sådana förslag ska lyftas in 
i Trafikverkets utredning och 
vi ska bedriva lobbyarbetet 
gemensamt hellre än att 
jobba emot varandra och 
splittra Fyrbodal i frågan, 
tycker vi. Vad tycker ni?

Samverkan kring bättre 
järnvägar och tågtrafik gör 
Fyrbodal och Västsverige 
ännu mer konkurrenskrafti-
ga. Den här frågan får inte 
stoppas av oenighet, alldeles 
för viktig för oss som bor här, 
den gemensamma miljön 
och klimatet! Låt oss upp-
vakta Stockholm gemensamt 
nästa gång, med hela regio-
nens intresse som mål!

Arbetsgruppen för  
Ett Dalsland på Spåret

Samverkan kring tågtrafiken
 Ord. pris NU Ort
Opel Corsa Enjoy 1,4 Summit White 155 900:- 125 500:-  Mellerud
Opel Corsa Enjoy 1,4 Mineral Black 160 300:- 129 900:- Uddevalla
Opel Corsa Sport 1,4T OPC-Line Switchblade Silver 178 300:- 140 800:- Kungälv
Opel Corsa Sport 1,4T OPC-Line Switchblade Silver 178 300:- 140 800:- Arvika
Opel Corsa Sport 1,4T OPC-Line Mineral Black 178 300:- 140 800:- Mellerud
Opel Corsa Sport 1,4T OPC-Line Switchblade Silver 178 300:- 140 800:- Uddevalla
Opel Astra 5d Enjoy 1,0T  Absolute Red 198 300:- 154 900:- Bengtsfors
Opel Astra 5d Enjoy 1,0T  Absolute Red 198 300:- 154 900:- Arvika
Opel Crossland Dynamic 1,2  Absolute Red 194 300:- 159 900:- Mellerud
Opel Grandland Enjoy 1,2  Bright Red Met 254 900:- 209 900:- Arvika
4st Opel Mokka X Enjoy 1,6D 4X4  Summit White 257 900:- 209 900:- Arvika, Uddevalla 
   & Kungälv

Hyundai i10 1,0 Comfort Polar White 124 900:- 109 900:- Mellerud
Hyundai i20 1,2 Comfort Polar White 137.900:- 129 900:- Kungälv
Hyundai i20 1,2 Comfort Sleek Silver 143 300:- 134 900:- Kungälv
Hyundai i20 1,2 Comfort Iced Coffee 143 300:- 134 900:- Mellerud
Hyundai i20 1,2 Comfort Sleek Silver 143 300:- 134 900:- Arvika
Hyundai IONIQ Hybrid Premium Eco Fiery Red 316 300:- 269 900:- Mellerud
Hyundai IONIQ Hybrid Premium Eco Phantom Black 316 300:- 269 900:- Kungälv
Hyundai IONIQ Hybrid Premium Plus Eco Platinum Silver  332 300:- 289 900:- Arvika
Hyundai IONIQ Plug-In Comfort Eco Intense Blue 351 300:- 304 900:- Uddevalla
Hyundai IONIQ Plug-In Premium Eco Intense Blue 373 300:- 329 900:- Mellerud
Hyundai IONIQ Plug-In Premium Eco Intense Blue 373 300:- 329 900:- Kungälv

Våryra hos Bilbolaget!
Nu firar vi att våren har kommit 

med kampanjpris på Eventbilar från 
Opel & Hyundai 

Vi har extraöppet lördag 10-14, söndag 11-14

Mellerud
0530-444 40

Uddevalla
0522-65 32 00

Kungälv
0303-20 86 00

Arvika
0570-72 74 00

Bengtsfors
0531-719 90

www.roybil.se
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Järnvägsgatan 10, 464 62 Brålanda | 0521-77 88 50 
info@bralandatra.se | bolist.se/butiker/bralanda-tra-ab/

BRÅLANDA TRÄ AB
BYGGVARUHUS
Öppettider: 

måndag-fredag 7–18 

lördagsöppet 9-13

Så mycket bättre...

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

Klart för slutbesiktning
MELLERUD 
800 kvadratmeter bilhall 
står nu färdigbyggd på 
Västerråda utefter 45:an. 
Hela byggnationen har 
gått väldigt bra och far 
och son Wilhelmsson är 
mycket nöjda, nu väntar 
man på att kunna flytta in.
Arbetet med bygget startade 
redan i somras, det var i gång 
i juni. I början av november 
var gjutningen klar och strax 
därefter restes hallen. 

Här har man köpt en mon-
teringsfärdig hall där res-
ningen ingick i köpet, man 
köpte i princip en färdigrest 
stålhall. 

I övrigt har Alexander och 
Gunnar Wilhelmsson stått 
för en stor del av arbetet 
själva, vilket gjort att man 
kunnat hålla byggkostna-
derna på en rimlig nivå. 

En rörfirma anlitades se-
dan till värmeinstallationen.
Elinstallationen gjordes av 
fackfolk och därefter har 
man själv satt upp innerväg-
gar, toa, teknikrum etcetera.

 I nuläget färdigställs hal-
len för slutbesiktning, det är 
enbart mindre arbeten kvar.

 När tidningen hälsar på 
har golvet precis behandlats 
och polerats i hela den 800 
kvadratmeter stora ljusa hal-
len.

Flyttar in om några veckor
Av den totala ytan kommer 
knappt 700 kvadratmeter att 
användas till utställningshall 
och drygt 100 kvadratmeter 
till recond- och tvätthall. 

Här får man nu en godkänd 
anläggning för biltvätt, vil-
ket kommer att underlätta 
arbetet betydligt. Det blir 
lättare att hålla en fin stan-
dard på bilarna menar både 
Alexander och Gunnar Wil-
helmsson, som är mycket 
nöjda med både byggnatio-

Gunnar Wilhelmsson är mycket nöjd med byggnationen, både han och sonen Alexander tycker att det blivit 
väldigt bra.

Hallen är stor och rymlig med ljusinsläpp från de stora fönstren mot öster som också ger utsikt över 45:an. 
Här är också väl genomtänkt med portarna strategiskt placerade i lokalen.  

Samtliga lägenheter uthyrda

Bild från den visningslägenhet som tidigare visats upp för allmänheten. Arkivbild.

Den 1 april flyttade de 
tre sista hyresgästerna 
in i de nyrenoverade lä-
genheterna som ligger i 
anslutning till golfbanan 
i Sunnanå. Samtliga tolv 
lägenheter är nu uthyrda.
Det handlar om tolv lägenhe-
ter bestående av sex fyrarum-
mare och sex femrummare,  
samtliga i två plan med stor 
altan ut mot golfbanan.

– Vi är väldigt nöjda med 
den mix vi fått av både yngre, 
äldre och barnfamiljer. Vi är 
glada över att kunna erbjuda 
bra boendestandard som 
dessutom är nyrenoverad. 
Intresset har varit bra, vi har 
några som står på vänt till och 
med, säger Jörgen Petters-
son, fastighetsansvarig Golf-
fastigheter i Mellerud AB.

Nu ska beslysning sättas 
upp på området och boende-

Alla sjöbodar 
är nu sålda

Av kommunens 16 bodar i 
Sunnanå hamn är 15 sålda, 
medan en ska fungera som 
visningsbod och konferens-
lokal. Orvelin Fastigheter 
har sålt sina sista åtta bodar. 

– Vi hade 48 bodar från 
början varav 16 såldes till 
Melleruds kommun. Vi hade 
åtta bodar kvar att sälja för 
tre år sedan och nu är de 
sålda, det känns jätteroligt. 
Arrendetomterna är också 

friköpta. De som idag är till 
försäljning ligger enbart på 
privatmarknaden, säger 
Fredrik Källén, Orvelin Fast-
igheter.

De flytande sjöbodarna har 
en totalyta upp till 35 kva-
dratmeter med pentry och 
sovloft, altan om 20 kvadrat-
meter och en båtplats utanför 
dörren.
 Susanne Emanuelsson 

susanne@mellerudsnyheter.se

parkeringen ska iordning-
ställas.

– Nästa steg är grönområ-
det. Ingenting är klart ännu, 
men det finns flera förslag på 
park- och lekytor. Vi ska göra 

snyggt ut mot golfbanan 
också, tillägger Jörgen Pet-
tersson.

Den gamla betongplattan 
till höger om parkeringen har 
tagits bort, nu är det upp till 

golfklubben att besluta om 
vad som ska ske med ytan.
 

Susanne Emanuelsson su-
sanne@mellerudsnyheter.se

nen och det nya läget utmed 
45:an. 

Om några veckor räknar 
man med att flytta in. Från 
början hade man tänkt att 
hyra ut en del av hallen, men 
på den punkten har man änd-
rat sig. 

– Vi hyr istället ut en del av 
lokalerna på Kärragatan, sä-
ger Gunnar och tillägger med 
ett leende – den enda nack-
delen med det hela är att det 
skulle varit gjort för 25 år 
sedan.

Utvändigt återstår grov-

planering samt även sådd av 
gräsmatta mot 45:an i samråd 
med kommunen. 

Rastplatsen utanför kom-
mer att vara kvar såsom tidi-
gare.

Ing-Marie Norrman

tema i Melleruds Nyheter

Sapphultsg. 2 Mellerud • Tel. 0530-411 18
info@fritzens.nu • www.fritzens.nu

KAMPANJ-
PRIS

Rider 213C 34.900:-
ORD. REK. PRIS 38.900:- INKL. MOMS 

Rider 214TC 37.900:-
ORD. REK. PRIS 39.900:- INKL. MOMS

LB 348SI 4.990:-
ORD. REK. PRIS 5.500:- INKL. MOMS 

LB 253S 4.490:-
ORD. REK. PRIS 5.000:- INKL. MOMS

 

Rider 112C 24.900:-
ORD. REK. PRIS 29.900:- INKL. MOMS 

Rider 216AWD 57.900:-
ORD. REK. PRIS 64.300:- INKL. MOMS

ÅTERFÖRSÄLJARADRESS

KAMPANJ-
PRIS

PERFORMANCE
BY HUSQVARNA

Husqvarna Automower
Från 9.900:- 
INKL. MOMS

VI INSTALLERAR OCH 
SERVAR HUSQVARNA 
AUTOMOWER
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Komplett solskydd  
både inom- och utomhus

#aag_industrikonsult MELLERUD 0768-91 95 96

Njut av solen – när du vill!

Norra Kungsgatan 14

Stefan   Christoffer

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

0530-421 64

Alltid efter era önskemål

blends

2 nyanser

1 nyans

gradient1

gradient2

www.dprorservice.seVi säljer och installerar Nibe värmepumpar 

995:-
med installation och rotavdrag

Kontakta oss för att se om 
du kan ta del av detta 

erbjudande

Bygg & ElTeknik

0530-127 27      LEgruppen.se

KÖKSDRÖMMAR
OPTIMERA DITT KÖK I LUGN OCH RO HEMMA

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

PÅBÖRJA DIN KÖKSRESA I LUGN OCH RO HEMMA
Starta din köksresa i lugn och ro hemma med Marbodals ritverktyg. 
Det gör det enkelt att planera ditt nya kök, och ger dig både inspiration 
och en prisbild. Du hittar verktyget här: www.marbodal.se/rita-ditt-kok

Välkommen in till din Optimerabutik och prata med våra köksexperter.

*Köp kökssnickerier för 60 000 kr och få vitvaror till ett värde av 15 000 kr. Köp kökssnickerier för 150 
000 kr och få vitvaror till ett värde av 25 000 kr. Välj ur Marbodals sortiment från NEFF/Siemens/Elec-
trolux/SMEG/Röros. Erbjudandet gäller 1/4 - 13/5 2019. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

PETERS
PLÅTSLAGERI

0707-94 01 70 petersplat.se

Vi utför allt inom plåtslageri

070-794 01 70 • info@petersplat.se

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

Välkommen till Sapphultsgatan 14

Byggstartsklart för lägenhetshus
I korsningen P.D. Lundgrensgatan – Algatan kommer 
byggnationen av fyra lägenheter i två plan att påbörjas 
inom de närmaste veckorna.

I korsningen P.D Lundgrensgatan/Algatan ska ett hus med fyra lägenheter 
byggas inom kort.

Prisvärt bo i Mellerud
Det är svårt att få något grepp 
om prisutvecklingen på vil-
lor och fritidshus i Melleruds 
kommun, det är för få sålda 
hus för att kunna upprätta en 
rättvisande statistik, enligt 
Per-Arne Sandegren på 
Svensk Mäklarstatistik.

Snittpriset för en villa i 
Mellerud, beräknat på de 
senaste tolv månaderna, är 
1.033.000 kronor. 85 villor 
såldes de senaste tolv måna-
derna. 

För ett fritidshus är genom-
snittspriset 835 000 kronor. 
17 såldes de senaste tolv 
månaderna.

Detta kan jämföras med 
Västra Götalandsregionen 
där genomsnittspriset för en 
villa är 3.215.000 kronor, för 

ett fritidshus är genomsnitts-
priset 1 964 000 kronor. 

I hela Västra Götalandsre-
gionen har priserna stigit 
med 0,2 procent det senaste 
året.

