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NYA & BEGAGNADE HUSBILAR & HUSVAGNAR
Passa på! Våryra på gården! Husbilar 
från 169 000 kr!

Auktoriserad återförsäljare

PARKETTGOLV

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

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

Svensktillverkat trägolv i 3-stav. 13 mm, 
matt lack, 2,66m2/frp

299:-/m2

Prisbomb!

/st

Grön sparris  

Priserna gäller mån 8/4 – sön 14/4 2019 med reservation för ev slutförsäljning och tryckfel.

Bacon
Garant, skivat, 140 g, jfr-pris 35,71/kg.

Max 5 köp/hushåll/vecka 15

Prosciutto crudo Grillad kyckling
Kronfågel, Sverige, hel, råvikt ca 0,935-1,24 kg, 
jfr-pris 40,27-53,41/kgGarant, 80 g, jfr-pris 187,50/kg.

5:- Spanien, Italien, klass 1, ca 
250 g, jfr-pris ca 60,00/
kg.

3995 
 

/st

Torskrygg
Falkenberg, Gadus morhua, Barents hav, benfri, 
utan skinn, i tråg, 250 g, jfr-pris 159,80/kg. Kvarnkullen

Öppet alla dagar 8 - 22

15:-  

/st

Räkor
Inkommer torsdag förmiddag

15:-
för Bonuskunder

/st

3995
för Bonuskunder

/st

Poliskontroll tisdag morgon förra veckan. Under Nationella trafikveckan var polisen på plats i Köpmannebro för en hastighetskontroll.  
Från vänster: Kent-Ove Johansson, Jenny Wester, Christer Olsson samt Joel Kjellsson från olika enheter inom polisen. Foto: Ing-Marie Norrman.

Fokus på fartsyndare

– Sidan 9 –

– Sidan 8 –

TV-team filmade  
i Brålanda

– Sidan 10 –

Klassinnebandy
med rekord
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Skålleruds Hembygdsförening
ÅRSMÖTE

Tisdag 16 april kl. 18 – Församlingshemmet, Åsensbruk
Vi visar bilder från jubileumsåret 2018.

Varmt välkomna – Vi bjuder på kaffe med dopp! Tel 0530-306 24

Idrottshuset, Mellerud

VSH - JACK 6.000:- – 39 rop 

- Välkommen - 
till en bra Bingo

Torsdag 11/4 kl 19.00

MELLERUDS IF

Mini Jack 2.400:- - 48 rop

RÖVARE 14.000:-   -  52 rop
Buss från Bengtsfors över
Åsensbruk 0706-22 06 00

BINGO
DRIVE IN

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

Besök gärna vår hemsida:
bralandavantjanst.dinstudio.se

Måndag 15/4 kl. 10.00 
Brålanda station  
Lätt naturvandring i Björsrud. 
Olov Jacobsson berättar om 
gårdens historia
Tordag 25/4 kl. 15.00
Lilla antikrundan 
med Sten och Patrik

Fredag 26/4 kl. 10.00
Känn ditt Dalsland 
Tema: Kvarnar 
Dagens gäst: Monica Ålund

Lördag 24/4 kl. 11.00
Hälsodag i Sinnenas hus

Erikstadbor!
Cykelfest 

Lördag 15 juni
Vill du ha inbjudan?

SMS:a namn & adress  
till 073-037 89 00  

senast 17 april
Cykelfestkommittén

Näringsidkare i Mellerud inbjudes till 

FRUKOSTFORUM
onsdag 17 april kl. 08.00-09.30

i Tingshuset, Mellerud
Näringslivsklimat – så gör vi ett bra Mellerud bättre! 
Morgan E. Andersson, kommunstyrelsens  
ordförande, Melleruds kommun

– Hur gör vi Mellerud till Sveriges friskaste kommun? 
Tomas Öhberg, HR-konsult, Melleruds kommun

Företagsklimat i Mellerud
Svenskt Näringsliv har sedan 2001 undersökt det 
lokala företagsklimatet genom en årlig enkät där 
företagen själva får betygsätta en rad områden som 
påverkar hur det är att driva företag i den egna 
kommunen. Vad tycker företagen i Mellerud? Vi går 
igenom resultatet och har en dialog om vad som är 
viktigt framöver.
Anton Oskarsson, projektledare, Svenskt Näringsliv

Anmälan: senast 12 april till marie.hornlund@mellerud.se

Vi bjuder på kaffe och smörgås

Hjärtligt välkomna!

  

Till byggnadsnämnden i Melleruds kommun har 
det kommit in ansökan om bygglov för två stycken 
transformatorstationer på fastigheten Liane 1:5. 
Ärendet avser rivning av befintliga transformator-
stationer samt nybyggnad av transformatorstatio-
ner.

Till byggnadsnämnden i Melleruds kommun har 
det kommit in ansökan om bygglov för nybyggnad 
av transformatorstation på fastigheterna Liane 1:1, 
Teåker 1:3, Teåker 1:29, Teåker 1:41, Teåker 1:43 
och Halängen 1:12.

Enligt Plan- och bygglagen ska berörda grannar ges 
möjlighet att yttra sig och Du ges härmed möjlighet 
att lämna dina synpunkter på förelsagen årgärd.

Bygglovshandlingar finns tillgängliga hos Plan- 
och byggenhetens kontor, Kommunkontoret,  
Storgatan 13 Mellerud.

Eventuella synpunkter ska skriftligen eller via  
e-post till byggnadsnamnd@mellerud.se ha  
inkommit senast 23 april 2019.

Upplysningar om bygglovsansökningarna lämnas 
av Filip Björndahl via telefon: 0530-181 67 eller via 
e-post: filip.bjorndahl@mellerud.se

Kungörelse om inkomna 
bygglovsansökningar

PÅSKBASAR
med försäljning av hantverksprodukter m.m.

Lördag 13 april kl. 14.00-17.00
Sockenstugan Salebol, Ånimskog

Servering av kaffe & smörgås
Västsidans i Ånimskog Intresseförening

Besök vår hemsida www.viaif.se

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

10 april – 17 april 2019
Palmsöndagen
”Vägen till Korset”

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

BOLSTADS FÖRSAMLING
Ons 10/4 14.30 Café i Grinstads församlingshem, Erica Staaf.
Ons 10/4 18-19 Andrum i Klöveskogs kyrka, Kerstin Öqvist.
Sön 14/4 09.30 Gudstjänst i Bolstads kyrka med offergång, Eva 
  Marklund och Pär-Åke Henriksson.
Tor 18/4 18.00 Skärtorsdagsmässa i Grinstads kyrka, Martin 
 Edström.

HOLMS FÖRSAMLING
Ons 10/4 12.00 Andakt med lunch i Kyrkans Hus, Martin 
  Edström. Anmälan till lunchen har gått ut.
Tor 11/4 10.00 Morgonmässa i Kyrkans Hus och Kafé Kom in, 
  Pär-Åke Henriksson.
Sön 14/4 14.00 Gudstjänst med musik i Holms kyrka, Eva 
  Marklund. Rostocks manskör.
Mån 15/4 18.30 Passionsandakt i Kyrkans Hus, Pär-Åke 
  Henriksson. Sångmedverkan.
Tis 16/4 11.30 Andakt på Fagerlid, Pär-Åke Henriksson.
Tis 16/4 14.15 Andakt på Berg, Anders Fredriksson.
Tis 16/4 18.30 Passionsandakt i Kyrkans Hus, Eva Marklund. 
  Rostocks Manskör.
Ons 17/4 12.00 Andakt med lunch i Kyrkans Hus, Pär-Åke 
  Henriksson Anmälan till lunchen senast tisdag 
  kl.11.00 till Exp tel. 0530-36200.
Ons 17/4 18.30 Passionsandakt i Kyrkans Hus, Kerstin Öqvist. 
  Sångmedverkan. 
Tor 18/4 10.00 Skärtorsdagsmässa i Kyrkans Hus och Kafé Kom 
  in, Martin Edström.
Tor 18/4 17.00 Skärtorsdagsmässa i Järns kyrka, Pär-Åke 
  Henriksson. En ensemble ur Järns sångkör.

SKÅLLERUDS FÖRSAMLING
Tor 11/4 16.00 Sång och musik på Skållerudshemmet, Kerstin 
  Öqvist och Lennart Magnusson.
Sön 14/4 16.00 Gudstjänst med små och stora i Skålleruds kyrka, 
  Ewa Widell. Fika i församlingshemmet.
Tor 18/4 18.00 Skärtorsdagsmässa i Skålleruds kyrka, Eva 
  Marklund.

ÖRS FÖRSAMLING
Tor 11/4 15.00 Rostocks kyrkliga arbetskrets symöte på 
  Karolinen.
Sön 14/4 11.00 Gudstjänst med små och stora i Gunnarsnäs 
  kyrka, Ewa Widell. Barnkör. Fika.
Ons 17/4  12.15 Mässa på Karolinen, Martin Edström.
Tor 18/4 19.00 Skärtorsdagsmässa i Gunnarsnäs kyrka, Pär-Åke 
  Henriksson. En ensemble ur Järns sångkör.

Besök hos  

 Distriktsveterinärerna

i Bäckefors

Rotary
Mellerud

Måndag 15/4

Söndagscafé

Söndag 14 april kl. 15

00

Knuthuset Dalbergså

Kennet  

Holmström 
underhåller

Inträde 100:- 
Kaffe o smörgås i pausen

Välkomna!

Knuthusets kamratförening

Informationsmöte
för restaurangägare kring restaurangområdet  

på Kanalyran 5-7 juli

Tisdag 16 april kl. 15.00-16.00
Kommunhuset, Storgatan 11, Mellerud

Anmälan: marie.hornlund@mellerud.se  
senast den 15 april.

Medlemmar i  
Marsjöns FVO  

kallas till

Årsmöte
tisd. 23/4 kl. 19
i Bäckegården,  

Bäckefors

Annonsera på
Från A till Ö

Ring eller maila Christina
0530-125 40

annons@mellerudsnyheter.se

www.mellerudsnyheter.se

Arbetsmarknadsdag
Idag onsdag 10/4 kl. 10.00-14.00

Dahlstiernska gymnasiet, studiehallen
Allmänheten är välkommen tillsammans med elever 
från högstadiet, gymnasiet och vuxenutbildningen.
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UPPERUD 9:9
MAT & MUSIK PÅ LÅNGFREDAGEN:
19/4  AMANDA & DAVID ANDRÉAS 

boka:  info@upperud.se  eller  070 749 8779

Förbokas 350 kr / biljett  Öppet 18-23
Musik börjar 19, mat serveras mellan 2 set musik. 

www.upperud.se

Kvällens film

The Curse of La 
Llorona

Onsdag 17/4 kl. 19.00

Från 15 år. Pris 100 kr

1 tim 33 min

Kommande film

Hellboy
Söndag 14/4 kl. 19.00

Från 15 år. Pris 100 kr

2 tim

MELLERUDS IF
Vi finns på 

centrum-
salongen

Mellerud

Drömparken (Sv.tal)
Söndag 14/4 kl. 16.00

Från 7 år. Pris 80 kr

1 tim 26 min

The Sisters Brothers
Onsdag 10/4 kl. 19.00

Från 15 år. Pris 100 kr
2 tim 2 min

   

Evenstorps gårdsbutik & café
öppnar nu för säsongen

Kom ut på landet och njut av våra frasiga stora  
våfflor med hallonsylt så klart

Långfredag, påskafton och annandag påsk kl. 11-15
därefter öppet lördagar & söndagar kl. 11-15 fram till v. 26

Tel 0730-26 79 95 • www.evenstorpsgard.se

Missa inte vårt 
festliga kosläpp 

den 1 maj

29,90 /hg

från 179:- helt kilo

FISKBILEN

Torget Mellerud 
Fredagar kl.  10-18

Färska räkor 

Nykokta havskräftor helt kilo 

Skreirygg (bästa torsken)

Skreifilé!     
 (Stor torskrygg)     1/2 kg 149:-

179:-

0555-130 15, www.grums.nu

Aktuella 
bussresor

Kiel 1/5, 15/5, 3 dgr ........1.390:-
Holland 9/5, 7 dgr ..........8.350:-
Kroatien 15/5, 12 dgr ....9.980:-
Berlin 26/5, 6 dgr ............5.990:-

Läs mer & boka på vår hemsida!

 

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

Lördag 13 april
mellan kl. 10 - 14 (minst)

40 unika loppisstopp med minst 110 utställare.

För mer info se  
Facebook,  

”Loppisrunda i Brålanda”
www.brålandaföretagarförening.se

BRÅLANDA 
GALLERIA

Loppisrunda i Brålandabygden

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!

Skärtorsdag 18/4  
Kl. 2100-0100

0520-973 30    www.traffenbaberg.se

Lördag 13/4  
Kl. 2100-0100

0520-973 30    www.traffenbaberg.se

BIC Klimat Hushållscenter AB 
Jordbrovägen 14  
668 32 Ed 

Lagertömning 
på värmepumpar

Fredag 12 april kl. 13-18 
Köpmantorget, Mellerud

0534-616 38 • Mobil: 070-616 38 75

Påskhelgen: Torsdag - söndag 14-20

Välkomna, 
bokning underlättarHåfveruds Rökeri 

& Brasseri 
Bokning :0530-351 31
brasseri@haverud.se

SÄSONGSPREMIÄR

Á la carte hela helgen men 
även påskbuffé finns 
lördag och söndag 14-16

Öppettider: 13/4 - 16/6 alla dagar 10-16 • 17/6 - 31/8 alla dagar 10-19 I september lör-sön 10-16  
070-996 91 49 • www.dalslandsglashytta.se • dalslandsglashytta@telia.com     

Vi bjuder på  
kaffe & kaka

Massor med fina erbjudanden upp till 20% rabatt

Dalsland Center – Håverud

Säsongsöppning lördag 13 april

Mycket nytt från

HJÄRTLIGT 
VÄLKOMNA!

Påskpynt m.m.

Påskmarknad firar tio år

På långfredag är det  
tioårsjubiléum för 

påskmarknaden hos 
Annas Design i Eriks-
byn söder om Åsens-

bruk. Foto: Privat.

På långfredag anordnar 
Annas Design påskmark-
nad för tionde året i rad.
– Det har varit tio otroligt 
roliga år, även om det varit 
slitigt också. Vi vill ju inte 
vara en vanlig blomsterbu-
tik. Årets påskmarknad har 
trädgård och delikatesser 
som tema, berättar Anna Er-
iksson som driver butiken.

På plats är Hans Wallman-
der som är trädgårdsmästare, 
arkitekt och designer. Han 
kommer att svara på frågor 
och prata trädgård. Kerstin 
Ljungqvist, Örtagården, be-
rättar om sin verksamhet och 
säljer produkter. Det blir 
också tipspromenad, ansikts-

Öppet hus på brandstationer
Ikväll onsdag 10 april har 
räddningstjänsten öppet 
hus på deltidsstationerna 
i Mellerud och Åsensbruk.

Inom räddningstjänsten 

finns en problematik att re-
krytera nya medarbetare. 
Genom öppet hus hoppas 
man att många vill komma 
och få information om ett 
arbete utöver det vanliga.

– Vi vill nå ut till personer 
som kan tänka sig att arbeta 
inom räddningstjänsten. Alla 
nio brandstationerna i Närf 
håller öppet. Vi söker både 
kvinnor och män, det saknas 
alltid brandmän, säger Patrik 
Tellander, stationsbefäl i 
Mellerud och Åsensbruk.

Visa upp verksamheten
Verksamheten kommer att 
visas upp, besökarna får 
träffa personalen, ställa frå-
gor och testa hur det är att 
jobba som deltidsbrandman.

