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Spikvägen 7, 451 75 UDDEVALLA
0522 - 68 45 50, fritidsfordon.se

Hobby 720 UKFe Prestige
Demoex 2018 Barnkammare|| 7 Bäddar|

Passa på!
399 000 kr

Du får även 15% rabatt på valfritt förtält!

GLAD PÅSK

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

Öppettider påsk
Skärtorsdag 7-18
Långfredag Stängt
Påskafton 9-14
Påskdagen Stängt
Annandag påsk Stängt

Förra veckan arrangerades en arbetsmarknadsdag i studiehallen på gymnasiet. Från vänster: ”Dalle” Roos, lärare på lärlingsutbildningen med 
industriteknisk inriktning, Arabo Mumin, 8A, Nathalie Norrman, 8A, Filip Gustafsson, 9E och William Jansson, 9E. Foto: Susanne Emanuelsson.

– Sidan 8 –

Stort jobbintresse
– Sidorna 11 till 15 –

Variationsrikt 
Jord & Skog-tema

Nedslag i vårbruket, vikten av strukturkalkning 
och möte med småbrukare/självhushållare. 

– Sidan 19 –

Målkalas i 
seriepremiären

Nykomlingarna Åsebro/Brålanda bjöd på mål-
kalas mot topptippade IK Zenith i lördags.

Prisbomb!

/st

Ägg 15-pack  

Priserna gäller mån 15/4 – mån 22/4 2019 med reservation för ev slutförsäljning och tryckfel.

Sill
Garant, flera sorter, 220/110-220 g,  

jfr-pris 22,73-45,45/kg
Max 5 köp/hushåll/vecka 16

Lösviktsgodis Färsk laxfilé
Falkenberg, Salmo Salar, odlad Norge, hel sida, 
ca 1,5 kg. Max 1 köp/hushåll/vecka 16.Smått & Gott. 

Max 3 kg/hushåll/vecka 16.

5:- Garant, frigående inomhus, stl M, jfr-
pris 1,33/st.
Max 2 köp/hushåll/vecka 16.

Kaffe
Classic, malet, flera sorter, gäller ej ekolo-
giskt, faitrade, 500 g, jfr-pris 50,00/kg. 
Max 2 köp/hushåll/vecka 16. Kvarnkullen

Öppet alla dagar 8 - 22

20:-  

/st

Räkor
Inkommer torsdag förmiddag

3995
för Bonuskunder

/kg

25:-
för Bonuskunder

/st

129:-
för Bonuskunder

/kg
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Årsmöte
Onsdag 8 maj 

kl. 19.00
i Klubbstugan

Brålanda IFBolstad
Prästgård
Onsdag 24 april kl 19
Sture Petersson, 
Brålanda visar bilder.

Entré m. kaffe: 75 kr.

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

Glad påsk
 – firas bäst i en kyrka –

Välkommen till 
Brålanda pastorat

Skärtorsdag: 15.00 Servicehuset
19.00 Brålanda

Långfredag: 11 .00 Timmervik
Påskdagen: 11 .00 Sundals-Ryr
Annandag påsk: 11 .00 Gestad 

Familjegudstjänst
Se mer info i predikoturer

Påsk i Frändefors kyrka
Torsd 18/4 kl 19.00 Nattvardsgudstjänst. 
  Anna K Larsson. Konfirmander. 
  Ralph Liljegren.

Fred 19/4 kl 10.00 Långfredagsgudstjänst.  
  Emma Davidsson sång. 
  Ralph Liljegren.

Sönd 21/4 kl 11.00 Gudstjänst Kyrkokören. 
  Stefan Rakhonen trumpet. 
  Daniel Westin.

Sönd 22/4 kl 11.00 Ekumenisk gudstjänst. 
  Ekumeniakyrkan Frändefors. 
  Daniel Westin. Sigward Karlsson.

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

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

SUPERLOPPIS
LÖRDAG 18/5 KL. 10 - 15

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

Örsjöns FVO
söndag 28 april  kl. 18

Krokfors Bygdegård

VÄLKOMNA! /Styrelsen

VÄLKOMNA!
Tel.0530-36200

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

Adress: Kapellgatan 6
Postadress: Box 94, 46422 Mellerud

17 april-24 april 2019
Påskhelgen
Reservation för ändringar se vår hemsida: 
www.svenskakyrkan.se/mellerud

BOLSTADS FÖRSAMLING
Tor 18/4 18.00 Skärtorsdagsmässa i Grinstads kyrka, Martin Edström. Sång: Hanna Hagsgård.
Fre 19/4 11.00 Långfredagsgudstjänst i Grinstads kyrka ”Jesu sju ord på korset” 
  Bolstads kyrkokör, Martin Edström.
Sön 21/4 15.00 Påskdagen, Gudstjänst för små och stora i Bolstads kyrka, Martin Edström. 
  Bolstads barnkör.
Mån 22/4 15.00 Annandag Påsk. Gudstjänst i Klöveskogs kyrka, Eva Marklund. 
  Sång: Anna Hedberg Lindström. 

HOLMS FÖRSAMLING
Tis 16/4 18.30 Passionsandakt i Kyrkans Hus, Eva Marklund. Sång:Rostocks Manskör.
Ons 17/4 12.00 Andakt med lunch i Kyrkans Hus, Pär-Åke Henriksson. Anmälan till lunchen 
  har gått ut.
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.
Fre 19/4 9.30 Långfredagen.Korsvägsandakt i Kyrkans Hus, Martin Edström.
Fre 19/4 17.00 Långfredagskonsert i Holms kyrka ”Jesu sju ord på korset” 
  med Järns sångkör. Andakt: Mia Palm.
Sön 21/4 11.00 Påskdagen. Högmässa i Kyrkans Hus, Martin Edström. Kören Morgonstund.
Mån 22/4  Annandag påsk. Sammanlyst till Karolinen och Klöveskogs kyrka. 
  (Se Ör, Bolstad.)
Tis 23/4 11.30 Andakt på Fagerlid, Martin Edström.
Tis 23/4 14.15 Andakt på Berg, Anders Fredriksson.
Tis 23/4 14.00 Melleruds kyrkliga syförening träffas på Kyrkans Hus.
Ons 24/4 12.00 Andakt med lunch i Kyrkans Hus, Pär-Åke Henriksson. Anmälan till lunchen  
  senast tisdag kl.11.00 till Exp tel. 0530-362 00.

SKÅLLERUDS FÖRSAMLING
Tor 18/4 18.00 Skärtorsdagsmässa i Skålleruds kyrka, Eva Marklund.
Fre 19/4 14.00 Långfredagsgudstjänst i Skålleruds kyrka, Pär-Åke Henriksson. 
  Sång av: Sarah Brandin och Madde Pettersson.
Sön 21/4 9.30 Påskdagen. Gudstjänst i Skålleruds kyrka, Lars-Åke Petersson. 
  Sång av: Sarah Brandin och Madde Pettersson. Kaffe i Kyrkstugan.
Mån 22/4  Annandag Påsk. Sammanlyst till Karolinen och Klöveskog kyrka 
  (se Ör, Bolstad)
Ons 24/4 14-16 Öppet café i Kyrkstugan, Kerstin Öqvist.  OBS! ny lokal. 

ÖRS FÖRSAMLING
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.
Fre 19/4 11.00 Långfredagsgudstjänst i Gunnarsnäs kyrka, Lars-Åke Petersson. 
  Sång: Erika Salomonsson.
Lör 20/4 23.00 Påskafton. Påsknattsmässa i Gunnarsnäs kyrka, Daniel Westin. 
  Sång: Katarina Körling.
Sön 21/4 14.00 Påskdagen. Gudstjänst i Örs kyrka, Lars-Åke Petersson. 
  Sång: Karin Wirenborg. Fika.
Mån 22/4 12.00 Annandag Påsk. Högmässa på Karolinen, Eva Marklund. 
  Sång: Anna Hedberg Lindström.
Tis 23/4 15.00 Prat och Kakkafé i Gula Villan, Brunnsparken Dals Rostock.

www.gronaklustret.se

Nuntorpsdagen
Lördag 4 maj kl. 10.00 – 15.00

Nya

• Magnus Olsson,  
 Dalslands Sparbank 
 Ekonomi, klimat och Brexit  
 – hur mår världen?
•	 Fem	maskinfirmor	ställer	ut

•	 Ett	flertal	rådgivningsföretag

• Ca 25 mathantverkare

• Hästuppvisning och 
 ponnyridning

•	 Traktorrace	för	barn

• Tipspromenad med chans att 
 vinna tramptraktorer som 
	 maskinfirmorna	skänker

• Koutställning – Dalbokon

•	 Lokala	företag	

• Smörkärning och nygräddat 
 tunnbröd

•	 Försäljning	från	vårt	växthus 
 på Nuntorp

•	 Mat	från	Nuntorps	Gårds	Bistro	 
 och Eventorps gård

• Klimatsmarta kläder

• Dansuppvisning – 
 Brålandabadet bugg & jive

• Smådjur av olika slag

• Jaktsimulator

• Lions i Brålanda

•	 Nuntorpsgymnasiet	finns 
 på plats

	 Detta	och	mycket	mer	får 
 du/ni uppleva om ni besöker 
 oss den 4 maj.

Följ oss på Facebook 
Gröna	Klustret	Nuntorp och vår 
hemsida www.gronaklustret.se 
för	mer	information	och	detaljerat	
program.

Hoppas att ni vi ses!

EUROPEISKA UNIONEN
Europeiska struktur- och 

investeringsfonderna

Varmt välkomna!
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0530-125 40

På skärtorsdag
den 18 april 

stänger vi kl. 15.00

Sväng av från E45 (strax norr 
om Mellerud) mot Håverud. 
Efter ca 8 km ligger Annas 
Design på vänster sida

ANNA´S 
  Design

Välkommen till en härlig & inspirerande

Blomsterbutiken på landet

0530-300 51

hos

LÅNGFREDAG 19/4
kl. 1000-1500

& 10-års jubileum
Årets tema 

Trädgård & 
Delikatesser

o Tipspromenad
o Ansiktsmålning
o Stor marknad på logen & utanför
o Bröd från BruketsGoda
o Massor av trädgårdsinspiration 
o Delikatesser, grönsaker
 Honung, lax, vinäger, praliner, hallon m.m
o Samt mycket mer ”happenings” 
 under dagen

Jubileumsextra 
De 10 första kunderna i varje kassa 
får påskpresenter värde 150:-

Missa inte 
Kl. 1200 kommer Hans Wallmander 
(trädgårdsmästare, designer & arkitekt)
och pratar trädgård

20% 
rabatt på allt hos  

Annas Design 
(Gäller ej redan nedsatta priser)

Våreld 

10:-/st 
max 2st/person

Påskliljor i bunt 

10:-/bunt 
ord. pris 20:-

ord. pris 45:-

Kaffeservering  
på loftet med  
jubileumsbakelse

PÅSKMARKNAD

 

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 
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

Öppettider påsk
långfred – annandag 10-16 

Öppet helger i april
Från och med 1 maj

öppet dagligen 10-16

Tel. 0530-511 73
www.hamrane.se

PÅSKPREMIÄR!