De senaste tre månaderna 

var genomsnittspriset för en 
villa i Mellerud 968 000 kro-
nor. I Vänersborg kostade en 
villa i genomsnitt 2. 066.000 
under samma tid.

Källa: Svensk Mäklarstatistik

Strömmen 16 är fastighets-
beteckningen för LE-grup-
pens kommande projekt i 
Melleruds centrum. 

På fastigheten ska byggas 
ett tvåplanshus inrymmande 
fyra lägenheter om vardera 
71,4 kvadratmeter. Lägenhe-
terna har alla likadana plan-
lösningar och kommer att 
bestå av två sovrum, ett 
större och ett lite mindre 
samt ett kök med öppen plan-
lösning mot vardagsrummet.

Lägenheterna på nedre 
plan har från köket också 

utgång mot en uteplats, 
medan lägenheterna på övre 
plan har balkong istället. 

– Vi beräknar komma 
igång med byggnationen 
snarast möjligt, säger Leif 
Svensson och tillägger sam-
tidigt att efterfrågan på dessa 
lägenheter är mycket stor, 
man har haft flera intresse-
rade som velat ställa sig på 
kölista. 

Ing-Marie Norrman 
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Stolta elever visade vad de kan
Förra tisdagen höll VVS/
svetsutbildningen i 
Åsensbruk öppet hus och 
firade jubileum. Det är nu 
tio år sedan sista maski-
nen stängdes av på bru-
ket och lika länge sedan 
utbildningen startade.
Eleverna på Dahlstiernska 
gymnasiets yrkesprogram 
VVS/ Svetsteknik hade gjort 
en utställning om Åsensbruk 
som ort och om brukets his
toria. Denna var det första 
som mötte besökarna som 
strömmade till vid femtiden 
när skolan hade öppet hus. 

25 mars 2009 klockan 
15.40 gick en epok av pap
perstillverkning i Åsen i 
graven. Då stängdes den 
sista pappersmaskinen ner. 
Lokalerna har sedan fyllts 
med en mängd olika verk
samheter. Ifrån en av dem 
gnistrar det rejält. 

Stolta elever
Elever från yrkesprogram
met och vuxenutbildningen, 
30 stycken totalt, har en egen 
hall, för att öva sina färdig
heter. Denna kväll är en stor 
del av dem på plats och visar 
sina färdigheter, uppenbart 
stolta, för familj, släkt och 
vänner.

Här finns också lärarna 
Helena Genemo, Kent Palm 
och Samuel Genemo och 

Eleven Johannes Vestlund visar sina färdigheter i ett av svetsbåsen när 
det var öppet hus.

Läraren Helena Genemo i samtal med Gholam Ghelami som går första året på VVS/svetsprogrammet på 
Dahlstiernska gymnasiets yrkesprogram.

Fr.v Jonathan Hjoberg, Frändefors, Moa Hagestål, Frändefors och Oliwer 
Ragnarsson, Blåsut. Alla tre går första året på utbildningen.

Nanie debuterar
Hon har tröttnat på att 
förminska sina känslor. 
Hon vill genom sin ärlig-
het inspirera andra till 
känna stolthet över sitt 
känsloliv. Det är okej att 
vara patetisk. Det är okej 
att känna sig vilsen. Det 
är okej att känna. Hennes 
namn är Nanie Tauno.  
Nanie Tauno (Nadia Hjelt) är 
en låtskrivare/producent/ar
tist från Mellerud och idag 
studerar hon vid framgångs
sagan Musikmakarna. Kan
ske minns många läsare 
hennes medverkan i Kanal
yreidol 2009 då hon vann?

Fredagen den 29 mars 
släppte hon sin debutsing
el ”Han tröttnar inte” som 
gästas av JAMMEH på Spo
tify. Debutsingeln har Nanie 
Tauno på egen hand skrivit 
samt producerat och släppet 
backas upp av det väletable
rade förlaget/managemen
tet Mr Radar. 

– Låten kan beskrivas som 
pop med trapinfluenser, det 
är mycket beats i den. Jag 

satsar på musiken och på att 
vara låtskrivare, producent 
och artist med filmmusik vid 
sidan av, säger Nanie.

Nanie berättar att ”Han 
tröttnar inte” är till alla eld
själar som pallar med ett 
långdistansförhållande. Den 
handlar om uppskattningen 
man känner mot den partner 
som lever med prestations
knarkaren; den som jagar 
sina drömmar – även om 
detta betyder att kärleken 
lämnas kvar ”hemma”. 

– Jag har fått bra respons, 
folk har lyssnat på låten och 
gett bra kommentarer, säger 
Nanie.

Hennes passion och driv 
för musik har varit en decen
niumlång resa från musikal, 
till sessionvokalist i London 
med mera för att slutligen 
hitta sitt eget sound. 

”Han tröttnar inte” är den 
första i en rad starka singlar 
som Nanie Tauno kommer 
att släppa under 2019.

 

24-åriga Nadia Hjelt bor numera i Stockholm och har tagit artistnamnet 
Nanie Tauno. I fredags släpptes hennes debutsingel ”Han tröttnar inte”.

samtalar med både besökare 
och elever.

I små bås, bakom gula 
plastdraperier, svetsas det för 
fullt. Utanför står nyfikna 
föräldrar, mor och farföräld
rar. 

Utbildningen får beröm
På ett annat ställe i hallen 
installerar en av vuxenele
verna tillopp till en radiator. 
Han heter Mattias Håkans
son och pendlar från Tanum 
till skolan i Åsensbruk varje 
dag. 

– Det är en väldigt givande 
och trevlig utbildning, med 
bra lärare, konstaterar han.

På ett tredje ställe håller 
några killar på att mäta upp 
och dra rör. Det är Robin 
Sandberg, Dals Rostock, 
Johan Samuelsson, Melle
rud, Kristian Periede, Dals 
Rostock och Victor Hansson 
från Brålanda. 

Wichai Andersson från 
Mellerud går tredje året och 
håller på att svetsa i ett av 
svetsbåsen. Han berättar att 
han vill jobba som VVSare 

när han är klar, det tycker han 
är roligast. Han är snabb att 
berömma utbildningen och 
dess lärare.

– Detta är en riktigt bra 
skola, säger han.

En tjej finns här bland alla 
killar, Moa Hagestål från 
Frändefors går första året och 
trivs lika bra som alla killar 
och vuxenelever.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

Ungdomsgård populär i Erikstad

 Isabella Bergh, Elina Hammar och Simon Elofsson har slagit sig ner i 
pysselhörnan. Det finns en hel del att välja på att göra.

Här ska det lösas brott. Artyom Hasselberg, Alvin Carlsson, Elias Kar-
lander och Simon Elofsson tar sig an G.W:s sällskapsspel och agerar 
tjuv och polis.

Julia Kvantenå blandar till den 
mörka delen av degen i det som 
sedan ska bli brysselkex.

Ebba Johansson testar att spela 
ett fotbollsspel av äldre modell.

Några fredagseftermid-
dagar nu under våren 
har det i Erikstads byg-
degård öppnats upp för 
ungdomsgård. Bakom 
arrangemanget står byg-
degårdsföreningen som 
bland annat fått medel 
från kommunen för att 
komma igång.

En gång i månaden har trak
tens ungdomar i låg och 
mellanstadieåldern intagit 
bygdegården i Erikstad. Här 
träffas man och spelar spel, 
pingis, pysslar, ser på film, 
bakar eller bara ”chillar”.

När Melleruds Nyheter är 
på besök så sjuder det av 
verksamhet i stort sett varje 

vrå av bygdegården. På över
våningen har de allra yngsta 
krupit upp i soffan för att se 
på film, Sunes Jul står på 
repertoaren. I pysselhörnan 
fixar man bland annat lite 
påskpynt, ett gäng killar ska 
dra igång med Leif 
G.W.Perssonspelet. Mitt i 
stora salen spelas det både 
pingis och fotbollspel för 
fullt, pingisbollar och pop
corn yr stundtals runt i luften.  

I köket bakas det och det 
gäller att ha koll på både in
gredienser och tiden, då allt 
ska vara klart för att avsma
kas till det för kvällen avslu
tande fikat. Ikväll kommer 
det bjudas på brysselkex.

Stort deltagande
Två föräldrapar, Annelie och 
Magnus Olsson samt Su
sanne och Henrik Janveden 
håller i den här ungdoms
gårdsverksamheten.

– Det har varit riktigt po
pulärt, som mest har vi haft 
35 till 40 barn med. Vi har 
försökt att ha öppet en gång 
per månad och det här är 
tredje gången vi kör. Nästa 
gång, i april, blir den sista för 
våren, sedan kommer vi till
baka till hösten igen, säger 
Henrik, som är ansvarig för 
ungdomsverksamheten i 
bygdegårdsföreningen. 

Han berättar också att de 
medel man fått har bidragit 
till att dels kunna rusta upp i 
köket och dels till att köpa in 
allt från en TV till pingisbord 
och sällskapsspel etcetera.

Och barnen verkar trivas, 
de känner varandra sedan ti
digare, de flesta går i Åsebro 
skola. Stämningen är på 
topp.

Ing-Marie Norrman
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Fjälluggla klar för avfärd till storstaden

Ellen Ljungqvists fjällugglehona i mosaik, med ponny på ryggen, beställd till en trädgård i Stockholm. Foto: Privat.

Här testas den ännu inte färdiga ugglan på plats där den ska hänga i 
trädgården. Foto: Privat.

Ellen har jobbat med den stora ugglan i ett halvår. Här är det mosaiklägg-
ning som görs. Foto: Privat.

Ellen Ljungqvist i sin ateljé i Dals Rostock, bland mosaikbitar och äkta 
förebilder i form av uppstoppade ugglor. Foto: Karin Åström.

Ännu en lyckad konsertfredag på Stinsen
MELLERUD 
Under fredagkvällen tog 
lokala talanger plats på 
Stinsens scen för årets an-
dra konsertfredag. Även 
denna blev väldigt lyckad.
Ett sjuttiotal ungdomar spen-
derade sin fredagskväll på 
Stinsen när det för andra 
månaden i rad genomfördes 
en så kallad ”konsertfredag”, 
som är en del i Stinsens mu-
siksatsning. 

På scen stod bland annat 
”Husbandet” som består av 
Kilian Ericsson, Benjamin 
Mabäcker, Elliot Eriksson, 
Hugo Pettersson Arwedahl 
och Ida Flodin-Uggla, som 
alla går i nionde klass på 

Rådaskolan. Bandet, som 
fortfarande inte har något 
namn, spelar ofta på Stinsen 
och sångerskan Ida berättade 
att det känns tryggt att sjunga 
på Stinsen. 

– Det känns lite som att vi 
spelar för familjen, berättar 
hon. 

Bandet spelar allt från här-
lig blues till moderna poplå-
tar. Bandets sångerska upp-
skattar att man genom de 
andra musikerna också får ta 
del av olika andra genrer. 

Öppen för nya stilar
–  Jag blir mer öppen för nya 
stilar och idéer och tar även 
andras åsikter, tips och allt 
där emellan i åtanke när jag 

sjunger eller skriver, förkla-
rar Ida. 

Stod på scen gjorde även 
bland annat Ervin Fejzulovic 
och andra som även tidigare 
varit med i musikprojekt på 
Stinsen. Återkommande är 
uppskattningen för utbytet 
mellan olika sorters musik-
stilar. 

Musikfokuset verkar upp-
skattat hos både deltagande 
förmågor och husets alla 
besökare. Det planeras även 
för en hel kväll fylld av Hip 
Hop, inom några veckor där 
bland annat Ervin kommer 
att delta. 

Karolina H. Wessman

”Husbandet” bjöd på en blandning av genrer, vilket uppskattades av många.

Konstnären Ellen Ljungqvist har sedan en tid tillbaka sin 
ateljé i Dals Rostock. Här har hon hela vintern jobbat 
med att skapa en uggleskulptur i mosaik åt en beställare 
i Stockholm.
I ateljén hänger den färdiga 
ugglan i rep från taket över 
arbetsbordet. Det är den för-
sta och största ugglan i en hel 
grupp av uggleskulpturer, en 
fjällugglehona med en ponny 
på sin rygg. Nu, efter drygt 
ett halvt års arbete, är den  
färdig att lämna ateljén. 

Ellen Ljungqvist är utbil-
dad både på Stenebyskolan, 
HDK Steneby och på Konst-
fack i Stockholm.

– Där har jag gått två år på 
den treåriga kandidatutbild-
ningen, plus ett halvt år i 
Japan där jag studerade 
skulptur på universitetet för 
konst och design i Kyoto. 
Under den tiden kom detta 
jobbet och jag har fått göra 
ett uppehåll med utbildning-
en, berättar hon.

Viktigt att bli sedd
En landskapsarkitekt hon 
jobbat med i Stockholm 
hörde av sig. Hon och Ellen 
hade mötts under ett arbete 
för konditoriet Vetekatten på 
Kungsgatan i Stockholm. El-
len gjorde vetekatter till jul-
skyltningen 2017. Hon kom 
själv på idén och föreslog 
den för konditoriets ägare.

– Jag älskar att göra djur 
och där fanns ju både djuret 

och materialet i samma ord, 
säger hon.