I Mellerud jobbar tre grup-
per med sex personer per 
grupp. De består av en chef 
och fem brandmän. I Åsens-
bruk arbetar tre grupper med 
två brandmän per grupp.

– Man har beredskap var 
tredje vecka och ska kunna ta 
sig till brandstationen på fem 
minuter under sin bered-
skapsvecka, förklarar Tel-
lander.

Även deltidsstationerna i 
Brålanda, Sjuntorp, Vargön, 
Färgelanda, och Högsäter 
har öppet hus idag.
 Susanne Emanuelsson 

susanne@mellerudsnyheter.se

målning, försäljning av deli-
katesser som lax, honung, 
praliner, hallon och vinäger. 
På loftet kan du fika med 
hembakat till kaffet, här ser-
veras också jubiléumsbakel-
ser.

– Vi har en tre gånger så 
stor marknad utomhus och 
inne på logen med massor av 
trädgårdsinspiration, säger 
Anna.
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se
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Veckans lunch

Senior
MATSEDEL

Vecka 16 Skolan
Måndag 15/4: Köttbullar med brunsås, kokt  
potatis, broccoli och lingonsylt. 
Dessert: Blåbärskräm. 
Tisdag 16/4: Stekt fläsk med bruna bönor, kokt potatis och 
skivade morötter. 
Dessert: Saftsoppa.

Onsdag 17/4: Chilibakad sejfilé med kokt potatis och 
gröna ärtor.  
Dessert: Mangokräm.

Skärtorsdag: 
Torsdag 18/4: Vårsoppa. 
Dessert: Bärpaj med vaniljsås.

Långfredag: 
Fredag 19/4: Påskbuffé. 
Dessert: Mandeltårta med vispad grädde.

Påskafton: Lördag 20/4: Varmrökt lax (Håfveruds  
rökeri) med kokt potatis, kall romsås och värdshusgrönsaker. 
Dessert: Påskbakelse.

Påskdagen: Söndag 21/4: Kycklingfilé med gräddsås, 
klyftpotatis och bukettgrönsaker.
Dessert: Chokladfondant med vispad grädde.
Hemtjänstens alternativ v. 16
Mån: Potatisbullar med bacon, lingonsylt och grönsaker.  
Tis-tors, lör-sön: Köttbullar, potatismos och grönsaker.

P
å
sk

lo
v

Söndagscafé

Kenneth Holmström återkommer 
till Knuthuset på Dalbergså cam-

ping för att bjuda på gamla goa 
låtar under titeln ”Min musik”.

På söndag 14 april anord-
nas söndagscafé i Knuthu-
set på Dalbergså Camping 
och Gästhamn.
För underhållningen står 
Kenneth Holmström från 
Vara. Han är före detta dans-
bandsmusiker i Drifters och 
spelar klarinett, olika saxo-
foner, gitarr med mera. Ken-
neth framför ett nostalgipro-
gram för er som gillar gamla 
goa låtar under titeln ”Min-
musik”. Han kommer dess-
utom att berätta historier 
kring låtarna.

Filminspelning i Mellerud
Inspelningen har startat 
av dramat ”Jag kommer 
hem igen till jul”, baserad 
på en idé av Peter Jöback 
och regisserad av Ella 
Lemhagen. Filmen spelas 
in i Åre och Mellerud under 
perioden mars-maj 2019.
I rollerna ser vi förutom Jö-

back själv Johannes Bah 
Kuhnke, Suzanne Reuter, 
Jennie Silfverhjelm, Loa 
Falkman, Anja Lundqvist 
och Rennie Mirro.

– Jag har burit idén till den 
här filmen med mig väldigt 
länge, den är inspirerad av 
min egen historia men ut-

vecklad vidare till en spel-
film. Filmen ska både under-
hålla publiken med humor 
och musik men också ta upp 
temat att våga stå för vem 
man är, omfamna sin historia 
och bära den som en krona 
på huvudet, säger Peter Jö-
back. 

Vispop på svenska

Amanda Andréas står på scenen i Upperud tillsammans med David An-
dréas på långfredagen. Foto: David Andréas.

Upperud 9:9 öppnar tradi-
tionsenligt vår- och som-
marprogrammet med en 
konsert på långfredagen. 
Denna gång står Amanda 
och David Andréas på scen 
med sin svängiga vispop 
på svenska. 
Efter hyllade livekonserter är 
Amanda Andréas nu aktuell 
med sitt debutalbum ”Som 
havet”. Sedan debutsingeln 
”Var är vi nu?” som släpptes 
förra året har Amanda prisats 
för sitt låtskrivande. 

– Min förhoppning är att 
jag genom text, musik, en 
gnutta komik och allvar, kan 

få både mig själv och den 
som lyssnar att tänka längre 
än till nästa lön, säger Aman-
da Andréas.

Amanda och David är 

verksamma i Göteborg, men 
detta blir tredje gången de 
kommer till Dalsland och 
Upperud som har blivit ett 
favoritställe. 

Kanalyremusik i Håverud
På Kanalyresöndagen i 
Håverud ligger fokus på de 
olika aktiviteterna i om-
rådet och musiken spelar 
en underordnad roll. Men 
det blir musik, både på kaj-
kanten om värdet tillåter, 
och i Hallingsalen.
Lilla Bandet från Färgelanda 
är troligen det dalslandsband 
som uppträder flitigast. De 
spelar varhelst de får chansen 
och varje år når antalet fram-
trädanden tresiffrigt antal. På 
somrarna brukar de dessutom 
ordna allsångsaftnar vid 
Köpmannebro sluss.

Bandet består av Ulrika 
Claesson på sång och Johan 

Pettersson på keyboards. 
Deras repertoar är mycket 
bred så de kan för varje till-
fälle välja låtar som passar 
just den platsen och publi-
ken.

På Kanalyrans söndag 
kommer bandet att spela på 
kajkanten. Det blir inte ett 
längre framträdande utan 
många kortare musikstunder. 
Dessutom har Ulrika lovat att 
agera konferencier under 
dagen, en syssla hon skött 
med bravur flera gånger tidi-
gare.

Modern avslutning
Carro Anderberg är en av 
många duktiga sångerskor i 

Mellerud. Runt sig har hon 
ett band med rutinerade unga 
musiker, Petter Olsson, gi-
tarr, Rasmus Lindblom, bas, 
Mattias Hagström, trummor, 
och Tommy Christenssen, 
keyboards.

Carro och hennes band 
gjorde stor succé på förra 
årets Kanalyra, när de på 
lördagskvällen först fick 
göra ett eget set, och sedan 
agerade kompband till Wik-
toria. I år låter vi dem få det 
ärofyllda uppdraget att av-
sluta det officiella kanalyre-
programmet med en konsert 
i Hallingsalen.

Kanalyrekommittén

Lilla Bandet består av Ulrika Claesson och Johan Pettersson. Carro Anderberg kommer med 
sitt band.

Laddas 
för loppis

Nominera till Dalslandsmedaljen
Nu är dags att starta no-
mineringsarbetet inför 
utdelandet av 2019 års 
Dalslandsmedalj. 

Dalslands Turist AB (DTAB) 
har det administrativa ansva-
ret för medaljen. Dalslands-
medaljen har delats ut sedan 
1960 och hittills har 102 

medaljer delats ut, senast 
2018 till Benny Ruus, Dals-
lands kanal.

Medaljkommittén består 
av tre representanter från 
dalslandskommunerna in-
klusive Vänersborg, en re-
presentant från Dalslands 
Fornminnes- och Hem-
bygdsförbund samt en repre-

sentant från Dalslands konst-
förening. 

Medalj kan utdelas till 
personer/föreningar/organi-
sationer som genom framstå-
ende förtjänster gagnat 
landskapet Dalsland.

Nomineringarna skall vara 
DTAB tillhanda senast 30 
april.

Ingen provborrning
Odin Metals Ltd har med-
delat att man drar tillbaka sitt 
undersökningstillstånd för 
Dingelvik 100 enligt med-
delande från Bergstaten den 
3 april. 

Det innebär att man från-

träder sig rätten att provborra 
efter metaller.

Provborrningen som det 
tidigare rapporterats ingåen-
de om gällde 22 000 hektar 
mark i Bengtsfors, Dals-Ed, 
Åmål och Mellerud.

– Det är rekordmånga unika 
loppisstopp denna gången 
berättar Christina Milén Ja-
cobsson ordförande i Brå-
landa Företagarförening som 
varit med och roddat Lop-
pisrundan i Brålanda i alla år. 

Just nu är det 42 unika lop-
pisstopp med över 120 olika 
utställare. Mixen är det som 
gör charmen. Många serve-
rar eller bjuder på fika, har 
loppisfrukost eller serverar 
lunch. 

– Det har varit fantastiskt, 
som projektledare i Antiksa-
fari Dalsland, att få vara med 
och utveckla Loppisrundan i 
Brålanda. Inom ramen för 
antiksafarin har vi kunnat 
utveckla ett par nyheter: Cy-
kelrundan på cirka två mil 
och bussresan där man kan 
boka sig och som bekvämt 
tar gästerna till många stäl-
len. Eftersom cykelrundan är 
ny har vi en fin vinst i potten, 
säger Eva Erlandsson.

Dansa till Streaplers
På fredag är det knytkalas 
på  ”Kåken” (Idrottshuset) 
i Mellerud i Kroppefjälls 
IF:s regi och Streaplers 
spelar upp till dans.
– Det blir ett traditionellt 
knytkalas och det är kul att 
Streaplers kommer nu när de 
firar 60 år som band. De har 
spelat på så många av KIF:s 
danser säger Maria Petters-
son Lans, KIF.

Drygt 160 biljetter var 
bokade i början av veckan 
och det kommar att bli fler.

– Det blir en hel del nya  
som kommer, många utifrån 
har hört av sig. Vi hoppas att 
det kommer mycket folk. 
Detta är en viktig inkomst-
källa för KIF och det gör att 

60-års jubilerande dansbandet Streaplers spelar på ”Kåken” i Mellerud, 
fredag 12 april när KIF arrangerar traditionellt knytkalas. 

vi kan fortsätta arrangera 
danser med kända band, sä-

ger Maria Pettersson Lans.
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Utlottad konst visas
Just nu hänger vinsterna i 
Dalslands konstförenings 
medlemslotteri i bibliotekets 
konstrum.Det är 18 verk av 
konstnärer i Dalslands konst-
närsförbund. 

Vinsterna kommer att dras 
på medlemsnumret under 
konstföreningens årsmöte 
som hålls i konstrummet på  
söndag 14 april. 
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

Gunilla Kjellstedts olje-
målning ”Innesluten III” 
är en av vinsterna.

Disputerade i pedagogiskt arbete

Monica Egelström, Mellerud, disputerade i fredags och kan nu titulera 
sig filosofie doktor i pedagogiskt arbete. Foto: Andreas Borg, Högskolan 
Väst.

MELLERUD 
Monica Egelström, 60, 
från Mellerud, disputera-
de i fredags i pedagogiskt 
arbete på Umeå Univer-
sitet. Hon kan nu titulera 
sig som filosofie doktor i 
pedagogiskt arbete.
Monica är i grunden lärare 
och specialpedagog och ar-
betar på lärarutbildningen på 
Högskolan Väst i Trollhättan 
sedan 2009. Hon har tidigare 
arbetat som mellanstadielä-
rare och specialpedagog i 
Melleruds kommun.

– Mitt arbete handlar om 

undervisning i grundskolan. 
När jag arbetade som speci-
alpedagog märkte jag att 
vissa elever kunde klara 
skolarbetet bra de första 
åren, men börja få svårt från 
årskurs tre eller fyra. Fram-
för allt i skolämnen, till ex-
empel historia, berättar Mo-
nica.

Hon har tittat på och jäm-
fört elever i årskurs fem när 
samma lärare undervisar i 
både historia och matematik. 
Monica har undersökt vilket 
stöd eleverna får för att förstå 
texter och uppgifter i ämnes-
undervisningen i femman.

Jobbar mer gemensamt
– Jag har sett att man jobbar 
mer gemensamt tillsammans 
i klassen i historia, medan det 
är mer enskilt arbete i mate-
matik. Det innebär att man 
får mindre stöd med mattens 
olika uppgifter. Man använde 
sig av mer varierande former 
i historieämnet än i matteäm-
net, detta trots att det alltså 
var samma lärare som under-
visade i båda ämnena, förkla-
rar Monica.

Traditionen är stark att 
enbart använda sig av läro-
medel i matte, medan man i 
historia använder både läro-
böcker och exempelvis film.

– Min önskan är att få lov 
att använda det jag gjort i 
något projekt med skolor där 

man jobbar med skolutveck-
lingsprojekt för att göra un-
dervisningen mer begriplig, 
säger Monica.

Tuffa år
Det har varit tuffa år, som 
inneburit veckopendling till 
Umeå. I början vistades Mo-
nica 14 dagar där och sedan 
14 dagar hemma i Mellerud. 
När hon samlat tillräckligt 
med material kunde hon 
jobba mer hemifrån. Hon har 
presenterat materialet på 
konferenser i Sverige, Tallin, 
Portugal och i Danmark.

Fredagens disputation 

framfördes inför publik i 
Umeå – familj, kollegor och 
vänner var på plats.

– Det var fantastiskt! Jag 
hade en makalöst bra oppo-
nent. Sedan satt tre stycken i 
betygsnämnden i publiken. 
Efteråt kände jag bara lätt-
nad, glädje och stolthet, men 
det har tagit lång tid av mitt 
liv. Nu ska jag fortsätta på 
Högskolan Väst. Hösten 
2019 hoppas jag kunna tänka 
kring något nytt forsknings-
projekt, sammanfattar Mo-
nica.
 Susanne Emanuelsson 

susanne@mellerudsnyheter.se

Guldpengen drar igång

Agnes Gustavsson och Bernodus Oðinn Hilmarsson är två av ungdo-
marna som driver årets Guldpeng.

För fjärde året i rad drar 
kommunens ungdomsråd 
igång projektet Guld-
pengen. Genom att låta 
barn och unga under 20 år 
ansöka om upp till 50 000 
kronor hoppas man kunna 
ge de yngre invånarna i 
kommunen möjlighet att 
påverka vad som händer. 
Vad är Guldpengen?
– Det är 50 000 kronor till 

projekt som är för många, 
berättar Bernodus Oðinn 
Hilmarsson som är med och 
driver projektet för första 
gången. De enda kraven rå-
det ställer är att det ska vara 
”flerpartsgynnande” och 
långsiktigt. 

Projektet startade 2016 när 
ungdomsrådet var iväg på 
konferens där de träffade 
Bollebygds och Vårgårdas 

ungdomsråd. Den dåvarande 
styrelsen ville försöka upp-
märksamma att det kommu-
nala ungdomsrådet och 
medlemmarnas arbete är till 
för alla Melleruds unga, nå-
got som man sedan dess 
fortsatt jobba för. 

– Vi har ju fått genomföra 
väldigt många roliga saker 
genom projektet, säger ord-
föranden Agnes Gustavsson 
och syftar på bland annat 
Mellerud Pride, musikpro-
jektet Kultur 4ür Götaland 
och en fest för att blivande 
sjuor skulle lära känna var-
andra. 

Hur har ni arbetat för att 
nå ut till ungdomarna?

– Vi träffade några av kom-
munens elevråd i slutet av 
mars för att informera om 
Guldpengen, berättar Agnes 
och förklarar att man gjorde 
det med en förhoppning om 
att de sprider ordet vidare till 
eleverna på sina skolor för att 
nå ut till så många som möj-
ligt.

Hur ansöker man?
– Man kan ansöka digitalt på 
vår hemsida, eller så kan man 
lämna en pappersansökan på 
Stinsen eller Medborgarkon-
toret, berättar Sindre Skan-
sen. Ansökan stänger sista 
april. 