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 23/4, 26/4, 10/5, 21/5, 24/5  osv.webbpris...fr. 990:-
11/6 avgång från Mellerud, Brålanda & Frändefors

Rostock påskmarknad  4 d 19/4.................................3.090:- 
Berlin 4 d 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!

PÅSKDRAMA 2019
PÅ MEJERIET

LÅNGFREDAGEN 
19/4

15:00 
16:00 
17:00

Först till kvarn 
Fri entré 

Fika kan köpas

Välkommen till tandläkarna 
Jannis Kapagiannidis och Elena Kapagiannidou 

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

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

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

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

Tveka inte att kontakta oss!  

Idrottshuset, Mellerud

VSH - JACK 7.000:- – 40 rop 

- Välkommen - 
till en bra Bingo

Torsdag 18/4 kl 19.00

MELLERUDS IF

Mini Jack 3.200:- - 49 rop

RÖVARE 15.000:-   -  53 rop
Buss från Bengtsfors över
Åsensbruk 0706-22 06 00

BINGO
DRIVE IN

Avengers: Endgame (3D)

Onsdag 24/4  kl. 19.00

Från 15 år. Pris 100 kr

3 tim 2 min 

Avengers: Endgame (2D)

Söndag 28/4 kl. 19.00

 Pris 100 kr.

Kommande film

Den siste gentlemannen
Söndag 21/4  kl. 19.00

Från 7 år. Pris 100 kr

1 tim 33 min

MELLERUDS IF
Vi finns på 

The Curse of La 
Llorona

Onsdag 17/4 kl. 19.00

Från 15 år. Pris 100 kr

1 tim 33 min

centrum-
salongen

Mellerud

Asterix - Den magiska 
drycken (Sv.tal)

Söndag 21/4  kl. 16.00

Barntillåten. Pris 80 kr
1 tim 25 min

   

Sture Petersson visar bilder
På onsdag kväll den 24 
april blir det bildtittarkväll 
med Sture Petersson, Brå-
landa, i Bolstad Prästgård.  
Han är före detta ordförande 
för Bolstads Hembygdsför-
ening och författare till Bol-
stadsboken. Sture Petersson 

är uppväxt i trakten av Nykö-
ping och flyttade till Bolstad 
år 1951. Anledningen till 
flytten var att han fått jobb 
som rättare på Lillebyns 
gård. Det blev dock aldrig 
någon karriär inom jord-
bruksbranschen. Han gifte 
han sig med handlare Segers 
dotter Gunnel och blev istäl-
let lanthandlare först i Bol-

stad och därefter i Brålanda.
Under alla år har han haft 

fotografering som hobby. 
Sture Petersson har även en 
stor samling digitaliserade 
gamla foton som han sam-
lade ihop till Bolstadsboken. 
Publiken uppmanas att ta 
med egna äldre foton som 
man vill fråga om eller visa 
för andra.

Långfredag 
Torget, Mellerud

0900-1700

Nu är våren här!

Magnus 0723-281006

4YOU
GÖTEBORG AB

BLOMMOR

FISKBILEN

Extraöppet
Torget Mellerud 
Tisdag kl. 10-18
Långfredag kl. 10-16

Färska räkor
lägsta dagspris

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

179:-Nykokta havskräftor helt kilo 

Den siste gentlemannen
Forrest Silva ”Woody” Tucker 
(död 2004) tillbringade större 
delen av sitt liv med att åka in 
och ut ur fängelset. Hela 18 
gånger lyckades han fly. Vi får 
följa Tucker, från hans fräcka 
flykt från San Quentin till en 
frenetisk våg av rån tillsam-
mans med ”The Over the Hill 
Gang” och hans framgångsrika 
soloår. När han äntligen fann 
sin livs kärlek i vackra Jewel, 
möter han också sin jämlike i 
snuten John Hunt (Casey Aff-
leck).

Visas på Centrumsalongen 
söndag 21 april.  Ikväll visas 
The Curse of La Llorona.

Aktuellt
 på bio

LÅNGFREDAG
NATTKLUBB 

med

DJ flix

0530-126 64 • GRUZZOLO.SE

21.30-02
Fri entré före 22 
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Veckans lunch

Senior
MATSEDEL

Vecka 17 Skolan
Måndag 22/4: Fläskköttgryta med lingon, 
kokt potatis och broccoli. 
Dessert: Toscapäron med vispad grädde. 
Tisdag 23/4: Järpar med brunsås, kokt  
potatis, skivade morötter och lingonsylt. 
Dessert: Fruktsoppa.

Onsdag 24/4: Fiskbullar i dillsås, kokt  
potatis och gröna ärtor.  
Dessert: Blandad fruktkräm.

Torsdag 25/4: Köttfärs- och grönsakssoppa. 
Dessert: Pannkakor med sylt.

Fredag 26/4: Skivad kassler, potatisgratäng 
och bukettgrönsaker. 
Dessert: Nyponsoppa.

Lördag 27/4: Krögarbiff med rosépepparsås, 
kokt potatis och herrgårdsgrönsaker. 
Dessert: Körsbärskräm.

Söndag 28/4: Fiskgratäng med skaldjurssås, 
kokt potatis och sommarblandning.
Dessert: Bärcheesecake.
Hemtjänstens alternativ v. 17
Mån-tis, tors-lör: Sprödbakad fisk med 
potatismos och grönsaker. Ons, sön:  
Ugnspannkaka med stekt fläsk och grönsaker.

Måndag Lovdag, annandag påsk. 
Tisdag Köttbullar* med brunsås, 
potatis, kokt broccoli och lingonsylt.
Alt: Falafel.

Onsdag Fiskbullar i dillsås** med 
potatis och gröna ärtor. 
Alt: Selleristick med dressing.

Torsdag Köttfärs- och grönsaks-
soppa*, mjukt bröd med ostpålägg. 
Alt:  Vegetarisk ärtsoppa. 

Fredag Skivad kassler* med 
potatisgratäng och bukettgrönsaker. 
Alt: Kikärtsbiff. 

Varje dag serveras: 
 Sallads-/råkostbuffé med dressingar 

samt hårt och mjukt bröd.
* Ursprungsland Sverige.

**Miljömärkt.

Konsert på långfredagen

Det bjuds på långfredagskonsert i Holms kyrka. Järns Sångkör framför sånger varvat med Bo Setterlinds   
”Via Dolorosa” (Smärtans väg) diktverk med texter just för långfredag, samt ”Jesu sju ord på korset” för kör, 
solister och orgel. Arkivbild.

Hembygden Dalsland
Dalslands Fornminnes- 
och Hembygdsförbunds 
årsbok Hembygden 2019 
finns nu ute till försäljning 
hos hembygdsförening-
arna. 
Årets tema är Dalsland i ste-
reobild för Svensk-Amerika. 
Stereobilder är dubbelfoton 
som ser tredimensionella ut 
om man tittar på dem i ste-
reoskop. Stereobilder var 
populära i slutet av 1800-ta-
let och början av 1900-talet 
innan de konkurrerades ut av 
filmen med sina rörliga bil-
der.

En som satsade på fram-
ställning av stereobilder från 
Dalsland och hela Sverige 
var Gust A Johnson i Win-
burne, Clearfield county, 
Pennsylvania. Han var född 
på gården Berget under 
Grubbetorp, Brålanda sock-
en och emigrerade 1882 till 
USA där han till en början 
försörjde sig som rallare och 
kolgruvearbetare. År 1901 
for han runt i Sverige tillsam-
mans med omkring 25 an-
ställda fotografer och tog 
bilder på beställning av 
svensk-amerikaner på deras 
födelsehem med mera. Det 
blev omkring 3 500 stereofo-
ton för den svensk-ameri-

Omslaget på årets upplaga av 
Hembygden.

Förra lördagen höll Cen-
terpartiet Fyrbodal en 
välbesökt årsstämma på 
Nuntorp. Mellerudsbor 
fick utmärkelser för tro-
get och enträget arbete i 
partiet.
Gröna Klustrets ordförande 
Roger Johansson, Brålanda, 
berättade om klustret, dess 
tillkomst och framtidsplaner. 

 Med anledning av valet 
till Europaparlamentet på 
Mors dag talade Kristina 
Jonäng, Uddevalla, med 
plats nummer fem på valse-
deln och en möjlig väst-
svensk röst i Bryssel. 

 – Den svenska landsbyg-
den och jordbrukets bety-
delse är stor för att få en 
hållbar miljö och att maten vi 
äter ska vara hälsosam, sade 
hon bland annat.

Utmärkta insatser
Under lång tid har Eivor 
Östergren, Mellerud, på olika 
sätt alltifrån kaffekokande 
till nämndsordförande och 
distriktsuppdrag troget job-
bat för Centerpartiet.

För att uppmärksamma 
och tacka för hennes stora 
insats fick Eivor ta emot Cen-
terpartiets Guldnål ”Som 

Mellerudsbor prisades

Lars-Gunnar Larsson, Mellerud, fick Centerpartiets Fyrbodalsklöver. 
Eivor Östergren, Mellerud, fick Centerpartiets högsta utmärkelse, 
Guldnålen.

kanska marknaden. Hittills 
har vi hittat ett 25 tal motiv 
tagna i Dalsland. Artikeln om 
Gust A Johnsson är skriven 
av Gudrun Rydberg.