Det blev flera mycket upp-
skattade kattskulpturer av 
veteax som tog plats i skylt-
fönstren och sågs av mäng-
der av människor. De var så 
omtyckta att ägaren ville ha 
dem kvar, så de kan ses än 
idag.

 Ellen poängterar hur vik-
tigt det är för en konstnär att 
bli sedd.

– Man måste ut, annars sit-
ter man på sin stol i verkstan 
och ingen ser en, konstaterar 
hon.

Ugglan i augusti
– Jag började i augusti med 
den stora ugglan. Det är min 
första utomhusskulptur och 
den första i mosaik så det var 
en lång period av undersök-
ningar i början. Ugglan har 
sedan tagit 199 timmar att 
bygga ihop, förklarar Ellen. 

Skulpturen är uppbyggd på 
ett stålskelett, en armering, 
sedan formad av cellplast 
som finfördelats och formats 
kring skelettet. Den är klädd 
med ett fasadmaterial med 
glasfibernät, cementbaserad 
fästmassa, glasmosaik som 
klippts i bitar och till sist 
fogmassa. Det är samma 
material och princip som när 

man bygger en swimming-
pool.

Fler ugglor
När storugglan nu lämnat 
ateljén, fortsätter arbetet 
med de små ugglorna. Förbe-
redelserna är i full gång. 

En uppstoppad kattuggla, 
en sparvuggla, foton av berg-
uv, lappuggla och slaguggla 
studeras noga för att se fär-
ger, former och strukturer 
hos fåglarna. 

Varje ugglesort har sin 
egen ruta, som ett ”mood-

board”, på golvet. I skålar 
ligger klippta små glasmosa-
ikbitar i fjäderdräkternas 
färger. Snart fylls ateljén av 
nya ugglor

– Dessa ska sitta i en buske, 
säger Ellen Ljungqvist med 
ett stort leende.

För att se mer kan man 
följa hennes projekt på Insta-
gram.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se
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Samhällsbyggnadsförvaltningen 
– vad sysslar de med?

Magnus Olsson, chef för 
samhällsbyggnadsför-
valtningen, bjöd fullmäk-
tige på en utförlig presen-
tation av verksamheten 
innan mötet förra onsda-
gen. Han visade en film , 
som satte siffror på allt 
som sker, samt berättade 
om verksamheten.
Samhällsförvaltningen, med 
120 anställda på åtta enheter, 
utför drift och underhåll av 
65 000 kvadratmeter lokaler. 
Man producerar årligen  
15  000 000 kWh miljövänlig 
fjärrvärme (alla oljepannor 
är ersatta av flis eller pellets-
pannor). 

577 000 portioner mat till-
lagas i kommunens kök årli-
gen. Närproducerade och 
svenska råvaror används och 
man jobbar aktivt med att 
minska matsvinnet. 

Man utför städning på 
35 000 kvadratmeter loka-
lyta dagligen, i all lokalvård 
används miljövänliga städ-
medel. 

Markarbeten, som inför 
bygget av det särskilda boen-
det på Ängenäs, utförs. 

Man jobbar aktivt med att 
bygga ut VA-nätet. Man pro-
ducerar 940 000 kubikmeter 
dricksvatten årligen. 

Städar kommunens mark 
dagligen för allas trivsel. 
Ansvarar för cirka 500 000 

Ekonomichefen Björn Lindquist, presenterade årsredovisningen för 
2018. Magnus Olsson informerade om samhällsbyggnadsförvaltning-
ens verksamhet.

Positivt men minskat resultat 
redovisades på KF-mötet

Ekonomichefen Björn 
Lindquist gick igenom 
årsredovisningen för 
2018 som första punkt på 
dagordningen under kom-
munfullmäktiges möte i 
onsdags. Han inledde med 
att konstateras att Melle-
rud haft goda resultat en 
följd av år men att det 2018 
gått ner.
Melleruds kommuns resultat 
2018, skillnaden mellan in-
täkter och kostnader, blev 
2018 ett överskott på 5,7 
miljoner kronor. Tillsam-
mans med bolagen redovisas 
ett koncernresultat på 9,8 
miljoner kronor. ( 2017 var 
resultatet 27 361 miljoner 
kronor). 

Befolkningen, som hade 
en nedåtgående trend i 
många år fram till 2014 för 
att sedan stiga, har nu planat 
ut och minskat något. Be-
folkningen i Melleruds kom-
mun ligger idag på 9 400 
invånare. 

Kassalikviditeten ligger på 
63 procent, vilket är lågt. 

– Det behöver vara 100 
procent för att kunna betala 
av skulder med hjälp av om-

sättningstillgångar, förkla-
rade Lindquist.

Skattesatsen är 22.60. Av  
1 000 kronor i skatt används. 
466 kronor till socialtjänst, 
330 till pedagogisk verksam-
het, 79 kronor till gemensam 
verksamhet, 65 kronor till 
infrastruktur, skydd med 
mera, 42 till kultur/fritid, 20 
kronor till politisk verksam-
het. 

Personalen viktig
I redovisningen finns ett per-
sonalekonomiskt bokslut. 
Den lyfter fram personalfrå-
gorna, till exempel sjukfrån-
varon som ligger på 6,06 
procent. 2018 uppgick per-
sonalkostnaderna till cirka 
64 procent av kommunens 
totala bruttokostnad. Det vi-
sar att personalen är kom-
munens största och vikti-
gaste resurs.

Efter den genomgången av 
årsredovisning, som innehål-
ler 72 sidor intressant läsning 
som finns att ladda ner från 
kommunens hemsida, god-
kändes den av fullmäktige.

Det var revisorernas tur att 
säga sitt. Joachim Magnus-

son (KD) framförde att resul-
tatet för 2018 är förenligt 
med två av fyra finansiella 
mål kommunfullmäktige 
beslutat om. Måluppfyllel-
sen bedöms som svag.

Revisorerna tillstyrkte att 
styrelser och nämnder och de 
förtroendevalda i dessa be-
viljas ansvarsfrihet, samt att 
kommunens årsredovisning 
godkänns.

Halverad taxa
Tredje ärendet på dagord-
ningen handlade om taxor 
och avgifter för kultur- och 
utbildningsnämndens verk-
samhet 2019. Ludwig Moss-
berg (M) tog till orda angå-
ende att terminsavgiften för 
kulturskolans skolelever 
halverats, från 660 till 330 
kronor per termin.

– Nu äntligen har vi ett nytt 
reviderat beslut. Vi är glada 
att ha kunnat halvera taxorna, 
sade Mossberg.

Vidare klubbades arbets-
miljömål för 2019. Sjukfrån-
varon ska sänkas med mål-
sättning att inte överstiga 
fem procent. Kostnaden för 
korttidssjukfrånvaron ska 

minska och antalet upprät-
tade tillbudsrapporter ska 
öka. 

Friluftsliv ska utvecklas
En motion, inlämnad av Ro-
land Björndahl (M) i mars 
2017, om att vandringsstigar 
vid Vita Sannar och Sunnanå 
rustas upp, grillplatser ska-
pas och att motionsslingan 
vid Vita Sannar återställs, 
besvarades med hänvisning 
till friluftsutvecklarens upp-
drag och utredningsuppdra-
get om utveckling av det 
rörliga friluftslivet på och i 
anslutning till Vita Sannar 
och närområdet till Sunnanå.

 Till ny ersättare i valnämn-
den, efter Claes-Börje Ols-
son (C) utsågs Roy Larsson 
(C).

Kommunfullmäktige be-
slutade att till huvudman i 
Dalslands Sparbank för man-
datperioden 2019-2023 utse 
Camilla Berglöv-Hermans-
son (KD). Joacim Magnus-
son (KD) avsade sig förtoen-
deuppdraget den 20 mars 
2019.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

Anders Karlsson och Ca-
milla Fransson i Melleruds 
kommun belönas med LRF 
Mjölks Guldmedalj för 
att ha levererat mjölk av 
högsta kvalitet under 23 
år. Den 8 april tar de emot 
medaljen av Prins Carl 
Philip vid en ceremoni i 
Stockholm.
– Guldmedaljen är något 
positivt att få. Den visar att 
man gjort något bra under 
många år. Även mina föräld-
rar fick den, så det är roligt 
att detta blir gårdens andra, 
säger Anders Karlsson, som 
driver gården i Bolstad Bo-
dane tillsammans med sam-
bon Camilla Fransson.

Paret tog över hans föräld-
ragård i mitten av 1990-talet. 
Där har de ett 50-tal kor, som 
de sköter med stor omsorg 
– ett måste om man ska 
lyckas med mjölken.

– Vi vill självklart leverera 
mjölk av högsta kvalitet. 
Dels för att det är ett tecken 
på att korna mår bra, dels för 
att vi producerar ett livs-
medel, säger Camilla Frans-
son.

Det gäller att vara nog-
grann med allt och att hela 
tiden hålla koll på korna. 
Utfodringen är viktig, hygie-
nen likaså och själva sköt-
seln. 

– Det hjälper att ha djuröga, 
då ser man snabbt hur djuren 
mår, säger Camilla

Korna blir gamla
Korna på gården mjölkar inte 
bara av högsta kvalitet. 
Några av dem har blivit 
gamla också och fått diplom 

som så kallade 100-tonnare, 
berättar Anders Karlsson.

– Det betyder att de kom-
mit upp i 100 ton mjölk under 
sin livstid och det är ju en 
bedrift.

Dalboslätten, där gården 
ligger, är ju ett djurtätt om-
råde med mycket grisar och 
kor. 

– Korna håller markerna 
öppna och bidrar till biolo-
gisk mångfald, vilket är 
viktigt att tänka på. I klimat-
debatten talar man bara om 
det negativa med kor, men 
inte de många fördelarna. 
Korna producerar ett bra 
livsmedel samtidigt som de 
ger en levande landsbygd. Vi 
har goda förutsättningar för 
mjölk- och köttproduktion i 
Sverige med friskt vatten och 
fina marker. Det är bra att ta 
vara på det och få upp själv-
försörjandegraden här i lan-
det. Vi importerar alldeles 
för mycket mat, säger Anders 
Karlsson.

Fakta om Guldmedaljen:
Guldmedaljen är den högsta 
utmärkelse som LRF Mjölk 
delar ut för att premiera mjöl-
kens kvalitet. Kriteriet är att 
man ska ha levererat mjölk 
av bästa kvalitet i minst 23 
år. 

Ända sedan starten 1958 
har medaljen överlämnats av 
en representant från kunga-
huset. I år delas Guldmedal-
jen ut till 37 mjölkbönder. 

Anders Karlsson och Ca-
milla Fransson kommer båda 
två att åka till Stockholm för 
att motta medaljen den 8 
april.

kvadratmeter gator och trot-
toarer. Sköter om Sunnanå 
båthamn. Utför ett hundratal 
bostadsanpassningar varje år. 

Underhåller 144 000 kva-
dratmeter grönytor. Kontrol-
lerar rutinmässigt lekplatsers 
säkerhet. Sköter om kom-
munens 430 kilometer VA-
ledningsnät. Servar alla for-
don och maskiner i egen 
verkstad. 

Vid Hunnebyns återvin-
ningscentral återvinns årli-
gen 4  450 ton avfall. En ut-
redning om en kretsloppspark 
pågår.

Åtta enheter
De åtta enheterna är: Admi-
nistrativa enheten, fastighets-
enheten, gata- och park-
enheten, serviceenheten, 
förråd- och service-enheten, 

VA-enheten, renhållningsen-
heten och fjärrvärmeenheten.

Mål för 2019
Målen för 2019 är att fort-
sätta arbeta för fossilobero-
ende, att vara helt fossilt 
oberoende 2030. Att öka ro-
bustheten i samhällsviktiga 
funktioner i kommunen. 

Att byggnationen av det 
särskilda boendet på Änge-
näs ska följa utsatt tidsplan 
och budget. 

Främja användandet av 
digitala lösningar, till exem-
pel fler e-tjänster som för-
enklar administrationen (kan 
till exempel gälla avläsning 
av vattenförbrukningen som 
idag skrivs ner på en lapp). 

Öka samverkan med be-
rörda aktörer för att säker-
ställa god kommunal service 

till kommuninvånare och 
näringsliv.

Magnus Olsson gav också 
exempel på vad som är aktu-
ellt just nu i de olika enhe-
terna.  Till exempel jobbar 
fastighetsenheten med solel 
till Rådahallen och till boen-
det på Ängenäs. 

Gata/park planerar ge-
nomförandet av Rådaplatsen 
(framför Rådahallen). Här 
ska en inbjudande torgmiljö, 
med plattor, grönytor och 
planteringar anläggas. Ett 
förslag finns på att vissa plat-
tor ska få namn på kända 
lokala idrottsprofiler. 

VA-enheten planerar en ny 
intagsledning från Vänern.

Den ska läggas längre bort 
från Holmsåns mynning och 
läggas djupare än den är idag. 

– Denna veckan pågår bot-
tenscanning, meddelade 
Magnus Olsson. 