Karolina H. Wessman
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All uppvaktning
undanbedes.

Doris i Gatan

UPPVAKTNING

All ev. uppvaktning
på min födelsedag undanbe-
des.

Rune Olsson

UPPVAKTNING

Vår älskade pappa och 
morfar

Gösta Rudquist
* 22 september 1938

har lämnat oss i stor sorg 
och saknad

Mellerud 2 april 2019
Anneli 

Klara, Charlie och Vincent
Maria och Anders 
Kimberly och Erica

Du var med vid mitt första 
andetag och jag vid ditt sista. 

Glädjen och kärleken du 
spred lever alltid kvar i oss 

alla. 
Nu har du äntligen fått 

komma hem. 
Och en vacker dag dansar vi 

åter igen.

Begravning äger rum i 
Råggärd kyrka onsdag 17 
april kl. 11.00. Avsked tas 
i kyrkan. Tänk gärna på 
en gåva till demensfon-
den eller diabetesfonden.

DÖDSFALL

SORGTACK

DÖDSFALL

PREDIKOTURER

JORDFÄSTNINGAR

Ingmar Andersson, Tonsberg, har avlidit. Foto: Privat.

Ingmar Andersson, Tons-
berg, en profil som givit oss 
unik kunskap om skiffer och 
Kroppefjäll med mera, har 
lämnat oss.

Ingmar startade arbetslivet 
med cirka 25 år i Tonsbergs 
såg med sin far och tre brö-
der. I sågen använde han sin 
talang för att utveckla och 
förbättra konstruktioner.

Redan som barn funderade 
Ingmar på hur jordklotet 
egentligen fungerar, därför 
läste han en förberedande 
universitetskurs i ämnet geo-
vetenskap när sågen lades 
ner.

Hans fortsatta arbetsliv 
kan ses på alla de byggnader 
som fått nytt eller reparerat 
skiffertak. Under åren gjorde 
han många uppfinningar som 
han uttryckte det, så som 
snövingen, vedklyven, ved-
bäraren, hushållsrullhållaren 
med mera.

Ingmar ville aldrig binda 

upp sig i föreningar, men 
ställde alltid upp på evene-
mang som anordnades för att 
visa sina hantverkskunska-
per.

Nämnas bör Brunnsparken 
i Dals Rostock, Dalskogsda-
gen, Skogens Veteraner i 
Källhult, Sunnamo marknad, 
Granbackendagen i Gestad 
med flera.

Ingmar älskade livet nära 
naturen där han stilla kunde 
studera djurens sätt att leva.

Torpinventeringen av Örs-
delen på Kroppefjäll deltog 
han i och han fördjupade sig 
i boken Fjället, som han var 
lika stolt över som Skifferbo-
ken.

På frågan vad som styrt 
hans liv, under ett av våra 
sista möten, svarade Ingmar 
”Livet skötte å visa väg åt 
mig och jag valde den som 
såg trevligast ut”

Jan G Andersson, Troneberg

TILL MINNE

Efterfrågade bilder

MELLERUD 
Under onsdagen visade 
Håkan Hultman och Axel 
Ljung foton på Tingshu-
set. Ett femtiotal åskåda-
re fick ta del av bilder från 
bland annat Malmqvists 
Fotoaffär och Fotosalong.
Under Släktforskningens 
dag på Melleruds museum i 
januari visade man ett fem-
tiotal bilder på personer från 
Mellerud. Temat var ”Foto-
grafierna i släktforskningen” 
och efter bildvisningen fram-
fördes önskemål om att man 
fortsatt skulle visa fler bilder. 
Därför bjöd man i onsdags in 
till en ny sådan och visade 
där 50 nya foton från Mel-
lerud under 50-talet och 
60-talet. 

Från fotoaffärerna finns 
mängder av negativ med 
porträtt. Det finns bilder från 
konfirmation, real- och stu-
dentexamen samt bröllop. 
Det finns inte namn på per-
sonerna på bilderna, men det 
finns namn på den som be-
ställt fotot. 

–  Det blir lite av ett detek-
tivarbete att försöka ta reda 
på vem de föreställer, men 
publiken hjälpte till i proces-
sen, sade Håkan. 

Flera av bilderna hade 

tillhörande bildtexter där 
man noterade att man inte 
visste vem personen eller 
personerna på bilden var. 
Några av besökarna namn-
gav kända ansikten, vilket 
underlättade arbetet för 
Axel. 

– Vi antecknade dem alla 
och lägger in det i bildsam-
lingen, så att man i fortsätt-
ningen kan ta del av bilderna 
med namn, berättade Håkan 
efter visningen. 

”Bingo” för arkivet 
En av bilderna som visades 
var på sju okända brudpar 
som gift sig samtidigt under 
1965. Det blev ”bingo” när 
en kvinna kunde namnge 
samtliga fjorton personer. 

– Det dök upp en dam som 
hade ett tidningsutklipp med 
exakt samma bild och namn 
på personerna, förklarade 
Håkan. 

Även denna bildvisning 
väckte intresse för fortsatta 
tillfällen i liknande tecken. 

– Axel skannar in nya bil-
der nästan varje dag, så det 
finns mycket material för fler 
visningar, berättade Håkan.

Detta blir nog inte aktuellt 
förrän till hösten. 

Karolina H. Wessman

MELLERUD
Smyrna: Onsd 19 Bibel-
klass. Torsd 17 Språkcafé. 
Fred 18 Tonår. Sönd 11 
Gudstj. ”Open doors” - 

Andreas Reinhart, efteråt 
församlingsmöte. Månd 17 
U-landsgruppen. Tisd 10 
Bönedag i Åmål.
Equmeniakyrkan: Torsd 
18.30 Städ & Trivs. Fred 18 
Tonår. Sönd 18 Vårpsalmer 
med Anders Pahlén, där-
efter bön. Tisd 10-12 Tis-
dagskaffe & Rastplats. 11 
Önskepsalmer med Anders 
Pahlén. 

HOLM se annons
ÖR se annons 
SKÅLLERUD se annons
BRÅLANDA

Smyrna: Fred 18.30 Lov-
sångskväll i Sundals Ryrs 
fsh. 18.30 Fredax för dig 
i åk 3-7. Sönd 11 Gudstj., 
Samuel Johansson. Ssk. 
Församl. möte. Kyrkkaffe.
Tisd 11 Bön.
Equmeniakyrkan: Onsd 
19 Bibelsamtal. Fred 19 
Tonårskväll. Sönd 11 
Gudstj. Fängelsepastor Ru-
ben Johansson, kyrkkaffe.
Brålanda: Onsd 18 Veck-
omässa i fsh. Fred 15 
Gudstj. på Servicehuset, 
Thomas Holmström. Sönd 
11 Gudstj. Anette J Carl-
son. Kyrkfika och kyrkbil 
308 70. Månd 12 Mid-

dagsbön i fsh. 12.15-13.30 
Lunch. 17-19 Kulturcafé 
Brålanda fsh. 
Sundals-Ryr: Fred 18.30 
Lovsångskväll i fsh. Sönd 
15 Gudstj. m. nattv., Anette 
J Carlson. Kyrkbil 308 70.
Gestad: Onsd 10-11.30 
Förmiddagskaffe med Pas-
sionsandakt i fsh. Kyrkbil 
321 18. Fred 12-14 Fre-
dagslunch i Gestad bygde-
gård. 11.30 ”Tid för efter-
tanke”. 

FRÄNDEFORS
Equmeniakyrkan: Fred 
10 Bibelsamtal. Sönd 11 
Gudstj. i Brålanda, fängel-
sepastor Ruben Johansson, 
kyrkkaffe. 
Frändefors: Sönd 11 
Gudstj., kyrkokören, Ralph 
Liljegren. Tisd 13.30 Pas-
sionsgudstj. på Ringhem. 
Daniel Westin.

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Holms kyrka för 
Eilert Pettersson. Som in-
ledning på akten framförde 
kyrkomusiker Ann-Britt Ja-
cobsson ”Tröstevisa” av B. 
Andersson varefter solist 
Katarina Kjörling sjöng ”Där 
rosor aldrig dör” av J.
Osborn/J.C.Miller. Akten 
förrättades av Lars-Åke Pe-
tersson och tillsammans 
sjöng man psalmerna 249, 
251 och 304. Avsked togs av 
familj, släkt och många vän-
ner. Solisten sjöng också 
”Omkring tiggarn från Lu-
ossa” av D. Andersson. Där-
efter fick man höra avslut-
ningsmusiken ”Amazing 
grace” - Folkmelodi. Till 
minnet av Eilert var koret 
vackert dekorerat med blom-
mor.

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Grinstads kyrka för 
Karl Olov Larsson, Rör-
kärr. Som inledning på akten 
spelade kyrkomusiker An-
ders Fredriksson ”Air” av J. 
S. Bach varefter han sjöng 
”Där rosor aldrig dör” av J. 
Osborn/J. C. Miller. Akten 
förrättades av Lars-Åke Pe-
terson och man sjöng tillsam-
mans psalmerna 249, 251 
samt 190. Solisten sjöng ”En 
ton från himlen” av G. 
Strandsjö och som avslut-
ningsmusik spelades ”Vå-
ren” av E. Grieg. Vid kistan 
togs avskedet av familj, släkt 
och vänner. Till minnet av 
Karl Olov var koret vackert 
dekorerat med blommor.
Gravsättning kommer att äga 
rum på Grinstads kyrkogård.

Många av åskådarna kunde namnge personerna på fotografierna.
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SpirandeSpirandeSpirande
paketpriser

PÅ EKENS    SÄNGAR

Köp ti� !

Ramsäng 2x90x200 inkl. bäddmadrass Fastex och svängt träben 20cm
(valfri färg). Ord. pris 13 739:-

9����995:-
EKENS ENTRÉ
RAMSÄNGAR

Välkomna till oss!
Öppet: Vardagar  kl. 9-18 
             Lördag     kl. 9-13

En konsert att minnas

Bobo Stenson Trio på Kulturbruket på Dal, en musikupplevelse i särklass.

Härlig mix av komik 
och mörk dramatik

Doktor Prosperos dotter Miranda och roboten Ariel.

MELLERUD 
I lördags satte Göteborgs-
Operan upp sin musikal 
Return to the Forbidden 
Planet på Kulturbruket 
på Dal. Musikalen är en 
modern tolkning av Sha-
kespeares ”Stormen”. 
Göteborgs Operan har byggt 
upp stora kulisser och när 
musikalen börjar går det inte 
att tro att det är i Sparbanks-
salongen man befinner sig. 
Pjäsen är en modern tolkning 

av William Shakespeares 
”Stormen”, skriven av brit-
tiske regissören Bob Carlton 
och är en roande balans mel-
lan science fiction, 50-talslå-
tar som Great Balls of Fire 
och Good Vibrations, samt 
repliker på vers stiltypiska 
för Shakespeare. 

Musikalen börjar med att 
Kapten Tempest och hans 
besättning börjar dras mot 
planeten D’Illyria där de träf-
far Doktor Prospero och hans 
dotter Miranda. Därifrån 

Publikens händer i luften när de ”räddar” farkosten.

stöter karaktärerna på flera 
problem som de tampas med, 
i en musikal som både tidvis 
är komisk, men också mörk 
och dramatisk. 

Ensemblen involverade 
publiken i några av scenerna 
och fick en näst intill fullsatt 
Sparbankssalong av männ-
iskor att sträcka armarna mot 
taket när de använde sig av 
så kallad ”reverse polarity” 
där hela publiken följde skå-
despelarnas armrörelser för 
att laga farkosten. 

Under fikapausen var det 
många som uttryckte att 
detta var det bästa de sett på 
länge.

– Det är viktigt att Melle-
rud kan erbjuda denna sor-
tens underhållning, säger 
Katarina Kjörling, kultur-
samordnare på Kulturbruket 
på Dal, och förklarar att man 
inte ska behöva åka långväga 
för att åtnjuta kultur. 

Mycket riktigt var det 
många nöjda besökare som 
lämnade Kulturbruket efter 
två timmars intensiv musi-
kalshow.

Karolina H. Wessman

Bobo Stenson Trio gäs-
tade Kulturbruket på Dal 
onsdag förra veckan. De 
bjöd på en konsert man 
sent glömmer.
Bobo Stenson Trio, tre sam-
spelta virtuosa musiker, är 
kända långt utanför Sveriges 
gränser. Att se dem live är en 
upplevelse och detta kom 
mellerudspubliken till del 
förra onsdagen. Att en kon-
trabas kan låta så, att trum-
mor kan spelas på så många 
sätt, det var en upplevelse i 
sig att få se.

Bobo Stenson mästerlig 
vid flygeln, Anders Jormin 
med kontrabasen och trum-
slagaren Jon Fält  inledde 
konserten med att stycke 
Jormin skrivit för en scen i 
Shakespeares Hamlet. Toner 
sköra som glas kom från 
kontrabasen, allt flödade på 
efterhand och härliga klanger 
fyllde Sparbankssalongen 

och satte ribban högt för det 
som ännu komma skulle. 

Musik för själen
Jormin stod för upphovet till 
flera stycken under kvällen, 
som Oktoberhavet som finns 
med på senaste skivan, och 
Hemingway Intonations som 
han inspirerats till under en 
resa i Mocambique.

El Mayor, en sång av den 
kubanske poeten och sånga-
ren Silvio Rodriguez, kallad 
Kubas John Lennon, var i 
Stensons tappning, stilla och 
sökande med vidunderligt 
fint avslut. Det var musik för 
själen. 

Även Bèla Bartòk och Fe-
derico Mompou, en spansk 
pianist och kompositör fanns 
med på repertoaren. 

Så fingrarna glödde
Slagverkaren Jon Fält spe-
lade med allt som fanns till 

hands bakom trumsetet. Han 
hanterade sitt instrument på 
så många olika sätt, det var 
fascinerande att se. I Kalimba 
impressions (Kalimba är ett 
mycket litet afrikanskt tum-
piano) spelade han så att 
fingrarna glödde och det lät 
magiskt.

Begeistrad publik
Cancion Contra La Indeci-
siòn (Sång mot obeslutsam-
heten), även den av Silvio 
Rodriguez, fick avsluta kon-
serten som ett extranummer 
efter en begeistrad publiks 
ihärdiga applåderande. 

Konserten arrangerades av 
Kulturbruket på Dal i samar-
bete med nätverket Knut-
punkt Nefertiti i Göteborg.

En höjdpunkt för musik-
älskare.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

Villabrand i Dalskog

Larm om villabrand i Dalskog vid 07.30-tiden i onsdags. När räddningstjänsten anlände, med styrkor från 
Mellerud, Brålanda och Åsensbruk, möttes de av kraftig rökutveckling. Branden spred sig sedan i bjälklagen 
så den flammade upp ordentligt under förmiddagen. Räddningstjänsten beslöt att låta fastigheten brinna ner 
under kontrollerade former. Inga personer skadades. Foto: Susanne Emanuelsson.
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TV-inspelning om integrationsarbetet

Tystnad, tagning …….? Nej, här pratades det på för fullt medan filmningen pågick.

BRÅLANDA 
Ett belgiskt TV-team gäs-
tade i måndags Brålanda. 
Anledningen till besöket 
var frågan om huruvida 
integrationsarbetet fung-
erar bättre i ett litet sam-
hälle än i större städer, 
vilket man höll på att göra 
ett TV-program om.
Nils Lagerroth arbetar på 
Jordbruksverket inom lands-
bygdsnätverket. När han fick 
en förfrågan från Belgien om 
hur integrationen fungerar på 
landsbygden i Sverige kon-
taktade han Kerstin Carlsson 
som arbetar med integra-
tionsprojektet ”Steget före” 
inom Framtidsbygder Lead-
er. Båda var mycket överens 
om att Brålanda borde lyftas 
fram om hur det är att leva på 

landsbygden som invandra-
re.