Dalsland runt
Under rubriken Dalsland 
runt har tio olika författare 
bidragit med spännande ar-
tiklar. Wendel Erikson, som 
avled förra året, medverkar 
med en artikel om hans elva-
åriga syster Gunhilds brev 
hem till Ör när hon låg sjuk 
på Dalbobergens barnsana-
torium vid Vänersborg år 
1942. Roy Ferling, Färge-
landa har skrivit om Dals-
lands körförbund som upp-
hört efter nästan 80 års 

verksamhet. Uno Fransson, 
Västra Frölunda har under-
sökt utbredningen av skate-
vilor, ett slags takprydnader, 
på dalsländska hus bland 
annat Karl Karlssongården.

Björn Gustavsson,  Boda 
kyrkby berättar om Ny fram-
tidstro i Nössemark och gör 
en jämförelse med 1980-ta-
let. Birgitta Hellman, Dals 
Rostock skriver om småsko-
lans och folkskolans läse-
böcker med utgångspunkt 
från Ruds skola i Ör. 

Sonia Jeffery, Ljungskile 
rapporterar om den arkeolo-
giska utgrävningen av den 
medeltida tegelugnen vid 
Örs kyrka. Bengt Larsson, 
Köpmannebro minns förfat-
taren Sixten Simson – en 
akademiker på broa. Sten 
Lindström, Åmål skriver om 
Fröskogsbon som ledde 
Gävlearbetarna i landets för-
sta stora strejk år 1875. Ulf 
Ragnesten, Göteborg och 
Loberg,  berättar om Öxnäs 
järnbruk och gruva i Högsä-
ters socken. Albin Wallstedts 
dagbok från Gesäter har nu 
hunnit fram till februari år 
1943.

Gudrun Rydberg 
redaktör för Hembygden 2019

Cellprovet kan rädda liv

Många kom för att ställa frågor och en del passade även på att ta cellprov i bussen där de träffade från vänster: 
Sofia Wickstrand Linhem, barnmorska, Emma Karlsson, barnmorska, Erica Lindqvist, barnmorskestudent och 
Gunnel Johansson Kask, barnmorska i Mellerud.

MELLERUD 
Närhälsan gästade nyli-
gen Mellerud med en buss 
där man kunde ta cellprov 
eller helt enkelt ställa frå-
gor i ämnet. Enda sättet 
att upptäcka cellföränd-
ringar är genom cellprov.
Antalet som drabbas av liv-
moderhalscancer ökar och 
2017 upptäcktes drygt 550 
nya fall. Två av tre som får 
livmoderhalscancer har inte 
tagit regelbundna cellprov. 

– Om du tar cellprov regel-
bundet har du en 90-procen-
tig chans att upptäcka cell-
förändringar. Det tar oftast 
tio till femton år att utveckla 
cancer i livmoderhalskana-
len. Därför är det viktigt att 
gå när man blir kallad. Om 
man upptäcker cellföränd-
ringar kan det stoppas innan 
cancern utvecklas, förklarar 
Gunnel Johansson Kask, 
barnmorska i Mellerud.

Vid gynekologisk cell-
provtagning tas ett cellprov 
från livmodertappen. Provet 
tas för att tidigt upptäcka 
cellförändringar som annars 
kan leda till livmoderhals-
cancer. Från och med 23 år 
blir man kallad på gynekolo-
giskt cellprov vart tredje år.

Livförsäkring
– Det är en livförsäkring. 
Den här kampanjen handlar 
framför allt om att sprida 
kunskap, säger barnmorskan 
Sofia Wickstrand Linhem 
som åker med i bussen till-
sammans med kollegan 
Emma Karlsson.

Under förmiddagen drop-
pade det in en hel del perso-
ner som både ställde frågor 
och som det togs cellprov på.

En del frågor handlade om 
vad som händer när man 
närmar sig 65 års ålder. Man 
blir kallad vart femte år mel-

lan 50 till 60 år. Blir man 
bortglömd sedan?

– Risken för cellföränd-
ringar minskar när man åld-
ras, så ingen är bortglömd. 
Livmodertappen blir mer 
robust och står emot bättre 
när man blir äldre, förklarar 
Gunnel.

Men ett nytt vårdprogram 
är föreslaget där man tar prov 
vart femte till vart sjunde år 
efter 50 och sista provet tas 
efter man fyllt 64 år. Efter 64 
år kallas bara den som haft 
cellförändringar tidigare.

Den yngre generationen 
har för övrigt vaccinerats, det 
sker i årskurs fem. Det sker 
med en spruta i armen, men 
vaccinationen ersätter inte 
cellproven.
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se

tack och belöning för väl 
genomfört arbete inom Cen-
terpartiet”.

 – Tack så mycket för alla 
som genom året funnits vid 
min sida och inte minst min 
man Arne, sade Eivor.

 Fyrbodalsklövern är Cen-
terpartiet i Fyrbodals utmär-
kelse till en medlem som 
under året utmärkt sig i sitt 
arbete för partiet och utveck-
lingen i fyrbodalbygderna. 

 Lars-Gunnar Larsson, 
Mellerud, fick denna utmär-
kelse för att bland annat som 
en av eldsjälarna bakom 
Dalslandspendeln och ”Sätt 
Dalsland på spåret” satt 

landsbygdens kollektivtrafik 
på kartan.

Ny ordförande
Ordförande Fredrik Chris-
tensson, Lysekil, avgick som 
ordförande för att få mer tid 
för riksdagsarbetet.

Till ny ordförande valdes 
Ann Sörqvist, Åmål. Övriga 
ledamöter i distriktsstyrel-
sen från Dalsland blev Karin 
Nodin, Mellerud, Henrik 
Jansson, Vänersborg, Tobias 
Bernhardsson, Färgelanda, 
Kenneth Gustavsson, Dals 
Ed samt Marie Therese Har-
fouche, Bengtsfors.

 Marianne Karlsson
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Öppet alla dagar 7-22

Lammstek
Ursprung Nya Zeeland. Ca 1200 g. Ben-
fri. Jfr pris 99:00/kg. Max 2 köp/hushåll.

Blandfärs 
ICA. Ursprung Sverige. Storpack. 
Max 22% fetthalt.  Jfr pris 39:90 /kg.
Max 2 köp/hushåll.

Kaffe
Classic, Gevalia, ICA, Löfbergs, Zoegas. 
425-500 g. Brygg/kok. Gäller ej hela bönor, 
NGC, ekologiskt, koffeinfritt eller krav.
 Jfr pris 52:67-61:96/kg.
Max 1 köp/hushåll

Små delikatessköttbullar 
Felix. 420 g. Gäller ej ekologiskt. Fryst.  
 Jfr pris 69:05/kg.

Smör
Arla. 500 g. Gäller ej 
eko. Jfr-pris 59:80/kg. 
Max 2 köp/hushåll.

Priser gäller t o m måndag 22/4 -19.  
Reservation för slutförsäljning och ev. tryckfel.

Kronan Mellerud
Tel. butik 105 04

Skivad lax
ICA. 150 g. Kallrökt. Gravad. 
Najad. Rimmad.  
Jfr pris 200:00/kg.

Skagenröra, Ishavsröra, Räksallad
Rydbergs. 200 g. Jfr pris 75:00/kg.

30:-
/st

superklipp
Minst 25% rabatt!

29:-
/st 99:-

/kg

3990
/kg

79:-
3 för

KORT 
PRIS

30:-
superklipp

Minst 25% rabatt!

2 
för

2990
/st

KORT 
PRIS

Glad Påsk  
önskar Magnus 
med personal!

BJÖRNEBOL ERIKSTAD 2
MELLERUD | 0530-512 50

 AXIMA.SE

FÖRSÄLJNING 
&

SERVICE

Posom i Mellerud

Eldsjälar i Posom Mellerud: Jan Berglöv, Glenn Nordling, Mia Palm och 
Birgitta Trulsson. Arkivbild från 2015.

I december 2018 beslutade 
Melleruds kommunfull-
mäktige om en ny posom-
plan. Enligt beslutet skulle 
planen börja gälla från 
1 mars 2019. Melleruds 
kommun har nu avtackat 
de tidigare deltagarna i 
Posom.
I början av april bjöd Mel-
leruds kommun genom kom-
munstyrelsens ordförande, 
Morgan E. Andersson, in de 
som varit engagerade i Po-
som Mellerud fram till och 
med februari 2019.

Syftet var att framföra 
kommunens tack till dessa 
eldsjälar som nu slutat sitt 
uppdrag inom Posom Mel-
lerud. Flera av deltagarna har 
varit med under många år. 
Den kanske störst eldsjälen, 
Jan Berglöv, har på frivillig 
basis varit med från mitten av 
90-talet då Melleruds kom-
mun startade sin Posom-
grupp. Glenn Nordling, Bir-
gitta Trulsson och Mia Palm 
tillhör också eldsjälarna.

– Detta är ett viktigt arbete 
och kommunen vill uttrycka 
sin tacksamhet, säger Mor-
gan E. Andersson.

Ny organisation 
Posom står för psykiskt och 
socialt omhändertagande vid 
allvarliga händelser och ka-

Avtackning och ny organisation

tastrofer. Med katastrof me-
nas en allvarlig händelse el-
ler extraordinär händelse där 
tillgängliga resurser är otill-
räckliga i förhållande till det 
akuta behovet och belast-
ningen är så hög att normala 
kvalitetskrav trots adekvata 
åtgärder inte längre kan upp-
rätthållas. Varje kommun 
väljer själv om den vill ha en 
posomgrupp och hur denna 
ska organiseras.

Posom ersätter inte kom-
munens eller annans ordina-
rie stödjande verksamhet för 
människor i utsatthet eller 
arbetsgivares arbetsmiljöan-
svar. Gruppen är ett komple-
ment till ordinarie verksam-

het och ska kunna slussa 
hjälpbehövande till annan 
ordinarie stödverksamhet.

Vid insatser kommer den 
nya posomorganisationen att 
arbeta på liknande sätt som 
den förra organisationen. 
Precis som tidigare är det 
enbart vissa samhällsfunk-
tioner som är behöriga att 
aktivera Posom. En nyhet är 
att Posomgruppen nu utvid-
gats med fler aktörer. Närhäl-
san, polisen, räddningstjäns-
ten och socialtjänsten är nya. 
Skolan och Svenskan Kyr-
kan fortsätter att delta som 
tidigare. Alla dessa aktörer är 
viktiga före, under och efter 
insatser med Posom, till ex-

empel vid utbildningar, öv-
ning och för att omhänderta 
erfarenheter från inträffade 
händelser.