Fjärrvärmeenheten foku-
serar på driftsäkerhet och en 
ny silo för pellets är på gång. 
Den ska möjliggöra en buf-
fert för tillfällen då det blir 
ont om pellets, vilket hände 
efter torrsommaren förra 
året. En buffert för flis plane-
ras också. Ett elverk ska in-
stalleras på Klacken för att 
klara värmeleveransen även 
vid störningar.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

Mjölpdroducenterna Anders Karlsson och Camilla Fransson, Bodane, 
Bolstad, belönas med LRF Mjölks Guldmedalj. 8 april tar de emot med-
aljen av Prins Carl Philip i Stockholm. Foto: Privat.

Mjölkbönder får 
guldmedalj av 
Prins Carl Philip

VILL DU SYNAS HÄR?
Kontakta

Christina Svensson Callh 
0530-125 40
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HRF Mellerud – en inspirationskälla

Några av HRF:s medlemmar samlade runt bordet för fika och trevliga samtal.

Priset ”Årets HRF-inspira-
törer 2019” gick till Mel-
lerud, en livaktig förening 
med drygt 200 medlem-
mar. Priset består av di-
plom och 10 000 kronor.
Ordförande Inger Andersson 
är strålande glad för utmär-
kelsen. Inte så konstigt, då 
man bland 170 föreningar 
och 22 distrikt framhålls som 

inspirationskälla för hela 
HRF-Sverige.

– Vi har testat hörsel sedan 
2004, vi var bland de första i 
Sverige att börja med det. Vi 
testar i snitt tio personer 
varje månad. Säger jag att vi 
testat på 1 000 personer så tar 
jag inte i. Många tycker det 
är lätt att komma hit, det är 
otvunget, konstaterar Inger.

Lars-Åke Svensson får sin hörsel testad av ordföranden Inger Andersson. 
Hörseln var för övrigt alldeles utmärkt.

HRF Mellerud är en förening 
som med värme och entusiasm 
förverkligar HRF:s devis, ”Stark, 
synlig, hörselsmart”. Genom att 
odla en levande, tillgänglig gemen-
skap med hörselhjälpare, hörsel-
tester och hörselsmart kunskap 
skördar föreningen medlemsglädje 
och aktivt engagemang för intres-
sepolitiskt påverkansarbete om 
allt från slingor och ljudmiljö till 
hörselinstruktörer. HRF Mellerud 
visar hur vi hörselskadade tillsam-
mans kan växa och få en stark 
röst i det lokala samhället. Det är 
inspirerande!

MOTIVERINGEN

Kontor läggs 
ner i Mellerud

Arbetsförmedlingen har 
nu ett förslag till hur det 
framtida kontorsnätet 
ska utformas. Det omfat-
tar 106 egna kontor med 
olika öppettider och att 
verksamheterna på 132 
arbetsförmedlingskontor 
avvecklas successivt un-
der 2019 och 2020. Ett av 
dem är Mellerud.
I vårt närområde drabbas 
arbetsförmedlingens kontor i 
Mellerud, Dals Ed och Vä-
nersborg. Kvar blir till exem-
pel kontoret i Åmål och 
Trollhättan.

– Detta är ingen nyhet för 
mig och det har inte funnits 
ett kontor i egentlig mening 
i Mellerud på två år. Jag upp-
lever att man redan anpassat 
arbetsformen till den nya 
organisationen och nya 
strukturerna. Så jag ser ingen 
dramatik i detta, säger Mor-
gan E Andersson (C), kom-
munstyrelsens ordförande i 
Mellerud.

– Det kommer att handla 
om en successiv avveckling 
och i många fall fortsätter vi 
att bedriva verksamhet i lo-
kalerna ytterligare ett tag, i 
några fall även under 2020. 
Det kommer att skilja sig 
från kontor till kontor och 
beror på de lokala förutsätt-

ningarna, säger regiondirek-
tör Eva-Lisa Höglund.

– Att minska kontorsnätet 
är nödvändigt. Vi är mitt inne 
i en omställningsprocess 
med ett varsel på 4 500 an-
ställda på grund av de bud-
getförutsättningar vi har för 
året. Vi kan inte genomföra 
en så stor personalneddrag-
ning utan att göra föränd-
ringar i antalet kontor. Med 
minskad personalstyrka 
måste kontorsnätet anpassas 
för att de kontor som ska fin-
nas kvar ska ha förutsätt-
ningar att erbjuda en effektiv 
service, bokade fysiska per-
sonliga möten för dem som 
har behov av extra stöd och 
en god arbetsmiljö, säger 
Arbetsförmedlingens gene-
raldirektör Mikael Sjöberg.

– Vi är oroliga över den 
effekt denna stora nedskär-
ning kommer att få. Att i ett 
svep slå ut alla dessa arbets-
tillfällen och tillgång till 
viktig service kommer att 
skada mindre orter, både rent 
ekonomiskt och moraliskt, 
då alldeles för många redan 
tröttnat på att se servicen 
försvinna från sina bygder, 
säger Åse Classon, ordfö-
rande i Hela Sverige ska leva 
i ett pressmeddelande.

Premiär för frukostforum
MELLERUD 
I förra veckan bjöd Nä-
ringsliv Melleruds kom-
mun in till ett frukost-
forum med frågor kring 
näringslivet och rekryte-
ring. Det gavs samtidigt 
information om Rekryte-
ringsguiden och hur det är 
tänkt att den ska fungera 
och vara till hjälp för fö-
retagare.
Torsdagsmorgonens forum 
inleddes genom att kommun-
styrelsens ordförande Mor-
gan E. Andersson hälsade 
välkommen till denna första 
träff initierat av Näringsliv 
Melleruds Kommun. Han 
nämnde centrumhandeln, 
företagsklimatet och samar-
betet mellan näringslivet och 
kommunen. 

– I min värld hänger allt-
sammans ihop. Skola, vård 
och omsorg måste fungera 
för att få ett gott företagskli-
mat. Vi vill ha ett nära sam-
arbete med företagarna, vi 
får inte hamna för långt från 
varandra. Nu har vi också 
avsatt tid för näringslivsda-

gar där vi ska besöka kom-
munens företag, sade han 
och nämnde också angående 
det nya köpcentret att han 
tror på att handel föder han-
del samt att man från kom-
munens sida har intentionen 
att träffa alla fastighetsägarna 
i centrum för samtal. 

Samarbete
Härefter tog kommunchef 
Sophia Vikström vid. Även 
hon påtalade vikten av sam-
arbete mellan kommunen 
och företagen.

– Det gäller att vi byråkra-
ter ska lära oss att förstå era 
behov, inom djungeln av alla 
lagar. Företagsamheten är 
viktig för kommunen, det 
offentliga ska kunna stötta 
näringslivet. Hon nämnde 
också bland annat dalslands-
kommunernas samarbete för 
att hitta smarta lösningar och 
att det finns tillgängliga jobb 
inom landskapet. 

Rekryteringsguiden  
presenterades
Arbetsförmedlingens rådgi-
vare Patrik Jatko informera-

Daniel Jatko från Arbetsförmedlingen presenterade Rekryteringsbaro-
metern samt informerade om hur rekryteringsbehovet ser ut i Mellerud 
och vilka yrken som efterfrågas i kommunen med mera.

Jonny Persson, Dalslands Glashytta, och Börje Ottosson, BOAB Hjuldelar, var två av de totalt fyra företagare 
som kom till torsdagens frukostforum för näringslivet.

lund, kommunens närings-
livsutvecklare bekräftade. 

I en undersökning som 
gjorts, där 63 företag svara-
de, var hela 44 stycken i be-
hov av sommarpersonal. 
Man vill även uppmuntra till 
att erbjuda praktikplatser. 

Marie Hörnlund avslöjade 
också att för att försöka 
matcha detta på bästa sätt har 
en ny tjänst inom arbets-
marknadsenheten tillsatts. 
Här kommer en projektkoor-
dinator att vara kontakten 
och gemensamt med berörda, 
utforma uppdraget utifrån de 
behov som finns i Mellerud. 

Få, men mycket nöjda
Det var dock inte så värst 
många företag som hade 
hörsammat inbjudan till 
detta första frukostforum, 
endast fyra företag var repre-
senterade. 

Det gemensamma omdö-
met var ändå att det här var 
ett mycket bra initiativ från 
kommunens sida och att man 
både hoppas på fortsättning 
och större uppslutning. 

Tar man upp olika intres-
santa ämnen och är ihärdig så 
trodde de fyra på att frukost-
forumen kan komma att bli 
mycket bra framledes.  

Ing-Marie Norrman

Varje torsdag är det öppet 
i föreningslokalen på Nyga-
tan i Mellerud, med hörsel-
hjälpare på plats. Sista tors-
dagen i månaden kan man 
komma och testa sin hörsel.

– Det vanligaste är ett barn 
eller partner tycker att man 
börjar höra dåligt, men ofta 
är man medveten om detta 
själv också. Testet vi använ-
der ligger också på HRF.s 
hemsida, så det går att göra 
hemma med hörlurar kopp-
lade till datorn, säger Inger.

Berömmer kommunen
Hon berömmer Melleruds 
kommun som visat stort in-
tresse för föreningens arbete. 
I stort sett samtliga av kom-
munens offentliga lokaler är 
akustiksanerade och har 
hörselslingor installerade.

– Kommunen är väldigt 
tillmötesgående, understry-
ker Inger.

Hon framhåller att det är 

många i föreningen som har 
del i priset. Föreningen har 
en aktiv styrelse plus att 
många medlemmar utanför 
styrelsen hjälper till vid mö-

ten, kontrollerar slingor och 
är hörselhjälpare.

– Inger är en enorm till-
gång för föreningen. Hon får 
folk att ställa upp och jobba. 
Hon kan verkligen stimulera  
människor och få dem att tro 
att de kan, säger Kerstin Ste-
fansson, en av medlemmar-
na.

HRF Mellerud tilldelas 
priset på 10 000 kronor i 
samband med förbundsmö-
tet i slutet av maj månad. 
Pengarna ska användas i den 
egna verksamheten.
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se

de om och presenterade Re-
kryteringsguiden. Han 
visade också hur rekryte-
ringsbehoven ser ut i Melle-
rud inom olika branschområ-
den. Guiden finns numera på 
kommunens hemsida. 

Företagarna på plats tes-
tade också att använda Re-
kryteringsguiden för att få 
fram olika information om 
arbetsmarknadsläget ur var 
och ens synvinkel. Tydligt 
var också att företagarna är 
på jakt efter sommarvikarier, 
vilket också Marie Hörn-
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FOTBOLL 
Fengersfors IK mötte kom-
munrivalerna IF Viken i 

Sen derbyförlust

SLUTRESULTAT
Fengersfors IK 

– IF Viken
0-3 (0-0)

Dalslands Sparbanks Cup
Målskyttar:
82’ 0-1 Atle Lindh
84’ 0-2 Jacob Ljung
87’ 0-3 Atle Lindh

Dalslands Sparbanks Cup i 
onsdags.

Division 6-laget Fengers-
fors höll nollan mot division 
4-gänget Viken i nästan 80 
minuter, innan Atle Lindh 
kunde göra derbyts första 
mål.

Därefter släppte FIK, som 
i och med förlusten slutar 
trea i grupp C, in ytterligare 
två mål. IF Viken vann grupp 
C före Färgelanda IF.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

FOTBOLL 
Kroppefjälls IF förlorade 
med 7-2 mot Melleruds unga 
andralag i en träningsmatch 
på konstgräset i Mellerud, 
där blåsten som vanligt 
gjorde tillställningen kylig.

Trots storförlust var 
Kroppefjälls tränare, Chris-
tian Ragnevi, nöjd.

– Vi gör en bra första halv-
lek, i slutet tar vi över hela 
matchen. Vi fick en härlig 
inställning av att göra mål. I 
andra halvlek är den tyvärr 
helt bortblåst, sade tränaren, 
som hyllade tvåmålsskytten 
Jonatan Emanuelsson.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

KIF höll en halvlek

FOTBOLL 
Bäckefors IF gick mållösa på 
nytt, när Färgelanda IF vann 

Bäckström sänkte 
Bäckefors IF

SLUTRESULTAT
Färgelanda IF – 

Bäckefors IF
2-0 (2-0)

Dalslands Sparbanks Cup
Målskyttar:
7’ 1-0 Johan Bäckström
17’ 1-0 Johan Bäckström

FOTBOLL 
Frändefors IF spelade trä-
ningsmatch mot Bohuslän-
ska Stångenäs AIS i lördags, 
en match som slutade mållös.

Frändefors var det klart 
bättre laget och skapade en 
rad chanser, men lyckades 
inte få bollen i mål. Stånge-

näs bjöd dock på bra mot-
stånd, speciellt i den andra 
halvleken.

– Även om 0-0 kändes surt, 
ska vi ändå ta med oss allt det 
positiva från matchen, skri-
ver klubben på sin hemsida.
 Tobias Coster 

tobias@mellerudsnyheter.se

Frändefors IF 
orättvist nollade

Fick förtjänsttecken

De tre från Dalslands FF som var på plats för att motta Svenska Fotbolls-
förbundets förtjänsttecken i guld. Fr.v: Tomas Jansson, Ellenö IK, Christer 
Andersson, Melleruds IF och Sune Källen, Eds FF. Saknas på bilden gör 
Kjell-Arne Karlsson, Håfreströms IF. Foto: Privat.