Brålanda skola, Nuntorp, 
Gällenäs och BIF
Sagt och gjort, förra veckan 
var det belgiska TV-teamet 
på plats i Brålanda. Under 
måndagen gjordes en rund-
resa i bygden där man doku-
menterade olika former av 
integrationsarbete. Man 
började med barnen och var 
med på en lektion i Brålanda 
skola. Härefter ställdes ko-
san mot Nuntorp, där man 
läser SFI varvat med praktik, 
grön integration. Här bjöds 
det också på lunch i gårds-
bistron, där Tarek Karkoura 
genom sin praktiktjänst varit 
med och lagat till maten. I 
grön integration ingår även 
växthusarbete och här har nu 

Kauko Möttönen kan berätta för Bashar Shakra och Adnan Hamid hur 
det var när han kom till Sverige från Finland 1970.  Nils Lagerroth lyssnar 
på deras samtal.

Många tog TBE-spruta

Ulrika Steen och Jemma Myrberg tog emot de som ville vaccinera sig mot fästingsjukdomen TBE.

MELLERUD 
Förra onsdagen kom en 
vaccinationsbuss till Köp-
mantorget i Mellerud. Den 
som ville kunde vaccinera 
sig mot fästingsjukdomen 
TBE. Ett 50-tal personer 
passade på.
– Vi har mottagning i Stock-
holm och kör runt med vår 
vaccinationsbuss. Det är 
premiär här i Mellerud, säger 
Ulrika Steen, sjuksköterska 
på Avenirhälsan.

Hennes kollega Jemma 
Myrberg kommer från Ble-
kinge och det är dit färden går 
när orterna i Västra Götaland 
är avklarade. Dagen efter 
stod Åmål på schemat.

De besöker områden där 
antalet TBE-fall ökar och dit 
hör Melleruds kommun – 
som idag räknas som en risk-
kommun.

– Det var kö när vi kom hit 
idag. Hittills har vi haft ett 
50-tal som vaccinerat sig. 

Alla som fått första sprutan 
får ett SMS när andra sprutan 
ska tas. Vi kommer tillbaka 
till Mellerud om fem-sex 
veckor, förklarar Ulrika 
Steen.

Båda menar att de märker 
att folk är mer medvetna om 
sjukdomen och om man bor 
i ett riskområde,
 Susanne Emanuelsson 

susanne@mellerudsnyheter.se

Vårmarknad i solsken

I lördags var det vårmarknad 
i Mellerud, arrangerad av 
Melleruds IF. 

Solskenet lockade och en 
hel del folk besökte markna-

den. Här fanns sedvanliga 
försäljare av brända mandlar, 
munkar, kläder, plastpåsar, 
ballonger, leksaker och annat 
som hör en marknadsdag till. 

Även motorsågar och gräs-
klippare fanns i utbudet. 
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

En populär och återkommande marknadsknalle uppskattades av många marknadsbesökare.

Klasskamraterna i 8d, Oskar Alfredsson, Alexander Väisänen och Daan 
Lautenbach, sålde kakor för att få in pengar till skolresan i nian.

Lilla Molly Berg hade fått en zebra-
ballong av sin mormor.

ytterligare en av ortens in-
vandrare, Ahmed Jouma, fått 
praktikplats. 

Gällenäs Gård har under 
den här tiden som integra-
tionsarbetet pågått, kontinu-
erligt tagit emot praktikanter, 
så Gällenäs var nästa ställe 
att besöka för inspelning. 
Framåt kvällen skulle man 
sedan besöka Kulturcafét i 
Brålanda, men innan dess 
hann man med lite fot-
bollsträning. Brålanda IF 
hade ordnat med en extraträ-
ning för TV-inspelningens 
skull, även här var Tarek med 
liksom flera av invandrarbar-
nen. Inspelningen avslutades 
med ett besök hemma hos 
Manal Riham och hennes 
familj.

Kulturcafét ett nav i hela 
integrationsarbetet
Integrationsarbetet i Brålan-
da fungerar mycket bra, just 
på grund av Kulturcafét. 
Svenska kyrkan står bakom 
arrangemanget med stöd av 
de andra kyrkorna i samhäl-
let. Man träffas i försam-
lingshemmet och ansvarig 
för det hela är Britta Johans-
son. I Brålanda bor cirka 150 
personer med flyktingbak-
grund, de flesta kommer från 
Syrien och på Kulturcafét 
träffas man över alla nationa-
liteter, oavsett ursprung, 
språk etcetra. Här är det inte 

bara fika som gäller utan här 
lär man sig om det svenska 
samhället, svenska seder och 
bruk samt pratar svenska 
med andra brålandabor. 

Studiecirklar, läxläsning 
och hjälp med praktikplatser 
ordnas också, liksom utflyk-
ter och kortare resor tillsam-
mans. Britta är spindeln i 
nätet och hennes arbete är 
mycket uppskattat. Under 
TV-inspelningen ägnades 
också en stund enbart åt 
henne, där hon fick berätta 
om hur integrationsarbetet 
fungerade i Brålanda. 

Integration är  
ett hårt arbete
– Vad vi fått erfara här idag 
är att integrationen i Brålan-
da verkar gå bra även om det 
är ett litet samhälle. Vi har 
träffat många fantastiska 
volontärer, här ser vi energi 
från båda sidor, syrierna vill 
bli en del av samhället och 
lägger mycket energi på det. 
Integration är ett hårt arbete, 
det är nog lättare att bli en del 
av samhället på en liten ort, 
även om det här krävs mer 
arbete från samtliga. I ett 
större samhälle har man lätt-
are att försvinna i mängden 

eller att hitta likasinnade och 
egentligen inte alls integrera 
sig utan isolera sig med sina 
egna. I ett mindre samhälle 
måste man ta kontakt för att 
allt ska funka. Idag har vi 
dock bara sett och fokuserat 
på de soliga bitarna och inte 
lyft några problem alls, säger 
Bert de Vroey från det bel-
giska TV-teamet om dagens 
inspelning och möten med 
brålandabor, såväl infödda 
som med flykting- eller in-
vandrarbakgrund. 

Ing-Marie Norrman
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Tidig tisdagsmorgon med polisen

Nationella trafikveckan 
betyder att polisen priori-
terar hur ordningen ser ut 
på våra vägar. Under förra 
veckan pågick ett inten-
sivt trafikövervaknings-
arbete i Dalsland och vårt 
område. Det var många 
bilister som fick erfara 
kostnaden av en trafikbot 
på grund av att de inte lät-
tat på gaspedalen.
Det är tisdag morgon och 
morgontrafiken utmed 45:an 
är intensiv. Rastplatsen invid 
Köpmannebro, strax efter 
bron över kanalen, har inta-
gits av polisen.

Här pågår en hastighets-
kontroll och media är inbju-
den att vara med. På väg-
sträckan över bron råder 
hastighetsbegränsning om 
70 km. Det är också en 
sträcka där det lätt körs all-
deles för fort, varför polisen 
valt den här platsen för en av 
alla sina trafikkontroller. 

15 överträdelser
På platsen syns poliser i gula 
reflexvästar med laserkame-
rorna i högsta hugg. Här tar 
man hastighetskontroller i 
båda riktningarna, ingen 
slipper undan och däremel-
lan vinkas bilisterna in för 
sedvanliga körkorts- och 
nykterhetskontroller.

Här finns också special-
kompetens på plats att kunna 
kontrollera fordonens be-
skaffenhet. Kent-Ove Jo-
hansson, gruppchef för tra-
fikpolisen i Vänersborg, var 
den som under den dryga 
timmen långa kontrollen 
skötte ena laserkameran. 
Under den här tiden plockade 
man in 15 fortkörare, varav 
en blev av med körkortet 
omgående. Vederbörande 
hade kört 33 km/h över laglig 
hastighet.

Totalt kontrollerades fem-
tiotalet bilister. En av de som 
vinkades in för körkortskon-

Polisman Kristoffer Bylander i full färd med att skriva en trafikbot, Viktor Udd som utbildar sig till polis via distansutbildningen i Vänersborg deltar 
intresserat i arbetet.

Rutinerad trafikpolis med laserkameran i högsta hugg. Kent-Ove Johans-
son vid trafikpolisen i Vänersborg har gjort många kontroller utmed 
våra vägar.

Hälsokällan tas i bruk igen

Ingvar Westling och Sten Engqvist balanserade locket när det lyftes av 
brunnen.Kerstin Ljungqvist och smeden Ingvar Westling vid det nya locket till Sankta Helena källa.

I gott samarbete. Sten Engqvist, Robin Hammar och Kjell Eriksson.

troll var Sebastian Broman-
der från Åmål; 

– Jag fick visa körkortet 
och blåsa, men det var inga 
problem.  Jag tycker det är 
rätt nödvändigt att polisen 
gör kontroller, speciellt när 
det gäller nykterheten, säger 
han och berättar också att 
detta var tredje gången han 
blivit stoppad sedan han fick 
sitt körkort. Men så ligger 
han väldigt mycket ute på 
vägarna i sitt jobb också – på 
järnvägen!

Viktigt att hastigheten på 
vägarna sänks
Jenny Wester, biträdande 
lokalpolisområdeschef i 

Östra Fyrbodal, hade kolle-
gor från såväl regionala tra-
fikpolisen som Åmål och 
Mellerud med på plats under 
denna tisdagsmorgon.

En av dessa var den erfarne 
Christer Olsson, som nu 
gjorde sin allra sista trafik-
kontrollsinsats.

– De flesta är rätt medvetna 
om vad de gjort för fel och 
finner sig på något vis till-
rätta med situationen och 
erkänner. Om inte så har vi 
alltid rutiner för det mesta, 
säger han. 

– Det är viktigt för oss att 
få ned hastigheten på våra 
vägar, tendensen är nu att 
stora massan kör för fort. Det 

är även både hetsigt och 
stressigt på vägarna. Vi får 
ofta in tips, trafikproblem 
engagerar folk och det är vi 
glada för. Förra året dog 325 
personer i trafiken, den siff-
ran måste ner. Det är jättevik-
tigt för oss att synas i trafiken, 
såväl som lokalt, vi får då 
med oss så mycket annat på 
köpet, säger Jenny Wester. 

Ökad polisnärvaro på Dal
Innan Jenny Wester och hen-
nes kollegor åker vidare till 
en ny trafikkontroll längre 
upp i Dalsland hinner hon 
även med att informera om 
att polisnärvaron i Dalsland 
kommer att förstärkas ge-

nom ett pågående förbätt-
ringsarbete inom lokalpolis-
området.

Efter sommaren kommer 
personal i yttre tjänst att utgå 
från både Åmål och Melle-
rud. Personalen kommer att 
indelas i två grupper under 
två gruppchefer. Totalt ska 
antalet poliser ökas fram till 
2024.

– Och en viktig sak som tål 
att sägas om och om igen, 
varningsblinka inte till var-
andra när vi är i närheten. 
Vem vet vem som sitter 
bakom ratten i den mötande 
bilen, tillägger hon och kol-
legorna håller med.

Ing-Marie Norrman

I fredags morse var det full 
aktivitet i Brunnsparken i 
Dals Rostock. Här förbe-
reds för att hälsokällan, 
Sankta Helena källa, ska 
tas i bruk igen.
Kjell Eriksson från Ekhol-
men Säteri lyfte av det stora 
stenlocket över brunnen med 
sin teleskoplastare. 

Robin Hammar borrade 
hål och locket försågs med 
ett mindre, låsbart lock i 
smide och sten, tillverkat av 
smeden Ingvar Westling i 

Dingelvik. Westling själv var 
på plats för att montera det.

Elektrikern Sten Engqvist 

kommer att installera en 
pump som ska tömma brunn-
nen varje natt. Detta gjorde 
man under brunnstiden för 
att hålla vattnet friskt, men 
då för hand.

Denna morgon var det 
hembygdsföreningens Bertil 
Larsson som kröp ner i 
brunnen för att rensa ur skräp 
som hamnat därnere.

– Nu kommer vi att kunna 
servera av vattnet till besö-
karna som man gjorde under 
brunnstiden, konstaterade en 
nöjd Kerstin Ljungqvist. 
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se
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SPORT

På fjärde plats i medaljligan
JUDO 
Kroppefjälls IF:s Judo lig-
ger inte på latsidan. I slu-
tet på mars åkte 15 judokas 
till Stenungsund för att 
delta på GO Cup och förra 
veckan var det dags att fira 
treårsjubileum.
Den 30 mars arrangerades 
GO Cup i Stenungsund. De 
tävlande från Kroppefjälls IF 
stod sig bra i konkurrensen 
och visade prov på fin judo 
som gav fina placeringar. 

Av 24 tävlande klubbar 
och 215 deltagare placerade 
sig Kroppefjälls IF på en 
fjärde plats i medaljligan 
genom följande resultat: 
Medaljer i kategorin PU9: 
Elliot Larsson - guld, Max 
Rydberg – silver, Omar Jahm 
– brons.
Medaljer i kategorin FU11:
Havanna Andersson – brons
Tilde Cedervall – brons.
Medaljer i kategorin PU11:
Pelle Larsson – guld, Farouk 
Jahm – guld, Muhammed 
Kattan – brons.
Medaljer i kategorin PU13:
Sakhr Alhada – silver, Raoul 
Ghanoum – silver, Ahmad 
Ibrahim – brons, Johan Sko-
gen – brons, Max Nykvist – 
brons.

The Kings och Biltemakôrvarna vann

Dessa två tog hand om varsin seger i speedshootningen; Hampus Ver-
nersson och Ellen Andersson, båda representerande Nordalsskolan.

Beker Aliti som går i 4B på Nordalsskolan var målvakt för sitt lag.

Till bästa spelare och kamrat ut-
sågs Karolinerskolans Tilde Sö-
derqvist.

INNEBANDY 
Det var en härlig stämning i Rådahallens A-hall i lördags 
när klassinnebandyn avgjordes för fjärde året i rad och 
med rekord i antal deltagande lag. Hela åttio spelare 
representerande Karolinerskolan, Nordalsskolan samt 
Åsebro skola.

Åtta lag fanns med i lörda-
gens klassinnebandy arrang-
erad av Melleruds IBK Gi-
ants, där man vänder sig till 
mellanstadiet. 

Precis som i klassfotbollen 
kan lagen delta med specifika 
lagnamn och här återfanns 
Karolinerkorparna, Bilte-
makôrvarna, Johannas små 
potatisar, The Kings, Gold-
diggers, Bästa 5:an samt 
Åsebro 3/4 respektive 5/6.

 Eftersom deltagarantalet 
var så pass stort kunde man 

nu dela upp spelet i två grup-
per. 

– Efter färdigspelat grupp-
spel spelades semifinal och 
final. Vi har också haft 
speedshootning på program-
met och eftersom vi har fokus 
på fair play och att vara en 
god kompis delar vi också ut 
pris till bästa spelare/kamrat, 
berättar Håkan Andersson, 
ledare.

Vinnarna korades
Även om det allra viktigaste 

med skolinnebandyn är att 
alla ska få spela och ha roligt, 
så koras ändå till slut en vin-
nare. 

Segrande lag i lördagens 
klassinninnebandyturnering 
blev för årskurs fyra The 
Kings och för årskurs 5/6 
Biltemakôrvarna. 

Vann speedshootningen 
gjorde Hampus Vernersson 
och Ellen Andersson, båda 
går i femman på Nordals-
skolan. 