Uppfylla kriterier
En annan nyhet är att de som 
deltar i Posomgruppen ska 
vara anställda, antingen 
inom kommunen eller hos de 
samverkande aktörerna. Del-
tagarna behöver uppfylla 
vissa kriterier där bland an-
nat formell utbildning och 
krav på att kunna hantera 
sekretess är viktiga kvalifi-
kationer.

I år har den nya posom-
gruppen redan samlats ett par 
gången. De nya stödperso-
nerna har utbildats bland 
annat i krisreaktioner hos 
människor, planen med ruti-
ner för Posom och så har 
deltagarna varit på studiebe-
sök på den mottagningsplats 
som vid behov kan öppnas av 
Posom.

Sedan tidigare samverkar 
dalslandskommunernas Pos-
omgrupper för att på sikt 
kunna stötta varandra vid 
omfattande händelser eller 
katastrofer. Nätverksträffar 
genomförs regelbundet och 
nyligen genomfördes en ut-
bildning för alla Posom-
grupper i Dalsland.

Motion om inköp 
av lokal konst
Lars Nilsson (S) har lämnat 
in en motion där han föreslår 
att kommunen varje år avsät-
ter en summa pengar, för-
slagsvis ett halvt basbelopp, 
för inköp av konst från konst-
närer som är verksamma i 
Melleruds kommun.

Han skriver att kommunen 
har en relativt stor samling 
konst, i huvudsak tavlor som 
hänger i kontor och på of-
fentliga ytor i kommunen. 

Tipsa oss
Vem vill du läsa om?

Vi tar gärna emot tips om 
personer som bor i tidning-
ens utgivningsområde som 
betytt mycket för trakten el-
ler gjort insatser för Sverige 
eller världen.

Maila dina tips till susan-
ne@mellerudsnyheter.se

Beskriv varför just den 
personen bör porträtteras.

Samlingen har inte utökats 
eller förnyats under detta 
sekel. Samtidigt finns ett 
stort antal utövande konstnä-
rer i kommunen. Kan kom-
munen varje år utöka sin 
konstsamling genom att 
köpa in några verk av lokalt 
verksamma konstnärer skul-
le detta dels, om än mycket 
blygsamt, bidra till att för-
bättra konstnärernas ekono-
miska villkor och dels visa 
dem och allmänheten att ett 
rikt konstliv är viktigt för en 
kommun som vill profilera 
sig som kulturkommun.

Annonsera på
Från A till Ö

Ring eller maila Christina
0530-125 40

annons@mellerudsnyheter.se
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Vår käre

Gösta Karlsson

* 12/1 1938

har idag lämnat oss.

Säffle den 7/4 2019

Vi saknar dig

SIGRID

Helena och Marcus

Alfred, Meija

Varje gång jag tar fram min
mobil blir jag glad för att jag

har dig som bakgrund.
Varje gång jag läser min

dagbok så blir jag glad för
jag minns allt roligt 

vi har gjort.

Meija

Begravningsgudstjänsten
äger rum i Långseruds kyrka

fredagen den 3 maj 
kl. 14.00. Efter akten

inbjudes till minnesstund i
Sockenstugan. Svar om
deltagande önskas till 

Säffle Begravningsbyrå 
tel. 0533-12440 senast
måndagen den 29/4.

DÖDSFALL

DÖDSFALL

Veckans 
ros...

...till Hemvården södra, Melle-
rud, för god omvårdnad och 
vänligt bemötande i kontak-
ten med pappa Karl Olov.

Eva-Lena

...till Er alla som köpt lotter 
och kom till vår vårbasar. Allt 
bidrog till en lyckad kväll och 
ett fint resultat.

Örs kyrkliga syförening

...till den underbara persona-
len i Brålanda Hemtjänst och 
Solhaga avd. A för god och 
kärleksfull vård av vår älskade 
Elin och fint bemötande mot 
oss anhöriga.

Barnen med familjer

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Skålleruds kyrka 
för Ulla Blom. Som inled-
ning på akten framförde 
kyrkomusiker Maria An-
dersson ”Där rosor aldrig 
dör” av Osborn/Miller varef-
ter man fick höra ”Så många 
mil så många år” av Sven-
Ingvars. Akten förrättades 
av Pär-Åke Henriksson och 
tillsammans sjöng man psal-
merna 249, 190 och 297. 
Avsked togs av familj, släkt 
och vänner. Efter avskedet 
spelades ”Stad i ljus” av 

Tommy Körberg. Därefter 
fick man höra avslutnings-
musiken ”Like a bridge over 
troubled water” av P. Simon. 
Till minnet av Ulla var koret 
vackert dekorerat med blom-
mor.

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Örs kyrka för Siv 
Svensson. Som inledning på 
akten spelades ”Koppången” 
av P. E. Moreaus av Maria 
Andersson, orgel samt Peter 
Söderlund, tvärflöjt. Akten 
förrättades av Pär-Åke Hen-

riksson och tillsammans 
sjöng man psalmerna 248 
samt 235. Peter Söderlund 
sjöng ”Som en bro över 
mörka vatten” av Å. Arenhill 
samt ”Kärleken är” av I. 
Forsman/B. Ljunggren/H. 
Almqvist. Som avslutnings-
musik spelades ”Tröstevisa” 
av B. Andersson. Vid kistan 
togs avskedet av de när-
maste. Till minnet av Siv var 
koret vackert dekorerat med 
blommor. Gravsättning 
kommer att äga rum på Örs 
kyrkogård.

JORDFÄSTNINGAR

Grattar mitt barnbarn Stella 
Svensson, Varberg som fyl-
ler 12 år 19 april.

Grattiskramar från farmor 
Birgit i Mellerud

Hipp Hipp 

HURRA!

PREDIKOTURER
MELLERUD

Smyrna: Onsd 19 Bibel-
klass. Torsd 17 Språkcafé. 
19 Getsemanestund, nattv. 
Fred 18 Kören Korsdraget 
sjunger. Sönd 11 Gudstj. 
med  sångarparet David o 
Sara Åström, kaffe. Tisd 19 
Bönesamling.
Equmeniakyrkan: Skär-
torsd. 18.30 Stickcafé. Påsk-
dagen 11 Gudstj., Thomas 
Segergren. Nattv. Offer till 
Nationella arbetet. Kyrkkaf-
fe. Tisd 10-12 Tisdagskaffe 
& Rastplats. 18 Scout. 19 
Sångövning inför Valborg. 

HOLM se annons
ÖR se annons 
SKÅLLERUD se annons
BRÅLANDA

Smyrna: Torsd 19 ”Get-

semanestund” i Equme-
niakyrkan, nattv. Fred 11 
Långfredagsgudstj., Bertil 
Gustafsson. Sönd 11 Upp-
ståndelsegudstj., Daniel 
Lindquist, ssk, kyrkkaffe. 
Tisd 11 Bön.
Equmeniakyrkan: Skär-
torsd. 19 Andakt bibeltex-
ter, nattv. Sigward K. Påsk-
dagen 11 Gudstj., Sigward 
K, kyrkkaffe. Onsd. 19 Bi-
belsamtal.
Brålanda: Torsd 15 Gudstj. 
med nattv. på Servicehuset, 
Anette J Carlson. 19 Skär-
torsdagsgudstj. med nattv., 
Anette J Carlson. Lov-
sång. Kyrkbil 308 70 eller 
321 18.
Timmervik: Fred 11 Lång-
fredagsgudstj., Thomas 
Holmström. Sång Leif 
Larsson, Färgelanda. Kyrk-
bil 308 70, 321 18. 
Sundals-Ryr: Sönd. 11 
Påskgudstj., Anette J Carl-
son och Pastoratskören. 

Kyrkkaffe. Kyrkbil 308 70, 
321 18.
Gestad: Månd 11 Annan-
dag påskgudstj. för stora 
och små, Thomas Holm-
ström. Soul Children och 
kyrkkaffe. Kyrkbil 308 70, 
321 18.

FRÄNDEFORS
Equmeniakyrkan: Lång-
fred. 11 Gudstj., bibeltex-
ter, nattv. Sigward K. An-
nandag påsk 11 Ekumenisk 
gudstj. i Equmeniakyrkan, 
Daniel Westin, Ruben 
Bengtsson, Sigward K, 
kyrkkaffe. 
Frändefors: Tisd 13.30 
Passionsgudstj. på Ring-
hem. Daniel Westin. Torsd 
19 Nattvardsgudstj. Konfir-
mander medverkar. Anna K. 
Larsson sång Ralph Lilje-
gren. Fred 10 Långfredags-
gudstj. Emma Davidsson 
sång. Ralph Liljegren. Sönd 
11 Gudstj. Kyrkokören. 
Stefan Rakhonen, tru,prt. 
Daniel Westin. Månd 11 
Ekumeniskgudstj. Ekume-
niakyrkan. Sigward Karls-
son. Daniel Westin.

Påsk à la 1960-talet

Sex söta påskkäringar. Bilden är tagen omkring 1963 på Viaduktgatan i Mellerud. De tre äldsta flickorna som 
står bak är från vänster: Maj Sikström (f. Andersson), Eva Gustafsson (f. Andersson), Eva Nilsson (f. Gustavs-
son). Främst från vänster: Yvonne Carlsson (f. Josefsson), Annika Ryman (f. Josefsson) och Kristina Rudell 
(f. Larsson). Bilden är lånad av Yvonne Carlsson.

Författarbesök hos PRO

Kursdeltagarna stående bakom bokens författare; Gull-May Lindström.

MELLERUD 
Under vintern har PRO 
genomfört en läsecirkel. 
En grupp har träffats varje 
tisdag förmiddag. 

Boken de har läst är ”Så går 
vi runt kring ett enrissnår”. 

Boken handlar om en änka 
och ensamstående mor som 
flyttar från storstaden ut på 
landet. Det hela kompliceras 
när dottern föder ett utomäk-
tenskapligt barn.

Vid den avslutande träffen 
26 mars hade gruppen bjudit 

in författaren, brålandabon 
Gull-May Lindström. Hon 
berättade om sitt författar-
skap och bakgrunden till de 
böcker hon gett ut. Efter fikat 
fick deltagarna möjlighet att 
ställa frågor till henne.