I lördags delade Svenska 
Fotbollsförbundet ut 
förtjänsttecken i guld 
till följande herrar från 
Dalslands DFF: Christer 
Andersson, Melleruds IF, 
Kjell-Arne Karlsson, Hå-
freströms IF, Tomas Jans-
son, Ellenö IK och Sune 
Källen, Eds FF.
Kjell-Arne Karlsson, Håfre-
ströms IF, var dock förhin-
drad att åka med. 

Utdelningen skedde under 
SvFF:s årsmöte i Stockholm 
i lördags. Förtjänsttecken i 
guld med blågult band tillde-
las person, som tillhört för-
enings- och eller distrikts-
styrelse under minst 25 år 

och som utfört betydande 
arbete för idrotten fotboll. 

43 år sedan
Christer Anderssons första 
uppdrag för Melleruds IF var 
som sekreterare i styrelsen 
för 43 år sedan. Med några 
uppehåll genom åren hamnar 
det på totalt 31 års ideellt 
arbete i MIF.

– Det känns bra och roligt 
att få uppskattning, men det 
bästa med utmärkelsen är att 
jag går in gratis på alla fot-
bollsmatcher, säger Christer 
och skrattar.
 Susanne Emanuelsson 

susanne@mellerudsnyheter.se

FOTBOLL 
Ett enda mål tar Åsebro/
Brålanda till final, detta 
efter 2-2 mot grupptvåan 
Eds FF på Bölevallens 
gräs i lördags, efter en 
dramatisk avslutning på 
matchen. 
Det var dramatik på hög nivå 
när Åsebro/Brålanda spelade 
gruppfinalen i Dalslands 
Sparbanks Cup. 

Frändefors IF var redan ute 
ur bilden efter två storförlus-
ter mot Åsebro/Brålanda och 
Eds FF, och det var dessa två 
matcher som blev avgörande.

– Vi går vidare på målskill-
naden, vi gjorde ett mål mer 
än vad Ed gjorde, berättade 
Åsebro/Brålandas tränare 
Christian Berglund, som inte 
vill kalla lördagens resultat 
för underskattning.

– Vi ska väl slå Ed egentli-
gen, vi är i grunden ett bättre 
lag. Men Ed var hungriga och 
vår gnista fanns inte riktigt 
där, det gick inte så enkelt 
som vi kanske trodde, säger 
han.

Åsebro/Brålanda klara för final

Elin Bååth blev matchvinnaren som tog Åsebro/Brålanda till final, efter att hon gjort 2-2 på stopptid mot Eds 
FF på Bölevallens gräsplan. Foto: Johan Lind Wahlén.

SLUTRESULTAT
Eds FF – 

Åsebro/Brålanda
2-2 (0-0)

Dalslands Sparbanks Cup
Målskyttar:
72’ 1-0  Lovisa Blom
73’ 2-0  Lovisa Blom
76’ 2-1 Jessica Vänerlöv
92’ 2-2 Elin Bååth

SPORT

Två snabba
Efter 0-0 i den första halvle-
ken slog Eds FF till i den 
andra, två gånger om, inom 
loppet av några sekunder. 
Där och då var det Eds FF 
som var i final. 

Men med en kvart kvar att 
spela reducerade lagkapten 
Jessika Vänerlöv efter att ha 
snurrat upp försvaret och 
skjutit in bollen från straff-
områdeskanten. 

Mål på stopptid
Åsebro/Brålanda jagade nu 
en kvittering, men den skulle 
dröja. 

På stopptid får Elin Bååth 
en boll från Amanda Jonas-
son, som till slut blev 2-2.

– (Elin) Bååth får till en 
konstig skruv och jag har 
aldrig sett en boll rulla så 
långsamt in i ett mål berät-
tade tränaren Christian efter 
matchen.

– Att hämta upp 0-2 med 

15 minuter kvar visar på 
styrka och är positivt. Vårt 
mål är att vinna cupen och att 
gå till final var det första 
målet, men vi sätter oss 
själva i skiten, det blev lite 
väl spännande. Matchen i sig 
var ganska händelselös, men 
vi är såklart väldigt glada för 
att vi tog oss vidare, berät-
tade tränaren Christian Berg-
lund.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

i lördags med 2-0 i Dalslands 
Sparbanks Cup.

Hemmalagets mål kom ti-
digt i matchen och båda 
gjordes inom loppet av tio 
minuter, av Johan Bäck-
ström. 

Förlusten innebär att 
Bäckefors både går poänglös 
och mållös från cupen.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Rådjurskollisioner

Den 27/3 på eftermiddagen 
kolliderade ett fordon med 
ett rådjur i Gunvarbyn. 24/3 
kollision fordon/rådjur i 

Dalskog. 30/3 Kollision 
mellan rådjur och fordon i 
Dals Rostock.

Stölder
26-27/3 stals en cykel av 

märket Monark, svart, med 
en cykelkorg fram, på Espla-
nadgatan i Mellerud. 23/3 
stals en cykel av märket 
Ghosts på Magasinsgatan, 
Mellerud. 27/3 stals ett kon-

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

tokort ur en jacka på Råda-
skolan medan jackans ägare 
var på ett möte

Förlorad mobiltelefon

29/3 tappades en grå Huawei 
i Åsensbruk.

Misshandel

30/3 En fastighetsägare i 
Dalskog som skulle hämta 
hyra misshandlades av fyra 
personer.

Hundattack
30/3 i Järn blev en kvinna 
påhoppad och biten av en 
okopplad hund.

Misstänkt narkotikabrott
30/3, i centrala Mellerud vid 
lunchtid, togs en kvinna, 
misstänkt för narkotikabrott 
eget bruk.

Trafikolycka
30/3 kolliderade två bilar i 
Nordkärr, vid övergången 

till Framnäs. Inga personer 
skadades.

Bilbrand
30/3 på kvällen började en 
bil brinna i Södra Hamrane, 
troligen på grund av elfel. 
Inga skador på föraren.

Skadegörelse
1/4 slängdes en sten in i dör-
ren till Fothälsan i Mellerud 
från en förbikörande bil.
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076-941 74 88
BJÖRKLUNDSGOLV

I vår öppnar vi 
showroom 

på Storgatan 10

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

blends

2 nyanser

1 nyans

gradient1

gradient2

VVS
Allt inom 

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

olesensbygg@gmail.com

Robert Offesson 
070-365 11 47

• Trädfällning
• Sten-/plattsättning
• Fruktträdsbeskärning

Robert Offesson 
070-365 11 47

• Murar
• Planteringar
• Gräsklippning

Robert Offesson 
070-365 11 47

• Trädgårdsrådgivning
• Skötsel av planteringar 
• Robotgräsklipparinstallation

lymfdränagebehandling 

hos oss! Ring för bokning!

Nu kan du boka

Tel. 0530-414 10 • www.sunlike.se

OKK TIPSPROMENAD 31/3
Hela 120 personer deltog i 
söndagens promenad.
Rätt rad: 1. 1 1kg. 2. X 
Djurås. 3. 1 Adolf Fredrik. 4. 
X Jonas Wenström. 5. 2  
Skogsstjärnan. 6. X Kelvin. 
7. 1 Canberra. 8. X Block till 
fartyg. 9. 2 Bandy. 10. X För 
att få syre. 11. X Foten. 12. 1 
Al. Barnrågor: 1.1 Batte-
rier. 2. 1 100 år. 3. 2 Göte-
borg. 4. X Göteborg. 5. 1 
Midsommar. 6. X Bålgeting. 
7. 2 En ärta. 8. X Ida. 9. 1 
Pepparkakor. 10. X Blåste på 
huset. 11. 2 Gul och vit. 12. 
X Hjälmaren. Utslagsfråga: 
327. Vinnare: 1 Fredrik 
Almqvist 11 R 200. 2 Ida 
Karlsson 11 R. 187. 3. Ker-
stin Almqvist 11 R. Extra-
vinnare: Bertil Lilja, Calle 
Ericsson, Hans Knutsson 

och IngBritt Asp. Barnvin-
nare: Noel Jacobsson, Saga 
Andersson, Ebba Norgren, 
Hugo Oscarsson, Julia Mesa 
Moreno och William Karls-
son.

Välkomna nästa söndag 
9.00-12.00

FOTBOLL 
I Dalslands Sparbanks Cup 
förlorade Brålanda IF förra 
tisdagen mot Ellenö IK på 
hemmaplan.

Ledning med ett mål i paus 
för Ellenö blev ganska om-
gående 2-0 efter att gästerna 
utökat sin ledning.

Peter Hecktor Karlsson 
reducerade med en halvtim-
ma kvar av matchen, men 
Brålanda lyckades inte kvit-
tera.

Brålanda innehar tredje-
platsen, men hur gruppen 
slutar är dock inte klart. Nu-

Uddamålsförlust 
för Brålanda

SLUTRESULTAT
Brålanda IF  
– Ellenö IK
1-2 (0-1)

Dalslands Sparbanks Cup
Målskyttar:
29’ 0-1 Jesper Bergström
50’ 0-2 Emran Avdulahi
62’ 1-2 Peter Hecktor Karlsson

varande tvåan, Tösse IF, har 
kvar att möta ettan Melleruds 
IF.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

FOTBOLL 
Tösse IF träningsspelade på 
fredagskvällen mot Säffle 
FF:s andralag och förlorade 
med 1-0. Ett tidigt rött kort 
för hemmalaget gjorde att 

oddsen blev betydligt sämre.
Säffles mål kom i början på 

den andra halvleken och det 
blev också matchens enda.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Tidigt rött för Tösse

HANDBOLL 
Melleruds HK vann på borta-
plan med uddamål mot serie-
femman Chalmers HK. 
Matchen slutade 19-20 till 
dalslänningarna, som i och 
med segern klättrar i tabel-
len.

Lagets tredjeplats kan säk-
ras i säsongens sista match, 
mot fyran Café Lillan HF på 

Vann på bortaplan
SLUTRESULTAT

Chalmers HK 
– Melleruds HK

19-20
Div. 4 Västsvenska V

tisdag (läs igår). Lagen har 
samma poäng, men Mellerud 
har bättre målskillnad.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

FOTBOLL 
Åsebro IF förlorade borta 
mot Halvorstorps IS med 3-1 
på Edsborgs konstgräs i lör-
dags, efter två stabila segrar 
för ÅIF i cupen.

Hemmalaget ledde med 
2-0 i paus, och trots Åsebros 
reducering kunde Åsebro 
inte komma ikapp.
 Tobias Coster 

tobias@mellerudsnyheter.se

Föll på bortaplan

FOTBOLL 
Brålanda IF visade sina rätta 
takter i lördags när man be-
segrade värmländska divi-
sion 6-laget Eskilsäters IF 
med hela 10-0 på Sörbyval-
lens konstgräs.

Efter 3-0 i paus släppte 
målskyttet ordentligt i den 
andra halvleken, då bland 
annat Alexander Skogsberg 
gjorde tre mål på raken.
 Tobias Coster 

tobias@mellerudsnyheter.se

BIF vann stort

INNEBANDY 
Melleruds IBK Giants mötte 
i söndags Stjärnskottet i Fyr-
kanten i Vargön.

Giants vann senast med 
4-1, men denna gången bjöd 
Stjärnskottet på hårdare mot-
stånd och lagen fick nöja sig 
med var sin poäng.

En match återstår för Mel-
leruds damer, som till helgen 
ställs mot ”Hur svårt kan de 

Kryss för damerna
SLUTRESULTAT

Stjärnskottet –  
Melleruds IBK

2-2
Korpen, Vänersborg

va?”, där man har en re-
vansch att uthämta efter för-
lusten senast med 1-3.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

PRO Mellerud: Onsdag 
10/4 kl. 17. ”Herbert & Al-
bert”, gamla tv-inspelningar. 
PRO-lokalen.

FÖRENINGSNYTT

INNEBANDY 
För fjärde året i rad ar-
rangerar Melleruds IBK 
Giants klassinnebandyn 
i Rådahallen. I år är det 
nytt deltagarrekord med 
80 spelare och samman-
lagt åtta lag som kommer 
att delta.
– Tidigare år har vi kört alla 
mot alla, men nu kan vi 
spela med två grupper, så det 
blir mer rättvist, berättar 
Håkan Andersson, förening-
ens ansvarige för turnering-
en.

– Det blir en heldag i Rå-
dahallen där föräldrar, lärare 
och anhöriga är välkomna att 
titta på och heja. Det kommer 
att finnas kringaktiviteter 

också, som speedshootning, 
lotteri och café, berättar Hå-
kan från Giants, som har 
mycket folk engagerat.

– Alla hjälps åt i fören-
ingen, med kiosk, domare 
och funktionärer, allt sker i 
Giants regi, berättar Håkan, 
och poängterar att turne-
ringen har mycket fokus på 
fair play, där bland annat 
turneringens ”bästa kamrat” 
kommer att prisas.

Förutom klassinnebandyn 
planerar föreningen sitt 
30-årsjubileum i slutet av 
april, en heldag, med bland 
annat en uppvisningsmatch 
med spelare från fornstora 
dagar.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Deltagarrekord på
klassinnebandyn

Köreleverna imponerade

Första utbildningsloppet kördes på Mörtebol i lördags. Foto: Karin Rolfsman.