Till bästa spelare och kam-
rat utsågs Karolinerskolans 
Tilde Söderqvist med moti-
veringen ”inte bara ett ovän-
tat bra innebandyspel utan 
framförallt en bra kamrat och 
pådrivare”.  

Tilde själv tyckte det var 

mycket kul att spela och kan 
gärna tänka sig mer inneban-
dyspel framöver.

Ing-Marie Norrman

Medaljer i kategorin FU13:
Randa Kattan – guld.
Medaljer i kategorin senio-
rer: Micael Larsson - guld.

Jubileum
Den fjärde april var det dess-
utom på dagen tre år sedan 
judosektionen hade sin första 
träning. 

Detta firades naturligtvis 
med ett gemensamt tränings-

pass för samtliga grupper och 
efter träningen blev det fika 
med föräldrar och syskon.

 Dagen till ära deltog också 
representanter från både 
Kroppefjälls IF:s styrelse 
och Bohuslän-Dals Judoför-
bund. 

– Det har varit tre väldigt 
roliga och framgångsrika år 
och nu satsar vi på att ut-
veckla verksamheten ytterli-

gare. Vår ambition är att 
starta upp fler träningsgrup-
per och att fortsätta vårt 
deltagande på tävlingar 
framöver. Utöver det siktar 
vi på att arrangera både täv-
lingar och lägerverksamhet i 
egen regi. Det finns mycket 
roligt att se fram emot, säger 
klubbtränare Glenn Nord-
ling.

KIF Judo

Ett viktigt nav

BRÅLANDA 
I Gröna Klustret Nuntorps 
vision och målsättning in-
går att skapa ett levande 
kunskaps- och utveck-
lingscenter med fokus på 
att främja hållbar utveck-
ling och tillväxt. Hur det 
gått med denna klustrets 
strategi berättar Lars-
Göran Berg och Roger 
Johansson mera om.
Vi träffas en solig eftermid-
dag i mitten av mars. Att här 
hänt saker sedan klustret 
bildades står helt klart, lik-
som att det går i den riktning 
man tänkt från början. Allt är 
genomtänkt, landsbygdsut-
veckling har här redan blivit 
ett begrepp, med utbild-
ningar och det kommande 
Nuntorpsgymnasiet som en 
röd tråd genom det hela.

Livsmedelsstrategi
Livsmedelsstrategin är vik-
tig, alla kommuner ska jobba 
med den, Gröna Klustret vill 
dra sitt strå till stacken.

För att nå sitt mål bedrivs 
därför under innevarande år 
ett arbete med att förankra 
och i förlängningen tillämpa 
de strategier som beskrivs i 
livsmedelsstrategin. 

Den nationella livsmedels-
strategin med sikte mot år 
2030, antogs av riksdagen i 
juni 2017 och är den första 
svenska livsmedelsstrategin 
som omfattar hela livsmedel-
skedjan. En långsiktig stra-
tegi ska bidra till att potentia-
len för hela livsmedelskedjan 
nyttjas fullt ut. 

Det innebär en ökad och 
hållbar produktion av mat 
som kan leda till fler jobb och 
hållbar tillväxt i hela landet 
och ge konsumenter, oavsett 
bakgrund, bättre förutsätt-
ningar att göra medvetna val. 

Mötesserie under våren
Därför genomför Gröna 
Klustret Nuntorp i vår tre ar-
rangemang med anknytning 
till ovan nämnda livsmedels-
strategi. 

Den första träffen är redan 
avklarad och hölls på temat 
lokal produktion till offent-
liga verksamheter. 

Jimmy Jones, före detta 
kommunalråd i Rättviks 
kommun, var inbjuden och 
berättade om hur hans kom-
mun numera är närmast 
självförsörjande på kött, 
chark och potatis. 

Målet var att öka kvaliteten 

på den mat som serveras i 
Rättvik kommuns matsalar 
samt att skapa en långsiktigt 
hållbar matproduktion.

Det andra seminariet i se-
rien hålls nu i april med före-
läsare såväl från Livsmedels-
verket som Jordbruksverket. 
Mötets frågeställning är; Hur 
kan vi med livsmedelsstrate-
gin i ryggen få till en mer 
hållbar produktion och kon-
sumtion av livsmedel – hur 
kan företagare, offentliga 
aktörer och konsumenter bi-
dra?

Mötesserien kring livs-
medelsstrategin avslutas se-
dan i samverkan med Agro 
Väst Gröna Möten under 
rubriken ”Vägen från lokal 
livsmedelsproducent till den 
offentliga måltiden”. Här 
medverkar såväl kostchef 
som en lokal producent med 
erfarenhet om hur man når ut 
till de offentliga köken med 
sina produkter. Man kommer 
också att få information om 
hur offentlig upphandling av 
livsmedel fungerar i prakti-
ken. 

Viktigt nav
Gröna Klustret vill vara ett 
nav i samarbetet mellan 
kommunerna och de lokala 
producenterna.  

– Det får bli lite verkstad 
också, vi måste nå ett resultat 
i det hela. Vi började med ett 
inspirationsmöte, härefter 
blir det faktamöten om vad 
som vetenskapligt är rätt. Nu 
måste vi få till en utveck-
lingsprocess och samla de 
producenter som vill arbeta 
med detta och låta kommu-
nernas representanter och 
företagarna mötas i frågan. 
Därför inleder vi nu också ett 
samarbete med Vänersborgs- 
och Melleruds kommun i 
detta. Vi måste också få en 
tydlig roll i det hela, till hös-
ten måste vi få svar på hur det 
hela ska gå till i praktiken. 
Hur ska man som lokal pro-
ducent kunna attrahera och 
sälja närodlat till kommunen, 
säger Lars-Göran Berg. 

– Matens miljöpåverkan är 
en viktig fråga. Vi vill ge bra 
underlag till dem som jobbar 
med matproduktion och be-
lysa vad som är rätt eller fel. 
Därför är det också viktigt 
för oss att erbjuda opartiska 
föreläsare med den fakta vi 
idag har, avslutar Roger Jo-
hansson.  

Ing-Marie Norrman

Anna Johansson, Lars-Göran Berg och Roger Johansson hälsar framti-
dens landsbygdsfrågor välkomna liksom alla som vill jobba med dessa 
frågor.

Gänget i Kroppefjälls IF:s Judo som jubileumstränade när judosektionen firade tre år. Foto: Privat.
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FOTBOLL!
Rådavallen
Div. 3 Mellersta Götaland

Matchbollar skänkta av: 
AutoMats, Beamon, Bertil Johanssons Bygg

HUVUDSPONSOR:

Dalslands Sparbank

MELLERUDS IF – 
HOLMALUNDS IF

Lördag 13 april KL. 15.00

FRIIDROTT 
Linnea Hallsten från Dals 
Södra FFI, fullbordade en 
grym inomhussäsong med 
att vinna höjdhopp för F13 på 
Marsspelen i Örebro den 31 
mars med hopp på 150 cm. 

Tre flickor var på samma 

höjd men tack vare att Linnea 
tog allt i första försöket blev 
det vinst. Nu väntar grund-
träning och läger inför utom-
hussäsongen med bland an-
nat Världsungdomsspelen i 
Göteborg. 
 Göran Hallsten

Linnea avslutade 
med vinst

FOTBOLL 
Håfreströms IF inledde gen-
repet på hemmaplan mot IFK 
Trollhättan på absolut bästa 
sätt.

Nyförvärvet Viktor Mol-
lapolci hade gjort två mål 
innan matchklockan passerat 
fem minuter. Efter en kvart 
stod det 3-0, efter att Ahmed 
Bachalan varit framme och 
gjort mål.

En reducering kom från 
IFK, genom mellerudssonen 
Kreshnik Bytyqi, som spe-
lade mot sin gamla klubb 
denna lördag.

Matchen slutade 4-2 och 
resultatet bådar gott inför 
Håfreströms seriepremiär 
mot Bengtsfors IF på söndag 
i division 4 Bohuslän/Dal
 Tobias Coster 

tobias@mellerudsnyheter.se

Målrikt för HIF

FOTBOLL 
Melleruds IF spelade i lör-
dags förmiddag hemma mot 
Säffle FF.

Detta var generalrepetition 
inför helgens seriepremiär 
mot Holmalunds IF och en 
match som Mellerud vann 
med 2-0.

Båda målen kom i den 

första halvleken, det första 
redan efter fem minuter, sig-
nerat Albin Broberg. Mål två 
kom efter en halvtimma, då 
hette målskytten Joel Lund-
gren. Laget höll nollan, trots 
att Marcus Rydberg blev ut-
visad en kvart in i den andra 
halvleken.
 Tobias Coster 

tobias@mellerudsnyheter.se

Stabilt genrep 
för Melleruds IF

FOTBOLL 
Det blev seger för Åsebro på 
bortaplan mot division 6-la-
get Wargöns IK i söndags.

Matchen slutade 2-1 till 
gästerna, som dock låg under 
efter ett tidigt mål för Wargön 
i den första halvleken. Åse-

bro vände dock snabbt, inom 
loppet av tre minuter, i den 
andra halvleken. Det första 
målet gjordes av Alassane 
Ouarma och det andra, tre 
minuter senare, kom från 
Jonatan Ugrell.
 Tobias Coster 

tobias@mellerudsnyheter.se

Seger för Åsebro

FOTBOLL 
Åsebro/Brålanda spelade ett 
blåsigt genrep i fredags, på 
hemmaplan mot Säffle FF, 
inför helgens seriepremiär.

Motvinden för hemmala-

get i den första halvleken 
ställde till det så pass mycket 
att Säffle redan efter sju mi-
nuter ledde med 2-0 och hade 
sedan 3-0 i paus. Men hem-
malaget höjde sig efter paus.

– I andra halvlek tar vi över 

helt, vi tar med oss den halv-
leken, berättar tränaren 
Christian Berglund, som fick 
se sitt lag göra två mål i 2-3 
förlusten.
 Tobias Coster 

tobias@mellerudsnyheter.se

Åsebro/Brålanda 
nära att komma ikapp

Avslut med mycket känslor
HANDBOLL 
I snart tio år har hand-
bollstjejerna i F15/16 la-
get tränat, umgåtts och 
utvecklats tillsammans. 
I lördags avslutades det 
hela.
Det började med Minihand-
boll för snart tio år sedan och 
sedan har de hunnit med en 
hel del såsom Select Cup, 
Olavscupen i Norge, serie-
segra, Beachhandbollscup i 
Tibro, träningsläger i Spa-
nien, USM, Tina Flognmans 
Handbollsskola och mycket 
mer.

I lördags skulle det hela 
avslutas på hemmaplan i 
sista seriematchen mot serie-
ledande Kungälvs HK. Mot-
ståndarna hade mycket att 
spela för då vinst skulle 
innebära serieseger. 

Lagets sista säsong
Den här säsongen är lagets 
sista tillsammans, det blir 
naturliga splittringar på 
grund av olika gymnasieval. 
För några spelare är hand-
bollskarriären över och för 
några tar den fart på allvar 
med elitsatsning.

Det märktes att tjejerna var 
tagna av stundens allvar och 
känslorna gick att ta på innan 

Efter tio år tillsammans är detta sista säsongen för handbollstjejerna F15/16. Det blev en sista match med 
mycket känslor. Foto: Privat.

FOTBOLL 
Frändefors IF förlorade lör-
dagens träningsmatch mot 
Fiskeviks IF från Arvika med 
4-2.

Hemmalagets Alex Berg 
gjorde två mål i matchen, 
bland annat framspelad av 
Mattias Boman. 

Frändefors har två veckor 
kvar till seriepremiär men 
har haft en tung period. Se-
nast laget vann på försä-
songen var mot Kroppefjälls 
IF i början av mars.
 Tobias Coster 

tobias@mellerudsnyheter.se

Förlust trots 
Bergs dubbel

HANDBOLL 
Säsongens sista match 
för Melleruds Handbolls-
klubb spelades i tisdags 
hemma i Rådahallen inför 
ett hundratal åskådare. 
Tack vare segern mot 
fjärdeplacerade Café Lil-
lan HF slutade Mellerud 
på en tredjeplats i serien.
I tisdags spelades en direkt 
avgörande match om tredje-
platsen i division 4 västsven-
ska västra.

Trean Mellerud och fyran 

Lyckligt säsongsavslut för MHK

SLUTRESULTAT
Melleruds HK 

– Café Lillan HF
22-16

Målskyttar MHK:
Drenushe Bytyqi, 2
Emma Mjörnestål, 2
Jenny Eliasson, 8
Caroline Falk, 3
Amanda Andersson, 5
Annika Wallentin, 1

Melleruds Caroline Falk, tremålsskytt i segermatchen, fick tillsammans 
med sitt lag fira tredjeplatsen som man tog tack vare tisdagens seger. 
Foto: Johan Lind Wahlén. 

Café Lillan stod på samma 
poäng, så det var vinst som 
gällde. Och visst blev det 
seger. Mellerud avslutade 
säsongen på bästa sätt och 
revanscherade samtidigt för-
lusten mot samma lag på 
bortaplan i höstas.

– Det är superbra, herre-
gud, detta är jättebra. Sedan 
ska man inte vara nöjd med 
en tredje plats när man vet 
hur vi haft det med skador. Vi 
är starka hemma, vi har för-
lorat en match hemma på typ 
tre år hemma, det är super-
bra, berättar en stolt tränare i 
Johan Eriksson efter slutsig-
nal.

– Idag får jag säga att mål-
vaktsspelet var bäst, Jessika 
har varit grym de senaste 
matcherna i mål. Hon är ju 
inte skolad målvakt, så det 
gör hon gör bra. Men vi hål-
ler ihop, för detta är svåra 
matcher att spela, de (Läs: 
Café Lillan) promenerar ju 
när de har bollen, så det blir 

inget tempo, berättar Eriks-
son, som mitt i glädjen läm-
nade ett tråkigt besked.

domaren blåste igång match-
en.

För sista gången axlade 
Anna Lindberg rollen som 
lagkapten och ögonen var 
tårfyllda under värmningen.
Det blev en oväntat jämn 
match där tjejerna bjöd upp 
till kamp och spänning ända 
fram till slutet. 

Första halvlek var målsnål 
och gästerna ledde med 5-7. 
I andra halvan pressades 

motståndarna men kunde till 
slut vinna matchen och se-
rien med 16-18.

Många känslor
Tjejerna släppte lös alla sina 
känslor och ett stort kramka-
las utbröt på planen och stora 
tårar rann längs kinderna. 
Matchtröjorna signerades 
längs en lång rad och tas hem 
att spara som ett kärt minne.

Nu blir det två-tre veckors 

vila innan försäsongen drar 
igång för de som fortsätter 
med sin satsning.

Som ledare känns det sorg-
ligt men vi är oerhört tack-
samma för den tid och de 
minnen vi har tillsammans 
med det här sköna gänget. Ett 
stort tomrum ska nu fyllas
med något annat.

Petra Gull, Ann Uggla Flodin 
och Johan Eriksson, ledare

– Detta var min sista match, 
nu slutar jag med damerna 
och kommer att fokusera på 
föreningens ungdomslag. 
Det känns tråkigt, men ett 
beslut jag tagit. Jag har varit 
med detta laget i många år, 
men nu hoppas vi att en bra 
tränare kommer in och tar 
över, säger Johan Eriksson.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se
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lrfkonsult.se

Lantligt boende i sjöläge
MELLERUD RYR 1:26 m.fl

En unik gård norr om Mellerud, vackert belägen mellan

Östebosjön och Ryrsjön. Omfattar ca 21 ha varav ca 13 ha

skogsmark och ca 6 ha jordbruksmark. Virkesförråd om ca

2 800 m³sk. Jakträtt ingår. Genuint bostadshus, lägenhet

och bastu vid sjön, ladugård samt  sommarstuga vid sjön.