Lars Nilsson
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MARKSKRUV
SPARAR TID, PENGAR OCH RYGG

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

Väljer du Stavrex markskruv 
till vårens utebyggprojekt 
istället för att gräva ner 
betongplintar slipper du det 
tyngsta och mest tidskrä-
vande arbetet. Du som gärna 
gör jobbet själv har dessutom 
mycket pengar att spara med 
Optimeras markskruv från 
Stavrex.

OBS!
Halva priset 

på maskinhyran 
under april-maj

Ord. pris: 1245:- /dygn
Kom ihåg att boka utrust-

ningen i god tid.

Prisexempel Stavrex fast 
markskruv 600 mm med  

balksko 3” 

330:–/st

Utbildning för ett bättre företagsklimat

Kommunchef Sophia Wikström och Morgan E Andersson (C), kommunstyrelsens ordförande, hälsade väl-
komna och delade med sig av sina tankar kring utvecklingen av kommunens företagsklimat.

Sveriges Kommuner och 
Landsting erbjuder utbild-
ningen ”Förenkla – helt 
enkelt” som syftar till att 
förbättra det lokala fö-
retagsklimatet. I fredags 
var det chefer, tjänstemän 

Thomas Forslin är processledare för ”Förenkla – helt enkelt”. Han har lett projektet sedan starten 2010.

Sveriges Kommuner och Landsting er-
bjuder alla kommuner i Sverige utbild-
ningen, Förenkla – helt enkelt, som 
syftar till att förbättra företagsklimatet.

Hittills har 155 kommuner gått ut-
bildningen.

Utbildningen tar fasta på hur kom-
munen kan förbättra kontakterna med 
företagen. Utbildningen riktar sig där-
för till alla chefer, handläggare och 
politiker i kommunerna som möter fö-
retagen i sitt arbete.

FAKTA

Jobben efter högskolan
Det kommer att vara stor 
brist på utbildad arbets-
kraft även om fem år. De 
som söker in till högsko-
lan nu har goda chanser 
att få jobb när de är klara, 
särskilt inom teknik, vård 
eller pedagogik.
Den 15 april var sista ansök-
ningsdagen till höstens ut-
bildningar på högskolor och 
universitet. Den som väljer 
att studera till yrken inom 
hälso- och sjukvård, lärare, 
förskollärare, civilingenjör 
eller IT-yrken kan räkna med 
en ljus arbetsmarknad när de 
går ut.

– Vi har haft brist på utbil-
dad arbetskraft en längre tid 
och den ser ut att fortsätta. En 
högskoleutbildning ger ofta 
goda möjligheter till jobb. 
Det gäller både i dag, när vi 
har en stark arbetsmarknad, 
och den dag konjunkturen 

vänder nedåt, säger Annelie 
Almérus, arbetsmarknads-
analytiker på Arbetsförmed-
lingen.

Arbetsförmedlingen se-
naste prognos visar att det 
kommer att fattas totalt 
100 000 personer som har 
den kompetens som arbetsgi-
varna söker om fem år – och 
det är utbildad personal som 
saknas. Hälften av dem be-
hövs inom hälso- och sjuk-
vård och pedagogik.

– Det är alltid bra att läsa 
en utbildning som leder till 
ett tydligt yrke. Då är det 
oftast lättare att få jobb, säger 
Annelie Almérus.

Här blir det minst kon-
kurrens om jobben 2024, 
yrken på högskolenivå:
Barnmorskor
Civilingenjörer, ingenjörer 
och tekniker
Förskollärare

Läkare och tandläkare
Läraryrken
Mjukvaru- och systemut-
vecklare
Psykologer
Sjuksköterskor
Socialsekreterare
Systemanalytiker och it-ar-
kitekter

Här blir det störst kon-
kurrens om jobben 2024, 
yrken på högskolenivå:
Banktjänstemän
Chefssekreterare och VD-
assistenter
Fastighetsmäklare
Finansanalytiker och inves-
teringsrådgivare
Fotografer
Grafiska formgivare
Informatörer, kommunikatö-
rer och PR-specialister
Journalister
Musiker, sångare och kom-
positörer

Källa: Arbetsförmedlingen

och politiker i Melleruds 
kommun som fick ta del av 
den i Sparbanksalongen 
på Kulturbruket på Dal.
Ett gott företagsklimat un-
derlättar för företag att starta 
och utvecklas. Utbildningen 
visar på metoder och verktyg 
som kan leda till nya och mer 
målgruppsanpassade arbets-
sätt gentemot företagen. Den 
ska även ge inspiration, kun-
skap och idéer på hur hela 
kommunorganisationen kan 
förbättra sitt bidrag till före-
tagsklimatet.

– Det här ska inte vara 
något ”fire and forget”, utan 
ett led i vår satsning på att 
främja ett gott företagskli-
mat, framhöll Morgan E 

Andersson (C), inlednings-
vis för 70-talet åhörare.

33 procent
Kommunchef Sophia Wik-
ström underströk att 33 pro-
cent av kommunens skattein-
täkter kommer från 
småföretagare.

– Vi måste locka hit nya 
företagare, men också värna 
om de befintliga som är våra 
ambassadörer. Allt hänger 
ihop. Nätverka med varandra 
över gränserna om hur vi kan 
gå över bron och mötas, upp-
manade hon.

– Utbildningsdagarna har 
varit lika uppskattade i den 
mindre kommunen med 50 
deltagare som den stora med 

Stücken slutar

Johnny Stücken (S) har avsagt sig 
samtliga politiska uppdrag i Mel-
leruds kommun. Arkivbild.

MELLERUD 
Socialdemokraten Johnny 
Stücken avsäger sig samtliga 
politiska uppdrag för Melle-
ruds kommun, med omedel-
bar verkan. Han har varit 
politiskt engagerad i kom-
munen sedan 1976.

 – Jag tycker att jag har 
gjort mitt och jag har varslat 

lite om detta. Det tar så 
mycket tid, säger han.

Stücken sitter med som 
ordinarie ledamot i Melle-
ruds Bostäder, byggnads-
nämnden och Dalslands ka-
nal. Han är också med i olika 
arbetsgrupper, såsom val-
nämnden.
 Susanne Emanuelsson 

susanne@mellerudsnyheter.se

nästan 500. Vi vill ha så 
många deltagare med från 
kommunen som möjligt, då 
blir effekten större. Men den 
viktigaste framgångsfaktorn 
är dock alltid kommunens 
egen förmåga att omvandla 
utbildningen till verkliga åt-
gärder som berör och under-
lättar för företagen under 
lång tid, säger SKL:s pro-
cessledare Thomas Forslin.

Han beskrev utbildningen 
som ett smörgåsbord där man 
kan välja vad man har nytta 
av.

– Ni behöver en egen idé 
vart ni ska och vart skutan 
ska styra. Vad är viktigt för 
er? menade Forslin.

Fler föreläsare följde un-

der dagen, åhörarna fick även 
medverka i en forumteater.

Morgan E Andersson sum-
merar dagen:

– Det har varit en givande 
dag med många intressanta 
inspel kring vad vi i kom-
munen – politiker och tjäns-
tepersoner – kan göra för att 
göra Mellerud ännu mer att-
raktivt för företagandet. Vi 
har väldigt goda förutsätt-
ningar och näringslivet i 
Mellerud är konkurrenskraf-
tigt och expansivt. För mig är 
dialog och samverkan viktiga 
ledord i arbetet med att yt-
terligare förbättra företags-
klimatet i Mellerud. Vi har 
börjat med regelbundna fru-
kostträffar med näringslivet 

och redan på onsdag morgon 
(imorgon bitti) träffas vi 
igen. Denna gång har vi fo-
kus på frågor som rör kom-
petensförsörjning och HR-
arbete, men jag räknar med 
att även andra aktuella frågor 
kommer upp till diskussion.
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se

Fotnot: Melleruds kom-
mun ska gå andra utbild-
ningsdagen tillsammans 
med Åmåls kommun den 20 
maj. Då är temat ”Effektiv 
förvaltning och service i 
myndighetsutövning”.
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Brett utbud på arbetsmarknadsdag

Industrigruppen fanns på plats med de tre representanterna, fr.v: Martin Eriksson, JOAB, Claes-Håkan An-
dreazon, JOAB och Jan Olsson, Tyre Recycling in Sweden AB. Ida Flodin Uggla, 9C t.v ska gå på handbolls-
gymnasiet i Kungsbacka.

MELLERUD 
I onsdags anordnades en 
arbetsmarknadsdag i stu-
diehallen på gymnasiet 
för både högstadie- och 
gymnasieelever samt för 
Vuxenutbildningen. Elva 
olika potentiella arbetsgi-
vare medverkade.
Inne i Sparbanksalongen 
hölls olika yrkespresentatio-
ner, bland annat informerade 
Monica Ögren om yrkeshög-
skoleutbildningar.

– Det är ett rörligt och 
flexibelt skolsystem och man 
får inga betyg 
utan omdö-
men istället. 
Eleverna får 
en grundläg-
gande behö-
righet till 
högskola el-
ler yrkeshögskola, berättade 
hon.

I Nettbuss monter står 
72-åriga Kicki Andersson, 
som kör buss i Bengtsfors. 
Hon tog busskort vid 53 års 
ålder och har aldrig ångrat 
det valet.

– Det är så roligt, det bästa 
jag gjort! Jag älskar mitt 
jobb, det är omväxlande och 
jag har fina kollegor. Jag 
tycker om människor och 
mår aldrig så bra som när jag 
sitter bakom ratten. Jag kom-
mer att köra buss tills jag dör, 
säger Kicki med ett brett le-
ende.

Industrigruppen represen-
terades av Martin Eriksson 
och Claes-Håkan Andreas-
son, JOAB samt Jan Olsson,  

Tyre Recycling. Ida Flodin 
Uggla, 9C samspråkar med 
dem och berättar att hon själv 
ska gå på handbollsgymna-
siet i Kungsbacka i höst.

– Jag går med inriktning 
samhäll och beteende. Då 
kan jag läsa vidare till psyko-
log eller beteendevetare. 
Men det vore intressant att 
jobba som fysioterapeut, lä-
rare eller personlig tränare 
också, konstaterar Ida.

Lärlingar
Dahlstiernska gymnasiets 
lärlingsutbildning represen-

terades av 
läraren Da-
niel ”Dalle” 
Roos och 
Sofi Oscars-
son, som går 
första året på 
lärling med 

inriktning handel och admi-
nistration.