FOTBOLL 
Håfreströms IF vann med 3-1 
hemma mot regerande cup-
mästarna Högsäters GF i 
lördags, efter att ha legat 
under med 1-0 tidigt i den 
första halvleken.

– Vi hade inte så bra koll 
på Högsäter innan, men de är 
seriekollegor, så det var ett 
värdigt motstånd och en vär-
demätare på hur vi ligger till, 
berättar Håfreströms assiste-
rande tränare Glenn Öder.

Förra årets vinnare av 
Dalslands Sparbanks Cup 

tog ledningen efter nio minu-
ter genom Kivana Salehi. 
Håfreström kom då inte upp 
i den klass man brukar ligga, 
mycket på grund av slarv.

– Första var väl inte jätte-
bra, vi slarvade mycket i 
passningsspelet. Men kvit-
teringen till 1-1 var helt 
rättvis, berättade Öder, efter 
att ha sett Ahmed Bachalan 
smälla upp bollen i krysset 
några minuter före pausen.

”Inget snack”
Håfreström kunde sedan ut-
öka efter en timmas spel ge-

nom Flamur Mollapolci och 
mål nummer tre kom från 
hans storebror, tillika nyför-
värv, Viktor, som gjorde sitt 
andra mål på lika många 
matcher.

Öder var nöjd med lagets 
prestation i den andra halvle-
ken.

– I andra trummade vi på 
och spelade bättre än i första, 
då var det inget snack om det. 
Så vi gör en bra match, säger 
Glenn Öder.

Trots segern slutar Håfre-
ström på sex poäng, tre bak-
om gruppvinnaren IFK 

Håfreström besegrade mästarna
SLUTRESULTAT

Håfreströms IF – 
Högsäters GF
3-1 (1-1)

Dalslands Sparbanks Cup
Målskyttar:
9’ 0-1 Kivana Salehi
41’ 1-1 Ahmad Mohammad Abbas
60’ 2-1 Flamur Mollapolci
77’ 3-1 Viktor Mollapolci

Åmål, som tar sig till semifi-
nal.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

TRAVSPORT 
Glada och stolta är man på 
Åmålstravet över vårens 
körlicenskurs på Mörte-
bol. Åtta personer satsar 
på travsporten, därav sex 
ungdomar under 20 år.
Alla utom en person har en 
bakgrund inom ponnytravet 
och ungdomarna har även 
gått hela utbildningstrappan 
inom travskolan från järn-
kurs till ponnylicens.

Lördag 23 mars kördes 
första utbildningsloppet och 
gänget imponerade i starten 
och speciellt voltningen. 

– Det kommer att bli 
mycket spännande att se ut-
vecklingen framöver och hur 
vi kan underlätta för ungdo-
marna att få erfarenhet efter 
godkänd körlicens, säger Iia 
Abenius, chef på Åmålstra-
vet.
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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 

Nordalsgatan 4, 464 31 MELLERUD 0530-123 60
 www.auktioner-mellerud.nu

A
U

KTIONSFIRM
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N

Leif Landberg & Co
Fastighetsvisning

Visning: Tisdag 9 april kl. 18.00 - 19.00

Åsensbruk – 
Gamla vägen 9
1½-plansvilla med källare. 
3-4 rok. Boyta 80 m2. 
Biyta 35 m2. Litet uthus. 
Tomt 835 m2 som gränsar 
till naturen. Nära förskola, 
skola och affär.

Öppet anbud med fri 
prövningsrätt.

Hönsfoder
Björkved

Tel. 0521-360 48

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

Halmpellets
Kutterspån

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

Torvströ
Pappersströ

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

Hösilage
Hästfoder

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

Ensilageplast 
från 5,99

Sträckfilm

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

Rundbalsnät 
Balsnöre

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

Hästfoder
Tillbehör häst

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

Bränslepellets

DAHL
ANDERSEN BYGG

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

Bygger absolut allt 
och vad du vill!

Vi söker djurskötare  
till Dalslands Gris AB i Grinstad
Vi är en satellitgård med 46 grisningar varje vecka. 
Vi söker en glad och positiv medarbetare till vårt team.
Vi ser att du har ett gott djuröga, är skötsam och har ett intresse 
för att hjälpa till med lättare underhåll. 
Idag är vi 4 stycken i teamet som delar på arbetet med såväl 
grisning som tillväxt och lastning av djur. Vi jobbar alla för att 
utvecklas och hoppas du vill hänga med framåt!
Ett plus är om du har delegerad behandling och svetskunskaper.
Tjänsten är heltid 07:00-16:00. Lön efter överenskommelse. 
Tillsättning sker löpande.
Frågor? 
Slå gärna en signal till Caroline Bernhed, 0733-34 54 10
CV och intresse hänvisas till: dalsgri@gmail.com

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

DALSLANDS
VVS AB
DALSLANDS
VVS AB

 

Marcus Johansson

Naturligtvis 
hjälper  

vi dig med  
Rot-avdraget 

B wlinghall
Eds

AFTER WORK

0534-610 65 
www.edsbowlinghall.se

B wlinghall
Eds

0534-610 65 
www.edsbowlinghall.se

DISCOBOWLING

B wlinghall
Eds

0534-610 65 
www.edsbowlinghall.se

BARNKALAS

B wlinghall
Eds

0534-610 65 
www.edsbowlinghall.se

FÖRETAGSFEST

Martin
073-99 21 446

Badrumsrenoveringar

FOTHÄLSAN
I MELLERUD FOTHÄLSAN

I MELLERUD

Vårdade fötter
– ett bättre liv!

Tel. 0530-100 23
www.fothalsanimellerud.se

FOTHÄLSAN
I MELLERUD FOTHÄLSAN

I MELLERUD

Köp presentkort 
hos oss!

Tel. 0530-100 23
www.fothalsanimellerud.seFOTHÄLSAN

I MELLERUD FOTHÄLSAN
I MELLERUD

Vi har
stödstrumpor!

Tel. 0530-100 23
www.fothalsanimellerud.se

FOTHÄLSAN
I MELLERUD FOTHÄLSAN

I MELLERUD

Vaxa dina ben 
hos oss!

Tel. 0530-100 23
www.fothalsanimellerud.se

FOTHÄLSAN
I MELLERUD FOTHÄLSAN

I MELLERUD

Vi utför 
hembesök!

Tel. 0530-100 23
www.fothalsanimellerud.se

FOTHÄLSAN
I MELLERUD FOTHÄLSAN

I MELLERUD

Prova vår  
fotspa-behandling!

Tel. 0530-100 23
www.fothalsanimellerud.se

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

Namn:                             

Adress:    Tel:

Postadress:                                                

MellerudsFyndet
Annonsera för bara 50:-

SÄLJES SKÄNKESBYTESKÖPES

För sommarstugan BEG. 
TVÄTTMASKIN Toppm.  
300:-. BEG. FRYSBOX 200:-. 
Tel. 070-731 84 27.

BEG. MOTORCYKELSTÄLL 
allväder, svart, stl. 40. Pris 
500:-. Tel. 070-731 84 27.

SäljeS

www.grongestaltning.se

Grön Gestaltning
Trädgårdsanläggning
Fredrik Persson
073-691 31 24

076-571 79 08

Maskiner och lastbilar
Sand, grus, singel, jord 

och täckbark
Rolf: 070-537 34 72

www.vermdal.se

DALVÄRM

Lägenheter 
centralt Mellerud
5 rok i etage med till-
gång till trädgård. 
150 kvm, hyra 7.640:- 
Ledig från 30/6

4 rok på andra våningen 
med balkong
119 kvm, hyra 7.280:-
Det finns ej hiss.  
Inflyttning från 1/5

Varmhyra, men hushålls 
el tillkommer. Ej betal-
ningsanmärkning. Ej 
djur eller rökning
Svar endast via mail: 
info@paintab.se

Kundservice
VPKPeterson är en ledande tillverkare av wellemballage i Skandinavien.  
Ett företag som stolt erbjuder innovativa och miljövänliga förpackningar. 
Företaget drivs i dag av ca 630 anställda fördelade på sex fabriker i Norge, 
Sverige och Danmark.

Nu utökar vi vår personalstyrka och söker därför en handläggare på heltid till 
avdelningen för kalkylering, kundservice, ordermottagning och fakturering i 
Bäckefors.
Kanske är du vår nya kollega?

I befattningen ingår bland annat att:
• Ta emot och boka order i SAP
• Ta emot och lösa frågor från våra kunder gällande allt ifrån leveranser till 

fakturor.
• I viss mån göra allt ifrån egna förfrågningar till att meddela priser och  

leveransdatum.
• Kontakter med övriga enheter inom Peterson i Skandinavien.

Kompetenskrav:
• God datorvana
• Grundläggande färdigheter i Officepaketet.
• Goda färdigheter att kommunicera i både tal och skrift (svenska & engelska).

Generella egenskaper
• Gilla människor och jobba i ett högt tempo.
• Trivas med att serva kunder i daglig kontakt via telefon och mail.
• Lätt för att uttrycka sig i tal och skrift.
• Arbeta målinriktat både självständigt och i team. 

Vi är en arbetsplats med högt till tak och använder humor som ett arbetsred-
skap.  Det är viktigt att vara en god vän och att aktivt jobba för att alla skall få 
en bra dag på jobbet. Du förväntas bidra med glädje, lite nya idéer och visa 
intresse till ständiga förbättringar.

Tjänsten är ett vikariat med möjlig förlängning, tillsättning efter  
överenskommelse.

Frågor om tjänsten besvaras av Anders Isaksson 070 594 93 79.
anders.isaksson@vpkpeterson.se
Facklig kontaktperson för Unionen är Mariette Olsson 
mariette.olsson@vpkpeterson.se

Senaste ansökningsdatum 2019-04-18 mejla till  
anders.isaksson@vpkpeterson.s
Peterson Packaging AB 
SE556033542301
Gamla Bruksgatan 70
SE-668 40 Bäckefors
+46(0)530 360 40 
info.se@vpkpeterson.com 
www.vpkpeterson.com

 SÄLJES
Prima björkved 
Spara pengar köp vinterveden 
nu. Tel. 073-904 70 93.
 SÄLJES
Timotejfrö 
Tel. 0530-510 56 el. 073-
052 63 94.

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

TROLLVI BYGG AB

Jonas Olausson

0735-11 68 38
trollvibyggab@hotmail.com

Totalentreprenör

TROLLVI
BYGG AB

0735-11 68 38
trollvibyggab@hotmail.com

Totalentreprenör

mån-fre 10-18,
lör 10-15 sön 11-15

0521-103 37 • Vänersborg

TYGLADAN
SAMMET

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

Markis 99:-/m 

Möbeltyg  60-150:-/m 

Vaxduk  30:-/m 

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

Mönstrad trikå 120:-/m 

100-tal 
gardinlängder!

DIN MOWIHANDLARE 
I DALSLAND 

Kom och se vår skogsutrustade
 JD 5085M hos FTG Cranes i Bäckefors 
lördag 6 april kl. 10-14

Eldaregatan 4, www.varmdal.com • Tel. 0530-511 85 
Öppettider: Mån - fre  7.00 - 16.00

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

Hantverk
Trädgård
Städ och hemtjänst
Företagslösningar

4

4

4

4

Inga startavgifter eller bindningstider

Vi hjälper dig 
hemma och på 

företaget

LEDIGA PLATSER

UTHYRES

LEDIGA PLATSER
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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

Vi tar hand om bilen

BILTILLBEHÖR
BILDELSSHOPEN

0530�730 740

Vi tar hand om bilen

RESERVDELAR
BILDELSSHOPEN

0530�730 740

Vi tar hand om bilen

BILVÅRD
BILDELSSHOPEN

0530�730 740

Vi tar hand om bilen

BILBATTERIER
BILDELSSHOPEN

0530�730 740

Storgatan 26 i Brålanda 
Tel: 0761-95 53 60

Även vaxning

fotvård
Blommans

Stefan   Christoffer

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

0530-421 64

070-890 98 28

GOLV & MATTOR
Leif Carlsson

Allt inom golv 

och mattor

Flyttstäd
Veckostäd
Fönsterputs

Rullande sy 
& hemservice

070-649 32 86073-354 47 84

ALLT INOM 
BYGG

Maritha Johans on
Leg. psykoterapeut

Samtalsmottagning

073-745 21 50

• Inviduella samtal
• Par- och relationssamtal

www.marithas.se

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

Vassvikens
Antikt & Loppis

Söndagar 11-15 
el. enligt ök

073-828 80 26
Vassviken 501 Ånimskog
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Melodikrysset v.14 - 6 april