Beskrivning via www.lrfkonsult.se eller tele: 0521-572423

Mäklare/skogsmästare Henrik Pålsson 0705-187045

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

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

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 

Stefan   Christoffer

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

0530-421 64

blends

2 nyanser

1 nyans

gradient1

gradient2

VVS
Allt inom 

Martin
073-99 21 446

Badrumsrenoveringar

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

Namn:                             

Adress:    Tel:

Postadress:                                                

MellerudsFyndet
Annonsera för bara 50:-

SÄLJES SKÄNKESBYTESKÖPES

www.grongestaltning.se

Grön Gestaltning
Trädgårdsanläggning
Fredrik Persson
073-691 31 24

Lägenhet 
uthyres från 1 maj 
4 rum och kök, 90 kvm. 
Mellerudsgatan 3  
Hyra 7161 kr 
Hyresgästen ska ha 
ordnad ekonomi samt 
inte ha några skulder 
hos kronofogden. 
WiBori Fastighet AB 
Mail. info@wibori.se 
eller tel. 0705-921067 
(Jimmy)

Maskiner och lastbilar
Sand, grus, singel, jord 

och täckbark
Rolf: 070-537 34 72

www.vermdal.se

DALVÄRM

070-890 98 28

GOLV & MATTOR
Leif Carlsson

olesensbygg@gmail.com

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

Allt inom golv 

och mattor

Robert Offesson 
070-365 11 47

• Trädfällning
• Sten-/plattsättning
• Fruktträdsbeskärning

Robert Offesson 
070-365 11 47

• Murar
• Planteringar
• Gräsklippning

Robert Offesson 
070-365 11 47

• Trädgårdsrådgivning
• Skötsel av planteringar 
• Robotgräsklipparinstallation

Flyttstäd
Veckostäd
Fönsterputs

Rullande sy 
& hemservice

070-649 32 86

073-354 47 84

ALLT INOM 
BYGG

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

070-461 42 78

 SÄLJES
Prima björkved 
Spara pengar köp vinterveden 
nu. Tel. 073-904 70 93.

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

Kontakta  Monica Lindstrand
Telefon: 072- 151 18 12

LÅT SENIORBOLAGET LÖSA 
NÅGRA MÅSTEN!

Snöskottning

lymfdränagebehandling 

hos oss! Ring för bokning!

Nu kan du boka

Tel. 0530-414 10 • www.sunlike.se

Bänkskivor
Fönsterbrädor

Gravstenar – renovering
070-685 22 27

TRESTADS  
STENHUGGERI AB

TROLLVI BYGG AB

Jonas Olausson

0735-11 68 38
trollvibyggab@hotmail.com

Totalentreprenör

TROLLVI
BYGG AB

0735-11 68 38
trollvibyggab@hotmail.com

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

Öppettider
Mån - Fre
700 - 1600

Försäsongspriser
på gräsklippare!

LEDIGA PLATSER

FASTIGHETSMARKNADEN

UTHYRES

Melleruds Golfklubb: 
Vårmöte, onsdag 24 april 
klockan 19.00.

FÖRENINGSNYTT

FOTBOLL 
Brålanda IF kryssade mot 
division 5-laget Färgelanda 
IF på bortaplan i genrepet 
inför återkomsten i division 
4 på fredagen.

Matchen fick ett tidigt mål 
genom Brålandas Eric Bir-
gersson. Direkt efter paus 

kom dock kvitteringen från 
Färgelanda som betydde 1-1 
som också blev slutresulta-
tet. På fredag kväll ställs 
Brålanda mot Herrestads 
AIF på bortaplan i seriepre-
miären.
 Tobias Coster 

tobias@mellerudsnyheter.se

Kryss för BIF

FOTBOLL 
Det blev hela sex mål i den 
andra halvleken när Fengers-
fors IK och Svanskogs IF 
träningsspelade i lördags på 
Mossängens IP i Åmål.

Matchens första och enda 
mål i den första halvleken  

gjordes av Joel Gonzales ef-
ter sex minuter. I andra halv-
leken kom sedan fyra raka 
mål från Fengersfors innan 
gästerna snyggade till siff-
rorna i slutminuterna. 
Matchen slutade 5-2.
 Tobias Coster 

tobias@mellerudsnyheter.se

Målrik halvlek

Hela 134 personer hade kom-
mit till OK Stugan för att gå 
promenaden i ett häligt vår-
väder. Rätt rad:1. 2 Nils 
Karlsson. 2. X Ångerman-
land. 3. 1 Ankarstöm. 4. 1 
Nicolaus Otto. 5. X Åkerbär. 
6. 2 Neutron. 7. 1 Enklav. 8. 
2 Ask. 9 X Alice Babs. 10. 1 
Id. 11. 2 På en häst. 12. 1 
Rudolf Povarnitsyn. Barn-
frågor: 1. X En sorts sil. 2. 
1 Norska kronor. 3. 2 Mini-
hopp. 4. 1 En fågel. 5. 2 
Maskar. 6. X Tellus. 7. 1 
Körsbär. 8. 2 Ugglan. 9. X 

Näsan. 10. 2 Vatten och saft. 
11. 1 Majs. 12. X En ö.  
Utslagsfråga: 153g. 1 Ulla 
Masterson. 2 Sara Sannebo/ 
Anders Lundgren. 3 Ann-
Marie Ericsson. Extra vin-
nare: Kerstin Larsson, S-E 
Norman, Börje Jonsson och 
Halvar Albertus. Barnvin-
nare: Othilia Berglund, Julia 
Mesa Moreno, Erik Berg-
lund, Maja Vallhagen och 
Noel Jansson. 

Välkomna nästa söndag 
 9.00-12.00

OKK TIPSPROMENAD 7/4-19

 UTHYRES
1 rum & kök 
Centralt Mld. Referenser 
krävs. Tel 070-732 93 23.
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Rokvist’s trädgårdssservice
Trädbeskärning, trädfällning/
avancerad, gräsmattor, rabatter. 
Rådg, eko odling o trädg. rut, rot 
o F-skatt. Tel 073-627 90 02, 
Michael

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

MÖBELTAPETSERARE

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

GLASMÄSTERI

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

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

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

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

CATERING

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

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

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

GOLV

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

SMÅDJURS-
VETERINÄR

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

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

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

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

DJUR, TRÄGÅRD, 
LANTBRUK

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

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

BILLACKERING

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

TRÄDFÄLLNING

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

DÄCK,
DÄCKVERKSTAD

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

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

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

Moms tillkommer. Annonsstopp torsdagar kl. 15.00

0530-125 40
80:-/vecka

3 rader + rubrik. 10:-/extra rad

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

TRÄDGÅRDSTJÄNST

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

ALLTJÄNST

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

BILSERVICE

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

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

STÄD

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

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

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

AKTIEBOLAG Tovig hund? 
Jag är hundfrisör

   073-970 71 95

Är hunden 
ensam hemma?

Jag har hunddagis

   073-970 71 95

.se 

Hundkurser 
startar v. 15

   073-970 71 95

Ont om tid? 
Jag rastar din hund

   073-970 71 95

.se 

.se 

.se 

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

076-941 74 88
BJÖRKLUNDSGOLV

I vår öppnar vi 
showroom 

på Storgatan 10

Storgatan 26 i Brålanda 
Tel: 0761-95 53 60

Även vaxning

fotvård
Blommans

DAHL
ANDERSEN BYGG

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

Bygger absolut allt 
och vad du vill!

B wlinghall
Eds

AFTER WORK

0534-610 65 
www.edsbowlinghall.se

B wlinghall
Eds

0534-610 65 
www.edsbowlinghall.se

DISCOBOWLING

B wlinghall
Eds

0534-610 65 
www.edsbowlinghall.se

BARNKALAS

B wlinghall
Eds

0534-610 65 
www.edsbowlinghall.se

FÖRETAGSFEST

Nordvästra Skånes Arborister
FAUNUS TRÄD

Kristian 070-743 57 50 
www.faunustrad.se

Trädfällning

Nordvästra Skånes Arborister
FAUNUS TRÄD

Kristian 070-743 57 50 
www.faunustrad.se

Beskärning
(även fruktträd)

Nordvästra Skånes Arborister
FAUNUS TRÄD

Kristian 070-743 57 50 
www.faunustrad.se

Stubbfräsning

Nordvästra Skånes Arborister
FAUNUS TRÄD

Kristian 070-743 57 50 
www.faunustrad.se

Häckklippning

Nordvästra Skånes Arborister
FAUNUS TRÄD

Kristian 070-743 57 50 
www.faunustrad.se

Frukt- 
beskärning

FOTHÄLSAN
I MELLERUD FOTHÄLSAN

I MELLERUD

Vårdade fötter
– ett bättre liv!

Tel. 0530-100 23
www.fothalsanimellerud.se

FOTHÄLSAN
I MELLERUD FOTHÄLSAN

I MELLERUD

Köp presentkort 
hos oss!

Tel. 0530-100 23
www.fothalsanimellerud.seFOTHÄLSAN

I MELLERUD FOTHÄLSAN
I MELLERUD

Vi har
stödstrumpor!

Tel. 0530-100 23
www.fothalsanimellerud.se

FOTHÄLSAN
I MELLERUD FOTHÄLSAN

I MELLERUD

Vaxa dina ben 
hos oss!

Tel. 0530-100 23
www.fothalsanimellerud.se

FOTHÄLSAN
I MELLERUD FOTHÄLSAN

I MELLERUD

Vi utför 
hembesök!

Tel. 0530-100 23
www.fothalsanimellerud.se

FOTHÄLSAN
I MELLERUD FOTHÄLSAN

I MELLERUD

Prova vår  
fotspa-behandling!

Tel. 0530-100 23
www.fothalsanimellerud.se

076-571 79 08
Maritha Johans on

Leg. psykoterapeut

Samtalsmottagning

073-745 21 50

• Inviduella samtal
• Par- och relationssamtal

www.marithas.se

Syr i skinn & päls

Lagar även kläder

Tel. 070-541 31 67

Syateljé
Sonja Helenas

Vassvikens
Antikt & Loppis

Öppet hela påsk 
tors-mån kl. 11-15

073-828 80 26
Vassviken 501 Ånimskog
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Melodikrysset v.15 - 13 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. 15 – 13 april

06.00 Morgonstudion
09.10 Landgång
10.10 Go'kväll
10.55 Dom kallar oss artister: 
 Ögonblicket
11.00 Plus
11.30 Trädgårdstider
12.30 Tusen dagar i Sverige
13.30 Vem bor här?
14.30 Matiné: Ängeln och den 
 laglöse
16.10 Strömsö, Hemma igen
17.30 Sverige idag
18.00 Rapport, Kulturnyheterna
18.28 Sportnytt, Lokala nyheter
18.45 Go'kväll
19.30 Rapport, Lokala nyheter
20.00 Uppdrag granskning
21.00 Lerins lärlingar i Brasilien
22.00 Ögonblicken som för-
 ändrade sporten
22.30 Tack gud jag är homo
22.45 Lärlabbet
23.00 Romernas historia 1900-tal
23.15 Rapport
23.20 Trädgårdstider
00.20 Gift vid första ögonkastet
01.05 Kielergatan
01.50 Hemma igen
04.45 Sverige idag

09.00-16.15 Forum
12.00, 16.00 Rapport
16.15 Korrespondenterna
16.45 Hitlers innersta krets
17.10 Korta tv-historier: Glappet
17.15 Nyheter på lätt svenska
17.20 Nyhetstecken
17.30 Oddasat
17.45 Uutiset
18.00 Matmagasinet
18.30 Den första människan
19.15 Fårkarikatyrer
19.20 Det stora kriget - svenska 
öden
19.30 Förväxlingen
20.00 Fråga veterinären
20.30 Plus
21.00 Aktuellt
21.39 Kulturnyheterna
21.46 Lokala nyheter
21.56 Nyhetssammanfattning
22.00 Sportnytt
22.15 Game of Thrones
23.25 Mu squad
23.55 Vetenskapens värld
00.55 Den första människan
01.45 Sportnytt
02.00 Nyhetstecken
02.10 Studio Sápmi

14.00 UR Samtiden
17.00 Att bo granne med 
 havet
17.40 Livet på svindlande höjder
18.30 Omöjlig ingenjörskonst
19.20 Min hjälte från förr
20.10 Japan genom årstiderna
21.00 Svarta hålens mörka kraft
22.00 En sten i våra hjärtan
23.00 Älgdetektiverna
23.55 Civilisationens historia 
 – den skapande människan

20.00 Fråga veterinären - syntolkat
20.30 Mästarkvalet - syntolkat
20.55 Anslagstavlan
21.00 Lerins lärlingar i Brasilien 
 - syntolkat
22.00 Keyyo med Rheborg 
 i Ryssland
22.30 Superhjältarnas legender
23.10 Landgång
00.10 Babel
01.10 Nya perspektiv
02.10 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
18.50 Keno
19.00 Nyheterna
19.15 Sporten
19.20 Väder
19.30 Robinson
20.00 Sveriges yngsta mästerkock
21.00 Jägarna
22.00 Nyheterna
22.30 Ekonominyheterna
22.40 Sporten
22.50 Väder
23.00 Law & order
00.55 CSI
03.10	 Hawaii	five-0
04.05 Fixer upper

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 Cops
16.00 NCIS: Los Angeles
17.00 Seinfeld
18.00 How I met your mother
19.00 Simpsons
20.00	 Tattoo	fixers
21.00 Wild card
22.50 Simpsons
23.50 Family guy
00.50 American dad
01.50 Cops
02.20 Brit cops
03.05 My name is Earl
03.30 Family guy
04.20 American dad

06.00 Morgonstudion
09.10 Landgång
10.10 Go'kväll
10.55 Dom kallar oss artister: 
 Ögonblicket
11.00 Strömsö
11.30 Mästarnas mästare
12.30 Mästarkvalet
12.50 Ett hundliv: En dag på 
 jobbet - omorganisationen
13.00 Smartare än en femte-
 klassare
14.00 Uppdrag granskning
15.00 Lerins lärlingar i Brasilien
16.00 Mord och inga visor
16.50 Kroppsspråk
17.30 Sverige idag
18.00 Rapport, Kulturnyheterna
18.28 Sportnytt, Lokala nyheter
18.45 Go'kväll
19.30 Rapport, Lokala nyheter
20.00 Porträtt av Krister Henriksson
21.00 Keyyo med Rheborg i 
 Ryssland
21.30 Flocken, Opinion live
22.45 Korrespondenterna
23.15 Rapport, Vem bor här?
00.20 Plus, Tusen dagar i Sverige
01.50 Kroppsspråk
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 Ishockey-VM: Damer
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 Menashe
23.35 Jaktliv
00.05 Babel
01.05 Europas dramatiska historia
01.45 Sportnytt
02.00 Nyhetstecken

14.00 UR Samtiden
17.00 Elbil för barn
17.05 Skärmexperimentet
17.50 Omöjlig ingenjörskonst
18.40 Nya Zeelands kust
19.25 Världens natur: Den stora 
 torkan
20.10 Min hjälte från förr
21.00 Älgdetektiverna
21.55 Den stora jaguaren
22.45 En sten i våra hjärtan

20.00 Ishockey-VM: Damer
21.00 Tror du jag ljuger
21.30 Al Pitcher på paus
21.45 Kroppsspråk
22.25 Panik före stängningsdags
22.55 Den första människan
23.40 Landgång
00.40 Lerins lärlingar i Brasilien 
 - syntolkat
01.40 Jaktliv - syntolkat
02.10 Mästarnas mästare 
 - syntolkat
03.10 Mästarkvalet - 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 Familjen Annorlunda
17.00 Efter fem
18.50 Keno
19.00 Nyheterna
19.15 Sporten
19.20 Väder
19.30 Robinson
20.00 Hälsningar från
21.00 Fuskbyggarna
22.00 Nyheterna
22.30 Ekonominyheterna
22.40 Sporten
22.50 Väder
23.00 Law & order
00.55 CSI
02.55	 Hawaii	five-0
03.50 Fixer upper
04.50 En plats i solen – borta 
 eller hemma bäst?