– Jag var rätt skoltrött efter 
nian och på lärling har man 
två skoldagar, resten är man 
ute på praktik. Nu är jag på 
Team Sportia och jag har 
varit på ICA Kvantum i Vä-
nersborg. Det är lättare att få 
jobb sedan om man varit ute 
i arbetslivet, säger Sofi.

– Vi har ett fortsatt stort 
intresse för lärlingsutbild-
ningen, säger ”Dalle”.

Vi träffar William Jansson, 
9E. Han har sökt och kommit 
in på mark- och anläggning 
på Dahlstiernska gymnasiet.

– Jag gillar maskiner och 
går i brorsans fotspår. Han är 
grävmaskinist och snickare, 
säger William.

Arbetsmarknadsdagen vände sig till både högstadieeleverna, gymnasieeleverna och de som går på Vuxenutbildningen i Mellerud. Här fanns många 
företag på plats som kunde informera om framtidsutsikterna inom deras yrken.

Yrkeshögskolan Kunskapsförbundet representerades av fr.v: Ann-Chat-
rine Zackrison och Ingmarie Gustavsson Regnér.

Nettbuss fanns på plats med 72(!)-åriga busschauffören Kicki Andersson i blå skjorta. Hon flankeras av Angelica 
Lundqvist, teamledare i Bengtsfors och Saskia Olsson, HR Nettbuss i Göteborg. T.v står Aliaa Dabbagh som 
antingen vill bli lärare eller busschaufför.

Studie- och yrkesvägledaren Susanne Dahlman t.v i samspråk med representanterna för vård och omsorg, 
Britt Johansson, samordnare Hemvården Kroppefjäll, Sara Gerdén, undersköterska Hemvården Centrum och 
Tina Ekström Petrone, undersköterska Kroppefjälls demensboende.

Kompisen Filip Gustafs-
son, 9E, ska gå lantbruksut-
bildningen på Nuntorp. 

– Pappa har gått där, jag har 
kört traktor sedan jag var åtta 
år, förklarar han.

Behöver personal
– Vi försöker värva personal 
och marknadsföra oss, berät-
tar Tina Ekström Petrone, 
undersköterska på Kroppe-
fjälls demensboende.

Hon har sällskap av Britt 
Johansson, samordnare 
Hemvården Kroppefjäll och 
Sara Gerdén, undersköterska 
Hemvården Centrum. Perso-
nalbehovet är stort inom vård 
och omsorgsverksamheter-
na.

Stöd och Service har också 
behov av vikarier, det under-
strök Agneta Gunnarsson, 
stödpedagog, och Mikael 
Andersson stödassistent.

– Vi visar olika gruppbo-
enden och serviceboenden 
och hur vi kommunicerar i 
vardagen med olika hjälpme-
del, påpekade Agneta.

Vid Yrkeshögskolan Kun-

skapsförbundets monter vi-
sar Ann-Chatrine Zackrison 
och Ingmarie Gustavsson 
Regnér deras utbud av efter-
gymnasiala utbildningar.

– För undersköterskor 
finns bra påbyggnadsutbild-
ningar, till exempel med in-
riktning multisjukdom och 

palliativ vård  eller akutsjuk-
vård. Du kan läsa till läraras-
sistent som är en ny yrkesroll, 
den utbildningen finns bara 
på tre orter i Sverige och 
Vänersborg är en av dem. 
Den har ett enormt söktryck. 
Lägre söktryck har vi på ut-
bildningen till integrations-

pedagog, här finns inga sö-
kande från Dalsland. 
Socialadministratör en är 
annan ny utbildning, då kan 
man jobba i kommunal sek-
tor, förklarar Ann-Chatrine.
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se

– Det är så  
roligt, det bästa 

jag gjort! Jag 
älskar mitt jobb!
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Polisen satsar på fler hundpatruller i Dalsland
DALSLAND 
Polisens hundförarverk-
samhet växer och antalet 
ekipage i polisområ-
de  Fyrbodal ska nästintill 
fördubblas. Närvaron av 
hundpatruller kommer att 
öka med riktade insatser i 
lokalpolisområdena i Fyr-
bodal. 
Tidigare har hundpatrullerna 
främst arbetat med inkom-
mande larm om till exempel 
försvunna personer, och på-
gående inbrott. Men tack 
vare den nya omorganisatio-
nen och en långsiktig sats-
ning från polisområdets sida 
har antalet ekipage i Polis-
område Fyrbodal nästan 
fördubblats sedan 2015.

Sedan en tid tillbaka kan de 
även närvara med hundre-

surs i olika planerade insat-
ser. Ett exempel på planerade 
insatser är att leta efter nar-
kotika och vapen på skolor 
tillsammans med kommun-
polisen i förebyggande syfte, 
vilket gjorts i Mellerud vid 
ett par tillfällen redan. 

Detta är möjligt på grund 
av en långsiktig satsning från 
polisområdets sida då det 
gäller hundverksamheten i 
Fyrbodal 

– Nu kan vi vara närva-
rande i Dalsland på ett annat 
sätt och det kommer att mär-
kas, säger Niklas Kjellman, 
gruppchef för hundförarpoli-
sen i Fyrbodal.

Uppdraget
Polishundverksamhetens 
övergripande uppdrag är att 
rädda liv, bidra till bättre ut-

redningsresultat, ökad lagfö-
ring samt brottsförebyggan-
de arbete utifrån lokala 
problembilder.

– Tillgången på vapen och 
narkotika är något som hela 
tiden ökar i samhället vilket 
gör att detta är något som vi 
hela tiden arbetar emot med 
våra kombihundar, berättar 
Kjellman.

Kombihundar kan utföra 
en mängd olika uppdrag. De 
är tränade att utföra allt från 
spårning av inbrottstjuvar i 
terräng och stadsmiljö, hitta 
försvunna personer som gått 
vilse i skog och mark samt 
leta efter narkotika och va-
pen. Att leta efter försvunna 
personer är en av de vanli-
gaste uppgifterna för hund-
förarna i Fyrbodal.

Fler utbildas
Fler hundar och hundförare 
är just nu under utbildning. 
En av hundarna är Minus 
som kommer att förstärka 
närvaron av hundresurs på 
plats i Dalsland tillsammans 
med sin förare. Minus är i full 
gång med dressyrträning mot 
skarp tjänst.

–  Just nu åker vi runt och 
tränar med hundarna på sko-
lor i polisområdet. Meningen 
att det ska bidra till att skolan 
blir en tryggare plats för 
eleverna att vistas på, då vi 
ser till så att saker som inte 
skall finnas på en skola inte 
förvaras där, säger Niklas 
Kjellman. 

Källa: Hundförarpolisen 
Fyrbodal Minus, just nu under utbildning, är en av de hundar som kommer att 

synas under insatser i Dalsland.

Heldag med verktygslära och racing på schemat

Dragracinglegenden Mikael Kågered gästade Mellerud förra onsdagen.

MELLERUD 
Dragracingföraren Mikael 
Kågered och banracings-
föraren Andreas Ahlberg 
besöker skolor under 
rubriken ”Verktygslära 
och racing på schemat”. 
Förrförra onsdagen var 
det fordonselever på 
Dahlstienska gymnasiet 
som fick besök.
Alla samlades i verkstadslo-
kalerna hos Brandt Bil i Mel-
lerud.

– Detta är vårt 203:e besök, 

vi har åkt ut till cirka 92 sko-
lor med det här konceptet. Nu 
kör vi tio skolor under två 
veckor. Jag har sysslat med 
motorsport länge och jag vill 
ge något tillbaka, säger Mi-
kael Kågered från Linkö-
ping.

Verkstadseleverna fick 
bland annat information om 
batterilära, oljelära, mätlära, 
elbilslära och information 
om laddhybrider.

– Jag har lärt mig en del 
nytt, framför allt batteriläran 

var bra och intressant, sade 
eleven Gustav Almqvist.

Racinglegenden Mikael 
Kårered kör själv dragracing 
i högsta klassen, Top Fuel. 
Bilen har 10 000 hästar under 
huven och går från noll till 
500 kilometer på under fyra 
sekunder. Bilen går på nitro-
metan och metanol. 

Tiotal EM-guld
– Jag kör EM, deltävlingarna 
börjar och slutar i England. 
Två EM-deltävlingar kör vi 

Andreas Ahlbergs banracingbil, en VW Golf TCR med en tvålitersmotor på cirka 350 hästar, var intressant 
för fordonseleverna.

på Tierp Arena i Sverige, 
berättar Mikael som kammat 
hem ett tiotal EM-guld.

I Kågered Racing ingår 
även banracingföraren An-
dreas Ahlberg. Han hade 
med sig sin bil, en VW Golf 
TCR med en tvålitersmotor 
på cirka 350 hästar. Andreas 
kör i den högsta serien i 
Skandinavien; TCR Scandi-
navian (före detta STCC).

– Det finns 130-140 sådana 
bilar i världen och åtta i Sve-

rige. Nu står vi i startgro-
parna inför säsongen. I mit-
ten av april börjar vi testa 
fram inställningarna inför 
premiären i början av maj. 
Sedan går det i ett fram till 
början av oktober. Mitt mål i 
år är att vinna race och hålla 
mig till topp-fem, förklarade 
Andreas.

Som representant för VW 
var Björn Schärberg på plats.

– Vi presenterar oss och 
vår syn på framtiden, vad 

som kommer att krävas av 
framtidens tekniker, menade 
han.

Andreas informerade att 
utvecklingen går snabbt mot 
elbilar och laddhybrider.

– Utvecklingen stegras 
markant efter 2020. Försök 
att se det positiva i det istället 
för att motarbeta den utveck-
lingen, framhöll han.
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se

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

Prata med oss. Vi finns alltid nära till hands.

FASTIGHETSBYRÅN I MELLERUD
FASTIGHETSBYRÅN.SE/MELLERUD/0530-131 10/MELLERUD@FASTIGHETSBYRÅN.SE
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”Handel föder handel”
MELLERUD 
Förra torsdagen disku-
terades utvecklingen av 
Melleruds centrum vid 
möten mellan kommunen, 
företagare, köpmän och 
fastighetsägare.  ”Handel 
föder handel”, samman-
fattade kommunalrådet 
Morgan E Andersson (C).
Andersson inledde med en 
önskan om en levande dialog 
om hur vi vill se framtidens 
centrum. Han lämnade över 
ordet till Ingmar Johansson, 
uthyrningsansvarig på Mel-
leruds Handel, som står 
bakom satsningen på ett 
köpcentra på Västerråda. 