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. 14 – 6 april

06.00 Morgonstudion
09.10 Landgång
10.10 Go'kväll
10.55 Plus
11.25 Tack gud jag är homo
11.40 Subtotal
12.00 Skavlan
13.00 Tusen dagar i Sverige
14.00 Trädgårdstider
15.00 Matiné: Farlig omväg
16.10 Strömsö
16.40 Hemma igen, Sverige idag
18.00 Rapport
18.15 Kulturnyheterna
18.28 Sportnytt, Lokala nyheter
18.45 Go'kväll
19.30 Rapport, Lokala nyheter
20.00 Uppdrag granskning
21.00 Lerins lärlingar i Brasilien
22.00 Ögonblicken som 
 förändrade sporten
22.30 Tack gud jag är homo
22.45 Lärlabbet
23.00 Bästa babblet
23.15 Rapport
23.20 Les Misérables
00.35 Gift vid första ögonkastet
01.20 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
17.10 Korta tv-historier: Nilecity 
 105.6
17.15 Nyheter på lätt svenska
17.20 Nyhetstecken
17.30 Oddasat, Uutiset
18.00 Matmagasinet
18.30 Så gjordes Den första 
 människan
19.20 Det stora kriget - svenska 
 öden
19.30 Förväxlingen
20.00 Fråga veterinären, Plus
21.00 Aktuellt, Kulturnyheterna
21.46 Lokala nyheter
21.56 Nyhetssammanfattning
22.00 Sportnytt
22.15 Game of Thrones
23.15 Mu squad
23.45 Vetenskapens värld
00.45 Skattjägarna
01.15 Studio Sápmi
01.45 Sportnytt, Nyhetstecken
02.10 Så gjordes Den första 
 människan

14.00 UR Samtiden
17.00 Raymonds udda 
 fordon
17.05 Antikmagasinet
17.35 Livet på svindlande höjder
18.30 Omöjlig ingenjörskonst
19.15 Min hjälte från förr
20.05 Japan genom årstiderna
21.00 Seriestart: Svarta hålens 
 mörka kraft
21.50 Livsfarlig kvinnokamp
22.50 Bältornas eget hotell
23.45 Civilisationens historia 
 – den skapande människan

20.00 Fråga veterinären 
 - syntolkat
20.30 Mästarkvalet - syntolkat
21.00 Lerins lärlingar i Brasilien 
 - syntolkat
22.00 The Tunnel: Sabotage
22.50 Superhjältarnas legender
23.35 Landgång
00.35 Vita vidder
01.15 Babel
02.15 Vem bor här? - tecken-
 språkstolkat

05.45 Nyhetsmorgon
10.00 Malou efter tio
12.00 Hem till gården
13.00 Magnum
14.00 En plats i solen – borta 
 eller hemma bäst?
15.00 Fixer upper
16.00 Kockarnas kamp
17.00 Efter fem
18.25 Lotto, Joker och Dröm-
 vinsten
18.30 Efter fem, forts
18.50 Keno
19.00 Nyheterna, Sporten
19.20 Väder
19.30 Robinson
20.00 Sveriges mästerkock
21.00 Jägarna
22.00 Nyheterna
22.30 Ekonominyheterna
22.40 Sporten, Väder
23.00 Law & order
00.55 CSI
02.55	 Hawaii	five-0
03.50 Fixer upper
04.50 En plats i solen – borta 
 eller hemma bäst?

05.10 Family guy
05.35 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 Bounty hunter
23.20 Simpsons
00.20 Family guy
01.20 American dad
02.20 Cops
02.45 Brit cops
03.30 My name is Earl
03.55 Family guy
04.45 American dad

05.15 Go'kväll
06.00 Morgonstudion
09.10 Landgång
10.10 Kroppsspråk
10.50 Strömsö
11.20 Ett hundliv: Det är inte dig 
 det är fel på, det är mig
11.30 Ishockey-VM: Damer
14.00 Ett hundliv: Garm 
 - renvallarhunden
14.10 Uppdrag granskning
15.10 Lerins lärlingar i Brasilien
16.10 Svenska nyheter
16.40 Mord och inga visor
17.30 Sverige idag
18.00 Rapport, Kulturnyheterna
18.28 Sportnytt, Lokala nyheter
18.45 Go'kväll
19.30 Rapport, Lokala nyheter
20.00 Antikrundan
21.00 Seriestart: Keyyo med 
 Rheborg i Ryssland
21.30 Seriestart: Flocken
22.00 Opinion live
22.45 Korrespondenterna
23.15 Rapport
23.20 Vem bor här?, 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
17.45 Uutiset
18.00	 Ridsport:	Världscupfinal
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 Lejonhjärtat
23.50 Jaktliv, Babel
01.20 Europas dramatiska 
 historia
01.50 Sportnytt
02.05 Nyhetstecken

14.00 UR Samtiden
17.00 Förgasarmannen
17.05 Kina från ovan
17.55 Omöjlig ingenjörskonst
18.40 Nya Zeelands kust
19.25 Världens natur: Den stora 
 torkan
20.10 Min hjälte från förr
21.00 Bältornas eget hotell
21.55 Elefantens själ
22.45 Livsfarlig kvinnokamp

20.00 Tror du jag ljuger
20.30 Kroppsspråk
21.10 Panik före stängningsdags
21.40 Skattjägarna
22.10 Renskiljningen i Suorva
23.10 Landgång
00.10 Lerins lärlingar i Brasilien 
 - syntolkat
01.10 Jaktliv - syntolkat
01.40 Mästarnas mästare
  - syntolkat
02.40 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
18.50 Keno
19.00 Nyheterna
19.15 Sporten
19.20 Väder
19.30 Robinson
20.00 Bonde söker fru – casting
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 American dad
05.35 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 Salt
23.00 Simpsons
00.00 Family guy
01.00 American dad
02.00 Cops
02.25 Brit cops
03.15 Nattsändningar

06.00 Morgonstudion
09.10 Landgång
10.10 Go'kväll
10.55 Bäst i test
11.55 Keyyo med Rheborg i 
 Ryssland
12.25 Flocken
12.55 Ridsport: Gothenburg 
 horse show
16.30 Antikrundan
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 Seriestart: Delicious
22.50 Seriestart: Dips
23.10 Rapport
23.15 Mästarnas mästare
00.15 Keyyo med Rheborg i 
 Ryssland
00.45 Flocken
01.15 Nurse Jackie
02.10 Kroppsspråk
04.45 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:
  Om kriget kom
17.15 Nyheter på lätt svenska
17.20 Nyhetstecken
17.30 Oddasat
17.45 Uutiset
18.00	 Ridsport:	Världscupfinal
20.00 Stridsbergland
21.00 Aktuellt
21.18 Kulturnyheterna
21.23 Väder
21.25 Lokala nyheter
21.30 Sportnytt
21.45 The Stanford Prison 
 Experiment
23.45 Game of Thrones
00.45 Fråga veterinären
01.15 Vad hände sen?
01.45 Sportnytt
02.00 Nyhetstecken
02.10 Panik före stängningsdags

14.00 UR Samtiden
17.00 13-årig rallyjänta
17.05 Svarta hålens mörka 
 kraft
17.55 Skärmexperimentet
18.40 Drömturen
19.40 Finland är fantastiskt
20.10 Ugglornas hemliga liv
21.00 Judi Denchs passion för 
 träd
21.50 Nationalskattens hemlig-
 heter
22.35 Livet på svindlande höjder
23.30 Världens undergång: 
00.15 Dokument utifrån

20.00	 Ridsport:	Världscupfinal
20.30 Bäst i test - syntolkat
21.30 Smartare än en femte-
 klassare
22.30 Top gear
23.20 Tusen dagar i Sverige
00.20 Landgång
01.20 Uppdrag granskning
02.20 Bonusfamiljen - syntolkat

05.45 Nyhetsmorgon
10.00 Malou efter tio
12.00 Hem till gården
13.00 Magnum
14.00 En plats i solen – borta 
 eller hemma bäst?
15.00 Fixer upper
16.00 Kockarnas kamp
17.00 Efter fem
17.50 V75-klubben
17.55 Efter fem, forts
18.50 Keno
19.00 Nyheterna
19.15 Sporten
19.20 Väder
19.30 Postkodmiljonären
20.00 Let's dance
21.30 Finaste familjen
22.00 Nyheterna
22.15 Väder
22.25 Let's dance – resultatshow
22.50 Hans och Greta: Häxjägare
00.30 Revenge of the Green 
 Dragons
02.35 Men, women & children

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
14.3 02 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 Superstore
22.00 Man on a ledge
00.05 Simpsons
01.05 American dad
02.05 Salem
02.55 Cops
03.15 Brit cops
04.00 Nattsändningar

06.00 Fråga doktorn
06.45 Landet runt
07.30 Opinion live
08.15 Uppdrag granskning
09.15 Go'kväll
10.00 Plus
10.30 Tusen dagar i Sverige
11.30 Ishockey-VM: Damer
14.00 Game, set och skit också!
14.15 Bäst i test
15.15 Keyyo med Rheborg i 
 Ryssland
15.45 Ridsport: Gothenburg 
 horse show
17.50 Helgmålsringning
17.55 Sportnytt
18.00 Rapport
18.15 Sverige!
18.45 Vem vet mest?
19.30 Rapport
19.45 Sportnytt
20.00 Smartare än en femte-
 klassare
21.00 Tror du jag ljuger
21.30 Das Boot
22.30 Al Pitcher på paus
22.45 Rapport
22.50 Lördagsbio: Liar Liar
00.15	 Nattfilm:	Don	Jon
01.45 Bonusfamiljen

09.50 Renskiljningen i Suorva
10.50 Förväxlingen
12.20 Fråga veterinären
12.50 Korrespondenterna
13.20 Babel
14.20 Vetenskapens värld
15.20 Matmagasinet
15.50 Sverige idag
16.20 Det stora kriget 
 - svenska öden
16.30 Världens natur: Den stora 
 torkan
17.20 Studio Sápmi
17.50 Ridsport: Gothenburg 
 horse show
20.00 Kulturstudion
20.05 She composes like a man
20.35 Kulturstudion
20.40 The soul of yodeling
21.40 Kulturstudion
21.45	 Vi	finns	kvar
22.00 Ishockey: NHL
01.00 Jaktliv
01.30 Sändningsuppehåll
01.45 Sportnytt
02.00 Vad hände sen?

09.00 UR Samtiden
15.00 Stigcykling med Aksel
15.15 Otroliga grodor
16.05 Kina från ovan
16.55 Nationalskattens hemlig-
 heter-
17.40 Judi Denchs passion för 
 träd
18.35 Japan genom årstiderna
19.25 Svarta hålens mörka kraft
20.15 Nya Zeelands kust
21.00 Den stora jaguaren
21.50 Civilisationens historia 
 – den skapande människan
22.45 Ugglornas hemliga liv
23.35 Min hjälte från förr

20.00 Lerins lärlingar i Brasilien
21.00 Ridsport: Gothenburg 
 horse show
22.50 Dips
23.10 Landgång
00.10 Matmagasinet
00.40 Skavlan
01.40 Antikrundan

05.00 Trinny & Susannah 
 stylar om Norge
06.00 Antiques roadshow
07.00 Bygglov
07.55 Nyhetsmorgon
11.30 Let's dance
13.00 Let's dance – resultatshow
13.30 Finaste familjen
14.00 Solsidan
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 Pitch perfect
22.00 Nyheterna
22.05 Väder
22.15 Pitch perfect, forts
00.00 Montana
02.10 The taking
04.00 En plats i solen – borta 
 eller hemma bäst?

05.10 Våra värsta år
05.35 Våra värsta år
06.00 Frasier
06.50 Knight rider
07.40 My name is Earl
08.30 The grinder
09.00 The grinder
09.30 Community
10.00 2 1/2 män
11.30 Brooklyn nine nine
13.00 Lethal weapon
14.00 NCIS:  Los Angeles
17.00 The history of comedy
18.00 Last man on earth
19.00 Kevin can wait
20.00 Magnum P.I
21.00 Hunger games
23.55 Bounty hunter
02.15 he Rover
04.00 The history of comedy
04.45 American dad

TEMA 

 
Annonsbokning:  
Senast 10 april 
Utgivningsdag:  
Tisdag 16 april

Boka hos
Christina 

Tel. 0530-125 40 el.
christina@mellerudsnyheter.se 

JORD & 
SKOG

Storgatan 20, Mellerud 
www.mellerudsnyheter.se
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Söndag

Måndag

Tisdag

Söndag Måndag Tisdag
05.15 Vem vet mest?
06.00 Strömsö
06.30 Sverige!
07.00 Bäst i test
08.00 Antikrundan
09.00 Trädgårdstider
10.00 Vem bor här?
11.00 Lerins lärlingar i Brasilien
12.00 Skavlan
13.00 Vem vet mest?
13.45	 Ridsport:	Världscupfinal
17.25 Flocken
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 Seriestart: Manhunt
21.50 Gift vid första ögonkastet
22.35 The Good Place
23.20 Rapport
23.25 Mord och inga visor
00.15 Delicious
01.05 Antikrundan
02.05 Das Boot
04.45 Sverige!