05.10 Våra värsta år
06.00 Stargate SG-1
06.45 Våra värsta år
07.35 Just shoot me
08.00 Community
08.30 Brit cops
09.30 Brooklyn nine nine
10.00 Kung av Queens
10.30 Just shoot me
11.00 Stargate SG-1
12.00 Seinfeld
13.00 Kung av Queens
13.30 How I met your mother
14.30 2 1/2 män
15.00	 Tattoo	fixers
16.00 NCIS: Los Angeles
17.00 Seinfeld
18.00 How I met your mother
19.00 Simpsons
20.00	 Tattoo	fixers
21.00 Mike and Dave need 
 wedding dates
23.00 Simpsons
00.00 Family guy
01.00 American dad
02.05 Cops
02.30 Brit cops
03.20 My name is Earl
03.45 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 Ett hundliv: Stacey's cute 
 rescue dog
13.05 Bonusfamiljen
13.50 Kroppsspråk
14.30 Opinion live
15.15 Porträtt av Krister Henriksson
16.15 Columbo
17.30 Sverige idag
18.00 Rapport, Kulturnyheterna
18.28 Sportnytt, Lokala nyheter
18.45 Go'kväll
19.30 Rapport, Lokala nyheter
20.00 Bäst i test
21.00 Mord i paradiset
22.00 Delicious
22.55 Dips
23.15 Rapport
23.20 Manhunt
00.10 Porträtt av Krister Henriksson
01.10 Keyyo med Rheborg i 
 Ryssland
01.40 Flocken, Nurse Jackie
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 Vita vidder
18.40 The Island
19.30 Förväxlingen
20.00 Leslie brinner
21.00 Aktuellt
21.18 Kulturnyheterna
21.23 Väder
21.25 Lokala nyheter
21.30 Sportnytt
21.45 Nyckeln till frihet
00.05 Game of Thrones
01.15 Fråga veterinären
01.45 Sportnytt
02.00 Nyhetstecken
02.10 Vad hände sen?

14.00 UR Samtiden
17.00 Svarta hålens mörka 
 kraft
17.50 Skärmexperimentet
18.35 Drömturen
19.35 Finland är fantastiskt
20.05 Grodornas hemliga liv
21.00 Tvättbjörnen - en tjuv om 
 natten
21.50 Nationalskattens hemlig-
 heter
22.35 Livet på svindlande höjder
23.30 Världens undergång: 
 Slaget vid Verdun
00.15 Dokument utifrån: 
 Rättegången mot Ratko 
 Mladic

20.00 Bäst i test - syntolkat
21.00 100% vaken
03.00 Bonusfamiljen - syntolkat
03.45 Fråga veterinären 
 - syntolkat

05.45 Nyhetsmorgon
10.00 Malou efter tio
12.00 Hem till gården
13.00 Magnum
14.00 En plats i solen – borta 
 eller hemma bäst?
15.00 Fixer upper
16.00 Familjen Annorlunda
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 Världarnas krig
01.10	 AI	–	Artificiell	intelligens
04.00 En plats i solen – borta 
 eller hemma bäst?

05.00 American dad
05.25 Våra värsta år
06.00 Stargate SG-1
06.45 Våra värsta år
07.35 Just shoot me
08.00 Community
08.30 Brit cops
09.30 Brooklyn nine nine
10.00 Kung av Queens
10.30 Just shoot me
11.00 Stargate SG-1
12.00 Seinfeld
13.00 Kung av Queens
13.30 How I met your mother
14.30 2 1/2 män
15.00	 Tattoo	fixers
16.00 NCIS: Los Angeles
17.00 Seinfeld
18.00 Simpsons
20.00	 Tattoo	fixers	on	holiday
21.00 Superstore
22.00 Last knights
00.20 Simpsons
01.20 American dad
02.20 Salem
03.10 Nattsändningar

06.00 Fråga doktorn
06.45 Landet runt
07.30 Opinion live
08.15 Uppdrag granskning
09.15 Tusen dagar i Sverige
10.15 Go'kväll
11.00 Lerins lärlingar i Brasilien
12.00 Gift vid första ögonkastet
12.45 Kroppsspråk
13.25 Dom kallar oss artister: 
 Ögonblicket
13.30 Mästarnas mästare
14.30 Mästarkvalet
14.50 Ishockey-VM: Damer
17.30 Dips, Helgmålsringning
17.55 Sportnytt
18.00 Rapport, Sverige!
18.45 Vem vet mest?
19.30 Rapport
19.45 Sportnytt
20.00 Smartare än en femte-
 klassare
21.00 Tror du jag ljuger
21.30 Das Boot
22.30 Al Pitcher på paus
22.45 Rapport
22.50 Lördagsbio: Last Vegas
00.35	 Nattfilm:	The	Big	Lebowski
04.55 Vem vet mest?

09.20 Nya perspektiv
10.20 Förväxlingen
12.20 Fråga veterinären
12.50 Korrespondenterna
13.20 Matmagasinet
13.50 Vetenskapens värld
14.50 Babel
15.50 Sverige idag
16.15 Expedition till Spetsbergen
16.40 Världens natur: Den 
 stora torkan
17.30 Leslie brinner
18.30 Studio Sápmi
19.00 Ishockey-VM: Damer
20.00 Kulturstudion
20.05 She composes like a man
20.35 Kulturstudion
20.40 Mirga, stjärndirigenten
21.35 Kulturstudion
21.40 Mirga och Barbara - ett 
 musikaliskt möte
23.15 Kulturstudion
23.25 The Tunnel: Sabotage
00.15 Vad hände sen?
00.45 Panik före stängningsdags
01.15 Jaktliv
01.45 Sportnytt
02.00 Mu squad

09.00 UR Samtiden
15.00 Att bo granne med 
 havet
15.40 Skärmexperimentet
16.25 Finland är fantastiskt
16.55 Nationalskattens hemligheter
17.40 Tvättbjörnen - en tjuv om 
 natten
18.30 Japan genom årstiderna
19.25 Svarta hålens mörka kraft
20.15 Nya Zeelands kust
21.00 Naturens små mirakel
21.55 Antikens försvunna städer
22.45 Grodornas hemliga liv
23.40 Min hjälte från förr

20.00 Ishockey-VM: Damer
21.30 Dips
21.50 Lerins lärlingar i Brasilien
22.50 Den första människan
23.40 Landgång
00.40 Matmagasinet
01.10 Gift vid första ögonkastet 
 - syntolkat
01.55 Bäst i test - syntolkat
02.55 Trädgårdstider - syntolkat

05.10 American dad
05.35 Våra värsta år
06.00 Frasier
06.50 Knight rider
07.40 My name is Earl
09.00 Community
09.30 2 1/2 män
11.00 Brooklyn nine nine
12.00 Lethal weapon
13.00 NCIS: Los Angeles
16.00 The history of comedy
17.00 Last man on earth
18.00 Amazing race
19.00 Kevin can wait
20.00 Magnum P.I
21.00 Let's be cops
23.05 Mike and Dave need 
 wedding dates
01.10 Curve
02.50 Repentance
04.25	 Tattoo	fixers

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 Flykten till framtiden
22.00 Nyheterna
22.05 Väder
22.15 Flykten till framtiden, forts
23.50 St. Vincent
01.55 Inherent vice

VILL DU 
SYNAS 
HÄR?

Christina  
Svensson Callh 

0530-125 40

Kontakta
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Söndag

Måndag

Tisdag

Söndag Måndag Tisdag
06.10 Sverige!
06.40 Trädgårdstider
07.40 Smartare än en femteklassare
08.40 Keyyo med Rheborg i Ryssland
09.10 Flocken, Bäst i test
10.40 Tror du jag ljuger
11.10 Bonusfamiljen
11.55 Columbo
13.05 Vem vet mest?
13.50 Porträtt av Krister Henriksson
14.50 Fotboll: Damallsvenskan
17.00 Ishockey-VM: Damer
17.30 Ett hundliv: Hundgården
17.40 Al Pitcher på paus
17.55 Sportnytt
18.00 Rapport, Lokala nyheter
18.15 Landet runt, Sportspegeln
19.30 Rapport, Lokala nyheter
20.00 Mästarnas mästare
21.00 Manhunt
21.50 Gift vid första ögonkastet
22.35 Gift vid första ögonkastet - vad 
 hände sen?
22.50 The Good Place
23.35 Rapport
23.40 Mord och inga visor
00.25 Delicious
01.15 Das Boot
02.10 Bonusfamiljen

08.40 Sverige idag
09.00 Leslie brinner
10.00 Gudstjänst
10.45 Panik före stängningsdags
11.15 She composes like a man
11.45 Mirga, stjärndirigenten
12.40 Mirga och Barbara - ett 
 musikaliskt möte
14.20 Gossopran i världsklass
14.40 Sverige idag
15.00 Ishockey-VM: Damer
16.00 Rapport
16.05 Ishockey-VM: Damer
17.00 Seriestart: Fais pas ci, fais pas ca
17.53	 Kortfilmsklubben	-	franska
18.00 Nya perspektiv
19.00 Ishockey-VM: Damer
20.00 Babel
21.00 Aktuellt
21.15 Agenda
22.00 Uutiset: Riksdagsvalet i Finland
22.05 Dokument utifrån: 
 Brasiliens nya väg
23.00 Uutiset: Riksdagsvalet i Finland
23.15 Gudstjänst
00.00 Superhjältarnas legender
00.45 Min rosa mamma
01.45 The Island

09.00 UR Samtiden
15.00 Elbil för barn
15.05 Grodornas hemliga liv
16.00 Drömturen
17.00 Skärmexperimentet
17.45 Skärmexperimentet
18.30 Nya Zeelands kust
19.15 Omöjlig ingenjörskonst
20.00 Naturens små vinnare
21.00 Japan genom årstiderna
21.50 Seriestart: Enastående människor
22.50 En sten i våra hjärtan

20.00 Ishockey-VM: Damer
21.30 Flocken
22.00 Gift vid första ögonkastet 
 - syntolkat
22.45 Mästarnas mästare - syntolkat
23.45 Tusen dagar i Sverige
00.45 Hitlers innersta krets
01.05 Game of Thrones
02.15 Vem vet mest?
03.00 Sverige!
03.30 Strömsö

05.15 Cops
06.00 Frasier
06.50 Knight rider
07.40 My name is Earl
08.30 Last man on earth
09.30 Cooper Barrett's guide to surviving 
 life
10.00 Brooklyn nine nine
11.00 2 1/2 män
12.00 Kevin can wait
13.00 NCIS: Los Angeles
14.55 Hunger games
17.55 Superstore
19.00 Face off
20.00 Amazing race
21.00	 Tattoo	fixers
22.00 Lethal weapon
23.00 Family guy
00.00 Man seeking woman
00.30 Sirens
01.00 Face off
02.00 The history of comedy
02.50 Family guy
03.35 American dad
03.55 Cops
04.20 The comedians

05.30 Vad blir det för mat
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 Hälsningar från
16.55 Sveriges yngsta 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: Saknaden
00.10 Jägarna
01.10 GW:s mord
02.10 Stockholmspolisen
03.10 MacGyver
04.05 Elementary

05.15 Landet runt
06.00 Morgonstudion
09.10 Landgång
10.10 Landet runt
10.55 Dom kallar oss artister: 
 Ögonblicket
11.00 Vem vet mest?
11.45 Sportspegeln
12.15 Gift vid första ögonkastet
13.00 Dips
13.20 Tror du jag ljuger
13.50 Matiné: Vi två
15.20 Mästarnas mästare
16.20 Mästarkvalet
16.45 Hemma igen, Sverige idag
18.00 Rapport, Kulturnyheterna
18.28 Sportnytt
18.33 Lokala nyheter
18.45 Fråga doktorn
19.30 Rapport, Lokala nyheter
20.00 Vem bor här?
21.00 Bonusfamiljen
21.45 Kielergatan
22.30 Kroppsspråk
23.10 Rapport
23.15	 Nattfilm:	Tiny	Furniture
00.50 Lerins lärlingar i Brasilien
01.50 Hemma igen
04.45 Sverige idag

12.00 Rapport
12.05 Fais pas ci, fais pas ca
12.58	 Kortfilmsklubben	-	franska
13.05 Sverige idag
14.05 Konsert med Göteborgs nye 
 chefdirigent
15.00 Seriestart: Min sanning
16.00 Rapport
16.05 Konsten att fånga en dröm
16.35 Leif och radioapparaterna
16.40 Gudstjänst
17.25 Nyheter på lätt svenska
17.30 Oddasat, Nyhetstecken
17.45 Uutiset, Skattjägarna
18.30 Leslie brinner
19.30 Förväxlingen
20.00 Vetenskapens värld
21.00 Aktuellt, Kulturnyheterna
21.46 Lokala nyheter
21.56 Nyhetssammanfattning
22.00 Sportnytt
22.20 Jaktliv
22.50 Europas dramatiska historia
23.20 Seriestart: Livet är en fest
23.50 Agenda
00.35 Nya perspektiv
01.45 Sportnytt
02.05 Nyhetstecken
02.15 Matmagasinet

14.00 UR Samtiden
17.00 Att bo granne med havet
17.40 Grodornas hemliga liv
18.35 Svarta hålens mörka kraft
19.25 Tvättbjörnen - en tjuv om natten
20.15 Seriestart: Joanna Lumleys 
 japanska äventyr
21.00 Seriestart: Världens natur:
 Europas ursprungliga vildmark
21.50 Nya Zeelands kust
22.35 Antikens försvunna städer
23.25 Enastående människor

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 Romernas historia 1900-tal 
 - teckenspråkstolkat
23.40	 Lagom	mycket	finsk	
 - teckenspråkstolkat
00.10 Sportspegeln - teckenspråkstolkat
00.40 Agenda - teckenspråkstolkat
01.25 Nattsändningar

05.10 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 Familjen Annorlunda
17.00 Efter fem
18.50 Keno
19.00 Nyheterna
19.15 Sporten
19.20 Väder
19.30 Robinson
20.00 Farmen VIP
21.00 Stockholmspolisen
22.00 Nyheterna
22.30 Ekonominyheterna
22.40 Sporten
22.50 Väder
23.00 Law & order: Special victims unit
00.55 CSI
02.55	 Hawaii	five-0
03.50 Fixer upper
04.50 En plats i solen – borta eller 
 hemma bäst?