– Det har varit en lång resa, 
men 1 oktober ska allt stå 
klart. Därefter ska butikerna 
inredas och i slutet av okto-
ber, lagom till lönehelgen, 
planerar vi att öppna, sade 
han.

Ingmar Johansson förkla-

rade också att när Tanums 
Shoppingcenter öppnade så 
innebar det även en ökning 
av den lokala handeln i Ta-
num. 

– Mellerud är en handels-
ort sedan urminnes tider och 
hade ett handelsindex på runt 
100 åren 2007 till 2016. När 
något stort öppnar dras hela 
handeln med, så handel föder 
handel, framhöll Ingmar Jo-
hansson.

15-tal butiker
Utmaningen, enligt Johans-
son, är att få en bred mix av 
butiker i köpcentret. Totalt 
handlar det om ett 15-tal 
butiker. Han visar en skiss 
där de rödmarkerade områ-
den är redan uthyrda lokaler, 
de gula ytorna är butiker där 
det pågår förhandlingar och 
de gröna är butiker där man 
är längre ifrån att skriva kon-
trakt.

– Det finns förväntningar 

ute i bygden på att större 
klädbutiker ska komma hit, 
till exempel HM eller Lin-
dex, menade Camilla Ros-
lind.

– Så blir det inte. Lindex 
lägger ner på Nordby till 
exempel. Vi är för små, sva-
rade Ingmar Johansson.

Morgan E Andersson me-
nade att vi har en hygglig 
närhet till köpcentret från 
centrum. Avståndet är enligt 
honom längre mellan buti-
kerna på Torps köpcentrum 
än från Köpmantorget till 
Västerråda. Det gäller att få 
till en smidig gångväg mel-
lan torget och Västerråda.

Coops fastighet
Flera undrade vad som hän-
der med Coops fastighet vid 
torget.

– Jag har haft möte med 
Coops fastighetsansvarige 
och jag påpekade att fastig-
heten är strategiskt viktig i 

centrumutvecklingen, berät-
tade Morgan E Andersson.

Annat som diskuterades var 
att det behövs bättre och tyd-
ligare infarter från E45 till 
centrum, gemensamma öp-
pettider i centrum, att parke-
ringsvakten dras in, fler par-
keringsmöjligheter efterlystes  
i centrum och att de ska vara 
kostnadsfria. Många saknar 
också taxiverksamhet. Hyres-
värdar som inte tar sitt ansvar 
togs också upp liksom beho-
vet av snabbladdare till elbilar 
på torget.

Ett förslag var att flytta 
lekplatsen vid Indiankullen 
till området intill brandsta-
tionen, för att göra plats åt 
fler p-platser.

Svenska Stadskärnor
– Svenska Stadskärnor är ett 
projekt jag skulle vilja starta, 
så jag behöver ert stöd att gå 
med i det, sade kommunchef 
Sophia Wikström.

Ingmar Johansson visade en bild där de röda partierna visar uthyrda delar av köpcentret på Västerråda.Dalslandsrummet var fyllt av lokala näringsidkare vid mötet som handlade om utvecklingen av Melleruds 
centrumhandel.

Näringslivsutvecklaren Marie Hörnlund.

Möte med forskning på dagordningen 
HÅVERUD 
Förra fredagen samlades 
ett tjugotal representan-
ter från kommunerna i 
Bohuslän, Dalsland och 
Östfold när Svinesunds-
kommittén höll  årsmöte 
på Dalsland Center.

Efter årsmötesförhandling-
arna fick deltagarna ta del av 
forsknings- och utrednings-
resultat från det nordiska 
forskningsinstitutet Nordre-
gio som bland annat forskar 
kring samhällsplanering och 
regional utveckling.

Forskaren Mari Wøien gav 

bland annat en inblick i hur 
urbaniseringen påverkar 
olika regioner. Både Norge 
och Sverige har befolknings-
tillväxt, mest beroende på 
invandring. 2011 till 2016 
har befolkningen vuxit med 
tio procent, i städerna. 

Sverige har en sysselsätt-

ningsgrad på 81,2 procent, 
Norge 78,6 procent. 

Urbanisering är en stark 
trend i hela Norden, men 
olika regioner har olika ut-
veckling.

– Varför folk flyttar till el-
ler från platser, och att man 
inte flyttar en och en utan i 

små enheter, är en viktigt att 
beakta när man planlägger 
för framtiden, sade Wøien.

Mötesdelegaterna fick 
också  information om dals-
landsturismen av Dalslands 
Turist AB:s vd Johan Abe-
nius. 

Dalsland Centers tidigare 

Norska forskaren Mari Wøien, Nordregio, gav inblick i hur urbaniseringen påverkar olika regioner. Ett tjugotal kommunrepresentanter från Dalsland, Bohuslän och Östfold träffades på Dalsland Center, bland 
andra Morgan E Andersson, kommunalråd i Mellerud. 

Utmärkelsen Årets stads-
kärna delas ut till den svens-
ka stad eller ort som under de 
närmast föregående åren 
gjort störst framsteg i sin 
förnyelse av centrum, genom 
samarbete mellan både pri-
vata och offentliga aktörer. 
2019 tävlar Åmål, Östersund 
och Karlskrona om detta.

– Det handlar om att tänka 
nytt om ett arbetssätt mellan 
fastighetsägare, handel och 
kommunen, tillade Sophia 
Wikström.

– Jag är stolt över Mellerud 
och handeln här. Folk utifrån 

åker hit på grund av att vi har 
ett levande centrum, under-
strök Morgan E Andersson.

Fler frukostmöten är på 
gång. Näringslivsutveckla-
ren Marie Hörnlund infor-
merade om ”Dalsland bjuder 
på frukost” på Dalsland 
Center den 6 maj och en kick 
off för näringslivsstrategiar-
betet den 27 juni på Dalsland 
Center.
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se

chef, Lena Lundberg, berät-
tade engagerat om Håverud, 
kanalen och platsens  histo-
ria.

Karin Åström
karin@mellerudsnyheter.se
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LAGERVAGNAR FÖR  
OMGÅENDE LEVERANS
OBS!  
Prisökning 1/5 på 
nybeställda vagnar

Med fokus på livsmedelsstrategin

Hur kan vi med livsmed-
elsstrategin i ryggen få 
till en mer hållbar produk-
tion och konsumtion av 
livsmedel – hur kan före-
tagare, offentliga aktörer 
och konsumenter bidra? 
Detta var frågeställningen 
när Gröna Klustret Nuntorp 
bjöd in till seminarium i äm-
net. 

Föreläsare på plats var från 
Jordbruksverket, Eva Sund-
berg och från Livsmedels-
verket via Skype, Anna-Ka-
rin Quetel. Här möttes 
kommunchef, kostchefer, 
konsumenter, producenter, 
anställda i offentliga kök och 
övriga intresserade i frågan. 
Representerande var Melle-
rud, Bengtsfors, Grästorp, 
Färgelanda samt Väners-
borgs kommuner.

Produktionen ska öka
Den inhemska livsmedels-
produktionen ska öka, de 
nationella miljömålen nås 
och skapa tillväxt, sysselsätt-
ning och hållbar utveckling i 
hela landet. 

Ökningen, både konven-
tionell och ekologisk, ska 
svara mot konsumenternas 
efterfrågan. En produktions-
ökning bidrar även till en 
ökad självförsörjningsgrad. 
Allt detta, och mycket mer 
kring våra matvanor, fram-
kom i Eva Sundbergs före-
läsning, liksom att det ska 
finnas en tydlig ambition 
inom offentlig sektor att vid 
upphandling ställa krav i 
nivå med svensk lagstiftning 
(djurskydd, miljö etcetera).
 – Målet för självförsörj-
ningsgraden bör vara 70 

Eva Olsson, i mitten, representerade producentledet under tisdagens seminarium. På bilden syns också bland annat Therese Andersson och 
Thomas Weber, båda arbetar som förstakockar i Bengtsfors kommun. 

Elisabeth Hansson, Lena Stang, Susanne Janveden och Marianne West-
man låter sig väl smaka av kvällens fika. Alla representerar de olika yr-
kesområden som berörs av livsmedelsstrategin.  

 Jord & skog 
Tisdag 16 april 2019

procent, vi kan aldrig komma 
upp till 100, sade Eva Sund-
berg.

Vad krävs i Dalsland?
Efter föreläsningarna blev 
det grupparbete. Det hand-
lade om vilka förändringar 
som krävs i Dalsland, om vad 

offentliga och privata konsu-
menter, privata restauranger, 
livsmedelsproducenter, för-
ädlare och handeln behöver 
göra för att alla ska bidra till 
livsmedelsstrategins mål 
och därmed hållbar konsum-
tion och produktion för häl-
san och miljön. 

Kunskap, nätverkande och 
att producenter, konsumen-
ter och politiker måste mötas 
ansågs viktigt, liksom ut-
bildning och förståelse för 
varandras problem. 

Mer lokalproducerat i bu-
tikerna, hur butikerna frontar 
samt vikten av rekoringar 

framkom också, såväl som 
bra mötesplatser, seminarier 
och event. Någon påtalade 
att kommunernas resurser är 
alldeles för olika.

Ing-Marie Norrman
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Vårbruket, som är i det 
närmaste är klart på Dal-
boslätten, har varit gynn-
samt. Nu väntas bara att 
vädrets makter fortsätter 
i samma anda, med lagom 
mängder av både regn och 
värme. Fortfarande ligger 
dock fjolårets torka som 
en skugga över lantbru-
karnas förväntningar. Det 
är lång väg kvar till skörd.
Sett till fjolårets torka kom
mer årets skörd att vara vik
tigare än någonsin, menar 
Bengt Karlsson, regionchef i 
Väst på bondeägda företaget 
Lantmännen.

Han lämnar också följande 

statusuppdatering om de 
förutsättningar som våra 
lantbrukare nu står inför:

Spannmål
Vintern har varit mild vilket 
inneburit att grödorna har 
övervintrat bra, dock kan 
viss höstrapsareal ha tagit 
skada, men höstsäden ser 
överlag väldigt bra ut.