09.10 Sverige idag
09.30 Panik före stängningsdags
10.00 Gudstjänst
10.45 Stridsbergland
11.45 She composes like a man
12.15 The soul of yodeling
13.20 Det stora kriget - svenska öden
13.30 Europa runt hörnet
13.48	 Kortfilmsklubben
14.30 Sverige idagi
14.50 Beatles forever
15.00 Ishockey-VM: Damer
16.00 Rapport
16.05 Ishockey-VM: Damer
17.25 Anslagstavlan
17.30 Skattjägarna
18.00 Säsongsstart: Nya perspektiv
19.00 Världens natur: Den stora torkan
19.50 Dimmor
20.00 Babel
21.00 Aktuellt
21.15 Agenda
22.00 Dokument utifrån: Rättegången 
 mot Ratko Mladic
23.30 Gudstjänst
00.15	 Roadtrip	till	det	förflutna
01.02	 Kortfilmsklubben	-	samiska
01.15 Superhjältarnas legender
02.00 Mu squad

09.00 UR Samtiden
15.00 Judi Denchs passion för träd
15.55 Kina från ovan
16.45 Drömturen
17.45 Ugglornas hemliga liv
18.35 Nya Zeelands kust
19.20 Omöjlig ingenjörskonst
20.05 Älgdetektiverna
21.00 Japan genom årstiderna
21.55 I matindustrins spår
22.35 Livsfarlig kvinnokamp

20.00 Mästarnas mästare - syntolkat
21.00 Trädgårdstider - syntolkat
22.00 Gift vid första ögonkastet - syntolkat
22.45 Flocken
23.15 Hitlers innersta krets
23.45 Game of Thrones
00.45 Vem vet mest?
01.30 Sverige!
02.00 Strömsö
02.30 Fråga veterinären - syntolkat

05.00 Trinny & Susannah stylar 
 om Norge
06.00 Antiques roadshow
07.00 Bygglov
07.55 Nyhetsmorgon
11.30 Stjärnornas stjärna
12.55 Vinnarskallar
13.55 Fuskbyggarna
14.55 Farmen VIP
15.55 Bonde söker fru – casting
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: Sveket
00.10 Jägarna
01.10 GW:s mord
02.10 Stockholmspolisen
03.10 MacGyver

05.10 Cops
06.00 Frasier
06.50 Knight rider
07.40 My name is Earl
08.35 Last man on earth
09.30 Cooper Barrett's guide to 
 surviving life
10.00 2 1/2 män
11.00 Brooklyn nine nine
12.00 Kevin can wait
13.00 The grinder
14.00 NCIS: Los Angeles
15.55 Beyond the Mask
18.00 Superstore
19.00 Face off
20.00 Amazing race
21.00	 Tattoo	fixers	on	holiday
22.00 Lethal weapon
23.00 Family guy
00.00 This is the end
02.15 Man seeking woman
02.45 Sirens
03.10 Face off
04.00 Family guy
04.50 American dad

06.00 Morgonstudion
09.10 Landgång
10.10 Landet runt
10.55 Dom kallar oss artiste
11.00 Tack gud jag är homo
11.15 Bästa babblet
11.30 Lärlabbet
11.45 Sportspegeln
12.15 Vem vet mest?
13.00 Gift vid första ögonkastet
13.45 Matiné: Stampen
15.10 Mästarnas mästare
16.10 Mästarkvalet
16.30 Anslagstavlan
16.35 Säsongsstart: 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 Kroppsspråk
23.10 Rapport
23.15 Nattsändningar

07.40 Sverige idag
08.00 Europa runt hörnet
08.18	 Kortfilmsklubben
09.00-16.00 Forum
12.00 Rapport
16.00 Rapport
16.15 Gudstjänst
17.00 Här är mitt museum
17.15 Nyheter på lätt svenska
17.20 Nyhetstecken
17.30 Oddasat
17.45 Uutiset
18.00 Romska internationella dagen
18.30 Stridsbergland
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 Romska internationella dagen
23.50 Agenda
00.35 Nya perspektiv
01.45 Sportnytt
02.05 Nyhetstecken
02.15 Matmagasinet

14.00 UR Samtiden
17.00	 Skärmexperimentet
17.45 Ugglornas hemliga liv
18.30 Svarta hålens mörka kraft
19.20 Judi Denchs passion för träd
20.10 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?

05.15 Cops
05.35 Cooper Barrett's guide to 
 surviving life
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
02.30 Nattsändningar

05.15 Fråga doktorn
06.00 Morgonstudion
09.10 Landgång
10.10 Fråga doktorn
10.50 Kroppsspråk
11.30 Ishockey-VM: Damer
14.05 Ögonblicken som förändrade 
 sporten
14.35 Bonusfamiljen
15.20 Matiné: Sonja
16.35 Hemma igen
17.30 Sverige idag
18.00 Rapport
18.15 Kulturnyheterna
18.28 Sportnytt
18.33 Lokala nyheter
18.45 Go'kväll
19.30 Rapport
19.55 Lokala nyheter
20.00 Trädgårdstider
21.00 Tusen dagar i Sverige
22.00 Plus
22.30 Nurse Jackie
23.30 Rapport
23.35 Skavlan
00.35 Mästarnas mästare
01.35 Mästarkvalet
01.55 Hemma igen
04.45 Sverige idag

09.00-16.15 Forum
12.00,16.00 Rapport
16.15 Agenda
17.00 Beatles forever
17.10 Örtskolan
17.15 Nyheter på lätt svenska
17.20 Nyhetstecken
17.30 Oddasat
17.45 Uutiset
18.00 Panik före stängningsdags
18.30 Seriestart: Den första människan
19.15 Anslagstavlan
19.20 Det stora kriget - svenska öden
19.30	 Förväxlingen
20.00 Korrespondenterna
20.30 Hitlers innersta krets
20.55 Korta tv-historier: Glappet
21.00 Aktuellt
21.39 Kulturnyheterna
21.46 Lokala nyheter
21.56 Nyhetssammanfattning
22.00 Sportnytt
22.15 Vad hände sen?
22.45 Min rosa mamma
23.45 Stridsbergland
00.45 Den första människan
01.45 Sportnytt
02.00 Nyhetstecken
02.10 Romska internationella dagen

14.00 UR Samtiden
17.00 Kina från ovan
17.50 I matindustrins spår
18.30 Världens undergång: Slaget vid 
 Verdun
19.15 Civilisationens historia – den 
 skapande människan
20.10 Den stora jaguaren
21.00 Dokument utifrån: Rättegången 
 mot Ratko Mladic
22.30 Japan genom årstiderna
23.20 Nationalskattens hemligheter
00.05 Min hjälte från förr

20.00 Trädgårdstider - syntolkat
21.00 Jaktliv - syntolkat
21.30 Manhunt
22.15 Europas dramatiska historia
22.45 Landgång
23.45 Vem bor här? - teckenspråkstolkat
00.45 Mästarnas mästare 
 - teckenspråkstolkat
01.45 Mästarkvalet - teckenspråkstolkat
02.10 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
19.15 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 Fotboll: Tottenham–Manchester City
23.30 A.P. Bio
00.30 Simpsons
01.30 Family guy
02.30 American dad
03.30 Cops
03.55 Nattsändningar

Storgatan 20, 464 30, Mellerud 
Tel 0530-125 40  

www.mellerudsnyheter.se

Till påsk kommer 
tidningen att delas ut 

tisdag 16 april
Manusstopp onsdag 10 april

FÖLJ OSS PÅ
FACEBOOK

Tel. 0530-470 50
0730-48 42 00

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

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:-

ÅSENSBRUK – Häckvägen 7 
Centralt belägen 1½-plans villa med källare, inglasad 
altan och carport. 4 rok varav 2 sovrum. Boa 88/60 
kvm. Tomt 1150 kvm. Luft/vattenvärme, fin trädgård. 
Månkost ca 4.250:-/mån*)*(inkl rta, am, drift, kontant-
insats 15%)

Pris: 590.000:-

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:-

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

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:-

Visning: Sönd 7/4 kl. 11-12

SÅLD!

Boka visning!

Boka visning!

Budgivning pågår!
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Gasolgrill Triton PTS 3.1 
Landmann. Med galler i kraftigt 
gjutjärn som ger en jämn värme. 
3 st rostfria brännare samt 1 st 
sidobrännare för tillagning av 
sidorätter. Easy to clean-system. 

2999:-
Ord. pris: 4995:-

Mellerud • Tel. 0530-133 01

Stihl motorsåg MS181
Ord. pris 3.790:- 

NU 2.995:-

”Miljön här är oslagbar!”

Dags för promenad runt sjön, något som uppskattas mycket av alla. Fr.v: Kaarlo Keränen, Lillis Grödem, Kjell Larsson, Barbro Molander, Maria Jarl, 
Lisa Liljebring, Liselott Hassel och Yvonne Blom.

På Gläntan i källarplanet 
av Kroppefjällshemmet 
bedrivs dagverksamhet 
sedan två år tillbaka för 
ett 15-tal personer med 
biståndsbeslut och de-
mensdiagnos. Syftet är 
att stimulera de demens-
sjuka, avlasta anhöriga 
och bryta tristessen. Då 
kan demenssjuka bo kvar 
hemma längre.
– Vi har det jättebra, jag trivs 
så gott här, säger Barbro
Molander.

– Miljön här är oslagbar.
Många som vårdas i hemmet 
vet tyvärr inte om att vi finns, 
säger Yvonne Blom, under-
sköterska med demensspe-
cialistutbildning. Hon önskar 

sprida information om verk-
samheten.

Lokalerna i källarvåningen 
är ganska trånga, men det 
funkar bra ändå. Närheten till 
den vackra naturen som finns 
direkt utanför dörren är guld 
värd. 

För att få komma till Glän-
tan behövs först en demens-
diagnos med efterföljande 
biståndsbedömning. Glän-
tans personal har ett nära 
samarbete med demensskö-
terskan Charina Dagström.

När tidningen kommer på 
besök jobbar Yvonne Blom 
och Maria Jarl, även Maria är  
undersköterska med lång 
erfarenhet av demensvård. 
Max fem personer kommer 

till verksamheten dagligen. 
De kommer bland annat från 
Mellerud, Åsensbruk och 
Dals Rostock i åldersspannet 
födda 1923 till 1952.

– Vi börjar alltid med att
fika, allting bakas här, berät-
tar Yvonne.

Sedan brukar alla jympa 
tillsammans, gå promenader 
– i regel runt sjön – eller har
allsång tillsammans med en
återkommande trubadur. När 
vädret tillåter hålls jympan
utomhus och ibland blir det
fika eller grillning längs vä-
gen runt sjön.

De vet vad de vill
Yvonne efterlyser för övrigt 
verksamhet även för yngre 

med exempelvis demens-
sjukdom eller kognitiv svikt.

– 40-talisterna som kom-
mer nu tar för sig på ett annat 
sätt. De vet vad de vill och 
har en annan musiksmak, 
menar hon. 

Många kan bli sittande 
ensamma i hemmet, men på 
Gläntan får man umgås med 
andra människor och göra 
roliga saker tillsammans. 
Antalet dagar på Gläntan 
varierar mellan gästerna.

– Det blir lättare att klara
dagen hemma när man vet att 
man ska hit nästa dag, fram-
håller Maria.

– Jag är här en dag i veck-
an, jag är ganska upptagen de 
andra dagarna. Det är så ro-

Lisa Liljebring fullkomligen älskar när det är dags att kasta boll, hon går 
in för övningen med hull och hår.

Aktiviteterna är till stor glädje för deltagarna, som synes. Här syns Bar-
bro Molander.Fr.v: Barbro Molander, Kjell Larsson och Lisa Liljebring i full färd med olika övningar som hör till jympan.

ligt här och personalen är 
väldigt trevlig, säger Lisa 
Liljebring.

Roligt att träffa dem
I torsdags kom två SD-poli-
tiker som sitter med i social-
nämnden på besök; Liselott 
Hassel och Lillis Grödem.

– Eftersom jag jobbar i
hemvården är det roligt att se 
vad de gör här under dagen. 
Jag träffar några av dem i 
mitt arbete, förklarar hon.

En av gästerna, Kjell Lars-
son, tog initiativet att gå upp 
till de boende på Kroppe-
fjällshemmet ibland för att 
jympa tillsammans med 
dem. Detta har varit mycket 
uppskattat.

– Man känner en stor ge-
menskap här och vi vill att 
fler ska få uppleva den, kon-
staterar Kjell leende.

Gläntan har blivit en natur-
lig del av övergången till 
särskilt boende för många. 
Men både personal och gäs-
ter känner en oro över vad 
som ska hända med verk-
samheten när det nya sär-

skilda boendet på Ängenäs 
står klart. Då flyttar de bo-
ende på Kroppefjällshemmet 
dit.

Vill ha kvar Gläntan
– Vi vill att Gläntan, som är
väl fungerande och en viktig
del för dessa gästers livskva-
litet, ska få vara kvar, säger
Liselott Hassel (SD) och får
medhåll av partikamraten
Lillis.

– Hoppas att fler politiker
kommer för att besöka oss. 
Vi erbjuder en bra livskvali-
tet här och det är en bra ar-
betsplats. Vår verksamhet är 
helt kravlös. Det viktigaste är 
att bryta ensamhet, avlasta 
anhöriga och ge våra gäster 
möjligheter att knyta nya 
kontakter. Bara för att man 
kommer in i vården har man 
sina känslor kvar och vill 
leva livet hela vägen. Man 
kanske inte alls vill lägga sig 
klockan 19, utan se på tv till 
midnatt, understryker Yvon-
ne.

Susanne Emanuelsson
susanne@mellerudsnyheter.se