05.05 Sirens
05.30 Cooper Barrett's guide 
 to surviving life
06.00 Stargate SG-1
06.45 Våra värsta år
07.10 Just shoot me
07.35 Brit cops
08.30	 Tattoo	fixers
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 Buffy the Vampire Slayer
16.00 NCIS: Los Angeles
17.00 Seinfeld
18.00 How I met your mother
19.00 Simpsons
20.00	 Tattoo	fixers
21.00 A.P. Bio
22.00 Magnum P.I
23.00 Simpsons
00.00 Family guy
01.00 American dad
02.00 Cops
02.25 Nattsändningar

05.15 Fråga doktorn
06.00 Morgonstudion
09.10 Landgång
10.10 Fråga doktorn
10.55 Kroppsspråk
11.35 Romernas historia 1900-tal
11.45 Tack gud jag är homo
12.00 Lärlabbet
12.15 Vem bor här?
13.15 Smartare än en femteklassare
14.15 Bonusfamiljen
15.00 Matiné: Lars Hård
16.35 Hemma igen
17.30 Sverige idag
18.00 Rapport, Kulturnyheterna
18.28 Sportnytt, Lokala nyheter
18.45 Go'kväll
19.30 Rapport, Lokala nyheter
20.00 Trädgårdstider
21.00 Torsken - havets hopp
22.00 Plus, Seriestart: Girls
23.00 Rapport
23.05 Ögonblicken som förändrade 
 sporten
23.35 Mord i paradiset
00.35 Mästarnas mästare
01.35 Mästarkvalet
02.00 Hemma igen
04.45 Sverige idag

11.30 Konsten att fånga en dröm
12.00 Rapport
12.05 Seriestart: Det vilda Skandinavien
13.10 Jerome Robbins - dans med demoner
15.00 Min sanning
16.00 Rapport
16.05 Konsten att fånga en dröm
16.35 Örtskolan
16.40 Agenda
17.25 Nyheter på lätt svenska
17.30 Oddasat, Nyhetstecken
17.45 Uutiset
18.00 Panik före stängningsdags
18.30 Seriestart: Engelska Antikrundan
19.30 Förväxlingen
20.00 Korrespondenterna
20.30 Hitlers innersta krets
20.55 Korta tv-historier: Kvarteret Skatan
21.00 Aktuellt
21.39 Kulturnyheterna
21.46 Lokala nyheter
21.56 Nyhetssammanfattning
22.00 Sportnytt
22.15 En oskyldig man
23.40 Leslie brinner
00.40 Vita vidder
01.45 Sportnytt
02.00 Nyhetstecken
02.10 Engelska Antikrundan

06.00 Den stora älgvandringen slow tv
14.00 UR Samtiden
17.00 Finland är fantastiskt
17.30 Enastående människor
18.30 Världens undergång: Slaget vid 
 Verdun
19.15 Antikens försvunna städer
20.05 Naturens små mirakel
21.00 Dokument utifrån
21.55 Japan genom årstiderna
22.50 Nationalskattens hemligheter
23.30 Min hjälte från förr

20.00 Trädgårdstider - syntolkat
21.00 Jaktliv - syntolkat
21.30 Romernas historia 1900-tal 
 - syntolkat
21.45 Manhunt, Europas dramatiska historia
23.00 The Island, Babel
00.50 Landgång
01.50 Mästarnas mästare - teckenspråks-
 tolkat
02.50 Mästarkvalet - teckenspråkstolkat
03.15 Agenda - teckenspråkstolkat

05.10 Community
05.35 Våra värsta år
06.00 Stargate SG-1
06.45 Våra värsta år
07.10 Just shoot me
07.35 Brit cops
08.30	 Tattoo	fixers
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 Buffy the Vampire Slayer
16.00 NCIS: Los Angeles
17.00 Seinfeld
18.00 How I met your mother
19.00 Simpsons
20.00 Fotboll: Juventus–Ajax
23.30 A.P. Bio
00.30 Simpsons
01.30 Family guy
02.25 American dad
03.25 Nattsändningar

05.45 Nyhetsmorgon
10.00 Malou efter tio
12.00 Hem till gården
13.00 Magnum
14.00 En plats i solen – borta eller 
 hemma bäst?
15.00 Fixer upper
16.00 Familjen Annorlunda
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?

Passa på att marknadsföra er 
i vårt temanummer 

 
Annonsbokning: Senast 10 april 
Utgivningsdag: 16 april

Boka din annons hos

Christina Svensson Callh

Tel. 0530-125 40, e-mail: christina@mellerudsnyheter.se 

JORD & SKOG

Storgatan 20, Mellerud 
www.mellerudsnyheter.se

FÖLJ OSS PÅ
FACEBOOK

Tel. 0530-470 50
0730-48 42 00

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

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:-

Boka visning!

Boka visning!

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

Pris: 590.000:-

SÅLD!

DALBERGSÅ – Tillhagen 23 
Fritidshus 300-400 m från Vänern. Nära bad. Ljus och 
fräsch inredning. 2 rok. Boa ca 45 kvm. Sommarvatten. 
2 gäststugor och flera uthus. Stor altan. Nära sand-
strand. Abborrefiske. Stor härlig trädgård på 2385 kvm.

Pris: 595.000 kr

SÅLD!

Visning: Onsd. 1/5 kl. 13

00

-14

00
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Andreas Johansson –
från MIF till fotbollsproffs

FOTBOLL 
Efter säsongen 1995 läm-
nade en 17-årig fotbolls-
talang Melleruds IF och 
Rådavallen för spel i All-
svenskan med Degerfors. 
Den 21 mars var Andreas 
Johansson hemma i Melle-
rud igen, stående i samma 
klubblokal där hans första 
idoler hänger på väggarna. 
Han gästade Mellerud för att 
prata med MIF:s nuvarande 
A-trupp om sin resa, sina 
framgångar och vad som tog 
honom hela vägen till All-
svenskan och SM-guld och 
sedermera även till Premier 
League och Champions Lea-
gue.

Andreas Johansson debu-
terade i MIF 1993 som 
15-åring, tack vare sin talang 
och sin träningsvilja tog det 
inte lång tid förrän de flesta 
med fotbollsögon hade slagit 
sina blickar mot Rådavallen 
och han som skulle bli Mel-
leruds IF:s största och mest 
framgångsrika export hit-
tills. 

Göra det enkla perfekt
– Jag hade en stolthet och en 
ödmjukhet i att göra det 
enkla perfekt, jag tränade för 
mig och utmanade mig själv. 
Jag tror det är den största 
skillnaden mot andra som jag 
kom upp med, som också var 
väldigt talangfulla, säger 
Andreas. 

Han fortsätter och berättar 
skämtsamt om vad han bru-
kar säga till ungdomsspelare 
han träffar ”Mamma är vik-
tigast men efter det så kom-
mer förstatouchen”. Och har 
man sett honom spela så 
förstår man vad han menar.

Andreas, eller Adde som 
han kallas, berättade för 
gruppen om sin karriär och 
hur han lärt sig att hantera 
även den mentala aspekten 

av fotbollen, hur det kan vara 
tufft ibland och att man då 
måste hitta kärnan i det hela 
– nämligen glädjen till fot-
bollen. Han berättar om hur 
ett citat från förre förbunds-
kaptenen Tommy Söderberg 
låste upp något i honom un-
der en landslagssamling, 
”Sitt inte efter matchen och 
känn att du inte spelat match-
en”. 

Andreas berättade vidare 
om hur han kände att detta 
kunde appliceras på hans 
eget spel och sin egen men-
talitet. Han var rak, direkt 
och väldigt öppen med spe-
larna, svarade på frågor och 
ställde motfrågor om MIF 
och det nuvarande laget.

Det är lite svårt att ta in 
allting, för när man i mångt 
och mycket växt upp i Mel-
leruds IF så som underteck-
nad gjort, har historien om 
Andreas Johansson och hans 
framgångar alltid funnits 
med, och nu står han och 
pratar i ”sin” klubblokal 
(men även min och många 
andras) som om det vore det 
mest självklara i världen. 

Andreas möter Kral
När huvudtränare Kral och 
Andreas träffas är Kral snabb 
med att fråga om deras tre 
möten och om han minns 
alla. Det gör han inte direkt, 
men det kommer tillbaka när 
de minns tillbaka. Kral är 
snabb med att ta upp sin enda 
seger, när han var assiste-
rande i Ljungskile år 2000 
och vann mot Djurgården i 
Superettan. 

– Just det! Det var då ja, 
Agbar Barsom tappade mar-
keringen och vi förlorade 
med 1-0, utbrister Andreas, 
men är snabb med att påpeka 
att returen på Stockholm 
Stadion slutade 4-1 till DIF.

Även det tredje mötet, 

Artikelförfattaren Rikard Westman vid ett möte med Andreas Johansson 2002. Foto: Privat.

Andreas Johansson tillsammans med Lennart ”Kral” Andersson, huvud-
tränare i Melleruds IF. Foto: Privat.

2014 i Svenska Cupen, slu-
tade med DIF-seger, då mot 
Motala AIF med Kral som 
huvudtränare.

Samlingen avslutades och 
han fick lite frågor om sin 
karriär, hur det är att ha spelat 
i både AIK och Djurgården. 
Vilka som är de bästa han 
spelat med och emot. Cristi-
ano Ronaldo är svaret på 
motståndaren och Antonio 
Valencia medspelaren.

– Ronaldo var grym, fram-
förallt när vi mötte United 
borta i Champions League 
med Ålborg (2-2). Antonio 
Valencia kunde man se från 
första träningen i England 
vilken bra spelare det var, bra 
person också, berättade An-
dreas. 

Fick en pratstund
När A-truppen vandrade bort 
mot konstgräset och det stun-
dande träningspasset så fick 
undertecknad en stund där vi 
kan prata.

Han började med att fråga 
om serien och hur jag tror det 
kommer att gå, men vi kom-
mer snart in på det mer intres-
santa ämnet, nämligen ho-
nom själv. Han berättade att 
när han var yngre fanns det 
inget större i hans värld än att 
debutera i division 2 med 
MIF.

– Det är fortfarande en av 
de största känslorna i min 
karriär, just för att det var så 
stort i min värld då. 

Men när vi tar MIF ur ek-
vationen så tar han upp det 
första SM-guldet med Djur-
gården som en annan stark 
upplevelse, tillsammans med 
Premier League- och Cham-
pions League spelet givetvis.

– Det första guldet med 
Djurgården var häftigt, klub-
ben hade inte vunnit på typ 
35-40 år och det låg så 
mycket i det, så viktigt var 

det. Att åka till Borås med 
omkring 30 busslaster djur-
gårdsfans, det är ett jättes-
tarkt minne. Stockholmsfot-
bollen var bra då också, AIK 
och Hammarby var också 
med i toppen så det var en kul 
period. 

Inhopp mot Fiorentina
Champions League är en an-
nan sak Andreas nämner. 
Även om speltiden inte blev 
vad han hade hoppats i AIK 
1999, så blev det ett inhopp 
borta mot Fiorentina i grupp-
spelet. Men undertecknad 
påpekar att det blev ju desto 
mer speltid när han var till-
baka i CL med Ålborg.

– Ja men precis, men då var 
det ju skillnad också, jag var 
ordinarie och etablerad. Det 
var kul, vi spelade 2-2 borta 
mot Manchester United och 
vi hade många roliga resultat 
där, minns Andreas.

Som den liverpoolsuppor-
ter jag är, passar jag givetvis 
på att fråga om just Anfield 
och Steven Gerrard bland 
annat. 

– Det är superhäftigt, Ger-
rard gillar jag jättemycket 
och det som är så coolt med 
England är ju att det är topp-
matcher varje vecka, sedan 
finns ju topp fem-sex som är 
de största men sedan under 
där är ju klubbarna också 
enorma med stort publikföl-
je. 

Tiden i England
Och trots lite för lite speltid, 
utan uppenbar anledning, 
minns Andreas tiden i Eng-
land som oerhört viktig och 
nyttig för sin fortsatta karriär.

– Den största skillnaden är 
helt klart tempot och intensi-
teten, framförallt på träning. 
Jag vet inte varför, men det 
börjar även tidigare i åldrarna 
med just den intensiteten. 
Tiden med bollen minskar 
och det är mer fysiskt, speci-
ellt Championship (Eng-
lands näst högsta serie).

På frågan om Andreas fort-
farande har kontakt med 
Djurgården där han var lag-
kapten sina sista aktiva år 
som spelare, är svaret ja. Han 
och sportchefen Bosse An-
dersson är fortfarande tighta, 
en av de nya tränarna Tho-
mas Lagerlöf var en lagkam-
rat i AIK och den andre, Kim 
Bergstrand en som han spelat 
emot. Även en del gamla 
lagkamrater håller han fort-
farande kontakt med, ibland 
på golfbanan men på senare 
tid mer och mer när han spe-
lar Padel (en tennisliknande 

racketsport som exploderat 
på senare år). Så den kontak-
ten finns fortfarande. 

Just tränarspåret är han lite 
inne på just nu och utbildar 
sig inom detta. Personligen 
tror jag han skulle passa ut-
märkt som tränare, ledarska-
pet har han redan. 

Gjorde avtryck
Vi kommer in på Addes egna 
tränare och han nämner Zo-
ran Lukic (Djurgården) som 
en som gjorde avtryck på 
honom.

– Han var kanske inte den 
bästa fotbollstränaren jag 
haft, men han hade ett sätt 
som passade mig. Han pro-
vocerade mig ganska mycket 
och det triggade mig, väldigt 
osvensk stil sådär. Men det 
fungerade för mig. Han var 
en inspiratör till mitt fot-
bollsutvecklande.

Vi återkommer till det som 
han pratade med A-truppen 
om, stoltheten i det enkla och 
den funktionella tekniken, 
men också hur det mentala är 
viktigt för att lyckas.

– Framförallt var jag väl-
digt tekniskt duktig och hade 
bra spelförståelse och det tog 
jag mig långt på, men jag 
tyckte när jag spetsade till det 
där mentala, så hände det 
någonting. Men då var jag 
över 20 år så det krävs lite 
erfarenhet. Man måste upp-
leva saker och så, framgång-
ar och motgångar för att få 
den mentala styrkan. I juni-
oråldern kunde jag vika ner 
mig lite för ofta tycker jag, så 
det var egentligen när jag var 
20-21 år som jag blev men-
talt stark. Åren efter det så 
blev det landslagsdebut, SM-
guld och Premier League, så 
det var väl i samband med det 
som det blev fart på karriä-
ren. 

Han fortsätter och beskri-
ver det viktiga i att lämna 
tryggheten och satsa fullt ut, 
hur man tvingas växa upp när 
man lämnar hemmet för, i 
hans fall, Degerfors och se-

dermera Stockholm. Att 
lämna Mellerud som 17- 
åring, trots att det inte alltid 
var roligt eller enkelt, ledde 
till stor personlig växt.

Fotbollen är vår världs 
största kulturfenomen och 
det spelas på alla kontinenter, 
i alla former, i alla åldrar. 
Med tanke på alla utövare är 
det ytterst få som har privile-
giet att kunna försörja sig på 
det, men det kräver också 
stort engagemang, stora upp-
offringar. Andreas har svårt 
att se en version av sitt liv där 
inte fotbollen hade varit med, 
oavsett nivå, på grund av 
glädjen som den medför. Det 
är i hans ögon kärnan i det 
hela. 

Mer allvar än glädje
– Även när man hade viktiga 
matcher som proffs, kunde 
jag ibland komma på mig 
själv att ha mer allvar och 
tyngd än glädje till det, och 
det gick inte. För det måste 
vara så, även om det är ett 
SM-guld på spel, att man 
känner hur kul det ska bli att 
gå ut och spela, istället för 
ångest. Man måste hitta gläd-
jen även i de svåra stunderna 
och i de viktiga matcherna 
och det var lite det jag för-
sökte berätta för killarna här 
idag också, förklarade An-
dreas.

Vi avslutar med frågan om 
han dyker upp på Rådavallen 
under 2019 och det hoppas 
han göra. Det hoppas jag 
med, han kanske inte reflek-
terar så mycket över det själv, 
eller så gör han just det, det 
vet inte jag, men han är en 
väldigt verklig förebild för 
alla killar och tjejer som spe-
lar fotboll i mindre klubbar 
på mindre orter att det går att 
gå hela vägen.

En inspiration och idol för 
alla som spelar fotboll i MIF 
och det var ett sant nöje att få 
lyssna på och prata med ho-
nom.

Rikard Westman