Trots att vi fått hyfsat med 
regn i mars skulle det behöva 
komma mer, det är fortfa
rande inte tillräckligt med 
vatten nere i marken på 
många ställen. Detta påver
kar inte vårbruket just nu, 
men det kommer att krävas 

Gynnsamma förhållanden för årets vårbruk

En liten paus i arbetet på Gällenäs Gård blev det för Ingemar Carlsson 
och Jan-Olof Johansson när Melleruds Nyheter hälsade på.

Marken är torr. Det ryker ordentligt när Jan-Olof Johansson sprider konstgödsel på Gällenäs. 

regelbundet med regn under 
växtsäsongen för att grödor
na ska utvecklas optimalt.

Grovfoderproduktion
Det råder fortfarande osäker
het kring hur 2018 års vall
insådder klarat sig.

Till skadade vallar har 
Lantmännen tagit fram en 
speciell vallfrösort som man 
”hjälpsår” in i befintlig vall. 
Detta gäller framförallt så 
kallade förstaårsvallar.

Vårbruket
Vårbruket har varit gynn
samt i Västra Götaland. Väd
ret har varit soligt, aktivite
terna i fält har gått för 
högtryck och det har varit ett 
allmänt vårbruk i hela regio
nen.

Upptorkningen de senaste 
veckorna har gjort att lant
brukarna kunnat gödsla de 
höstsådda grödorna, gödsel 
som behövs för att dessa ska 
utvecklas väl.

Vårbruket tidigt 
klart i Häljerud 
JanOlof Johansson på går
den Häljerud i Gestad är klar 
med vårbruket hemmavid.

Småbrukare och självhushållare i egen takt
Jenny Åhman och Jo-
hanna Eheim flyttade till 
sin gård utanför Mellerud 
i mars för ett år sedan. 
Här lever de småbrukarliv 
och producerar själva det 
mesta de behöver av mat 
under ett år.
Till gården, med två små 
boningshus och en ladugård, 
hör cirka två hektar mark, till 
stor del gamla gräsbevuxna 
åkrar, plus lite skog. 

Två linderödsgrisar bökar 
i jorden på en inhägnad del 
av marken, de ersätter plo
gens arbete på detta jordbruk 
som bedrivs helt utan maski
ner. Här har aldrig funnits en 
traktor.

Självhushåll och småbruk
Jenny och Johanna lärde 
känna varandra på en ettårig 
folkhögskoleutbildning i 
självhushållning och små
bruk på Allmogegården i 
Småland. Johanna som stu
derat migration på Högsko
lan i Malmö, tyckte att lära 
sig om självhushåll och 
småbruk kändes menings
fullt. Hon ser detta sätt att 
leva som en lösning på 

många problem som finns i 
vår tid.

Jenny kom från ett jobb 
som ingenjör på Volvo Last
vagnar i Göteborg. Hon 
kände att hon aldrig var rik
tigt nöjd, att göra karriär och 
köpa upp sig på bostads
marknaden i stan var inte det 
liv hon egentligen längtade 
efter.

De fann varandra och av en 
slump fick de tips om gården 
i Dalsland, ett landskap de 
inte alls kände till. De åkte 
och tittade och det som var 
avgörande för beslutet att 
köpa stället var en väl fung
erande jordkällare.

– Egentligen kom det lite 
hastigt, vi hade inte känt 
varandra så länge, men vi 
tänkte att vi testar. Det har 
gått upp och ner, säger de 
med ett skratt.

Bevara och producera
– Målet är att gården ska 
fungera som ett slutet krets
lopp som kan försörja oss 
med det mesta vi behöver, 
säger Johanna. 

Det är där som grisarna 
kommer in. De ersätter plo

gen när de bökar upp jorden, 
vänder upp och ner på den 
med fascinerade effektivitet. 

När de bökat färdigt på ett 
ställe, flyttar de till nästa. En 
extra bonus med grisar är att 
de även äter snigelägg och 
ogräsrötter. Här på gården 
har snigelproblemet blivit 
mycket mindre sedan gri
sarna kom.

– När vi berett jorden, efter 
att grisarna gjort sitt jobb, 
täckodlar vi med halm, hö 
och gräsklipp. Vi gjorde 
också ett experiment förra 
sommaren med att odla pota
tis under kartong och halm. 
Det fungerade jättebra i tor
kan, potatisarna under blev 
många, stora och fina, tack 
vare den fukt som blev under 
kartongen, så det ska vi fort
sätta med, säger Jenny.

Rotfrukter och annat
Jenny och Johanna odlar 
rotfrukter, olika kålsorter, 
lök, vitlök, tomater, gurka, 
pumpa, squash, kryddor, 
bönor, ärtor och potatis. I år 
kommer de också att odla  
ätbara perenner och bovete 
som blir både mat och grön

Paus i arbetet med egentillverkat te av ringblomma, nypon, johannesört och annat. Johanna Eheim och Jenny 
Åhman är småbrukare och självhushållare.

Linderödsgrisarna gör plogens jobb på gården utanför Mellerud. Jordkällaren, en oumbärlig tillgång för den som producerar sin egen mat.Jenny Åhman och Johanna Eheim sköter sin gård helt utan maskiner.

I början av förra veckan 
var han i full färd med sådd 
och lite konstgödselsprid
ning för granngårdars räk
ning. Även han menar att så 
här gynnsamma vårbruks
förhållanden ges det inte ofta 
och man är nu klar två 
veckor tidigare än normalt. 
Han tänker tillbaka på fjol
året och säger:

– Problemen började 
egentligen redan hösten 
2017, som var blöt och kall 
och sådden blev sen. Många 
fick så om. Men en torr som
mar är inte bara negativt, 
speciellt för lerjord som tor
kar isär och blir lucker och 
genomsläpplig. Höstgrödor
na, såsom vete och raps, har 
klarat sig fint.

JanOlof har enbart spann
målsodling på sin gård och 
har själv 45 hektar med höst
vete. Totalt odlas 120 hektar 
med spannmål, oljeväxter 
samt fröodling. Nu hoppas 
han att sådden får gro och 
komma upp något innan ne
derbörden bättrar på det hela.

Ing-Marie Norrman

gödsel. Det de behöver köpa 
till hushållet är säd, salt, 
socker, ägg, frön, kryddor, 
rengöringsmedel och ibland 
mjölk och ost. 

– Vi lägger inte mer än  
1 000 kronor i månaden på 
mat, berättar Jenny.

Gödsel och täckmaterial 
till odlingarna får de av 
hjälpsamma människor och  
en granne som har kor. Och 
gårdens tre kaniner, produ
cerar mer gödsel än man kan 

föreställa sig. Till grisarna 
får de grönsaker, frukt och 
överblivna mjölkprodukter 
från en lokal livsmedels
handlare.

Bredvid arbetet med går
den arbetar Johanna på ett 
bageri och inom äldrevår
den. Jenny vikarierar på en 
förskola. Dessutom är hon 
yogainstruktör, utbildad i 
Göteborg och håller yoga i 
Mellerud en gång i veckan, 
Johanna är massör, utbildad 

i Thailand och ger behand
lingar hemma på gården.

– Vi ville ha ett lugnare liv 
och även om vi har mycket 
jobb med gården gör vi det i 
vår takt. Man får fysisk trä
ning av att vara småbrukare 
och mår bra både fysiskt och 
psykiskt, säger Jenny och 
Johanna.

Karin Åström
karin@mellerudsnyheter.se

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

på hemmaplan
Vi är intresserade av långsiktiga 
samarbeten med lokala virkesleverantörer. 
Slå oss gärna en signal.

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

Sträckfilm • Ensilageplast

Tel. 0521-360 48

ANDERS OCH JOHAN ÄR JORDNÄRA
alternativet till 

storbolagen

Vänersborg 0521-308 20, Uddevalla 0521-64 66 60, Karlstad 054-13 75 60  www.dina.se

Vi har Sveriges nöjdaste
företagskunder
enligt Svenskt Kvalitetsindex

Anders Staxäng och Johan 
Jolemark. Lokalt förankrade 
med stort engagemang och 
gedigen kunskap i försäkrings-
frågor för jordbruk. 

Dina Försäkringar
Väst & Värmland

Sex laxar i en 
pappask
Visste du att Stora Enso har tagit fram 
Eco Fish Box, en förvaringsbox av förnybart 
material från skogen. Den är lätt att transportera 
och helt återvinningsbar.

Ring din lokala virkesköpare så berättar vi 
mer eller läs mer på www.storaensoskog. seVi fräser

bort dina
stubbar!

• Jord 
• Torv 
•Täckbark

 Tel. 070-777 43 20

Klipp ut och spara !

Industrigatan 1B, Ed      www.motor4u.se      0534-121 30

Motor4U

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

CFMOTO Sveriges mest sålda ATV-märke!
CFMOTO 450 EFI 
4*4, Vinsch, , drag. Terräng el. traktorreg.
Pris från 43 120:- ex. moms

ATV-TILLBEHÖR-MOPED-ELCYKLAR-TRÄDGÅRD-SKOG

Skogspaketkampanj!
– Skogs/kombivagn m. vinsch
– Hasplåtsats   – Huggarlåda
Ord. pris 21 000:- ex moms
Vid köp av ny CFMOTO,  
11 900:- ex moms (begr. antal)

Nu kan vi erbjuda 
5-års garanti,

på nya Kawasaki 
och CFMOTO!

Kom och byt in din 
gamla maskin!

CFMOTO 520 EFI 
4*4, servostyrning, vinsch, drag. Terräng el. 
traktorreg. Pris från 51 120:- ex. moms

CFMOTO 820 EFI 
4*4, servostyrning, vinsch, drag. 
Terräng el. traktorreg.
Pris från 67 920:- ex. moms

 Jord & skog 
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ÅTERFÖRSÄLJARENS ADRESS

NYHET
Husqvarna 550 XP® Mark II  /545 Mark II

SÅGA 
SNABBARE.
SÅGA 
LÄNGRE.
SÅGA 
BÄTTRE.

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

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

Har du frågor om 
skog och lantbruk?
Funderar du på att köpa gård? Hur du ska 
placera dina skogspengar? Eller hur hög din pension blir?
 
Välkommen att ställa dina frågor till oss

dalsbank.se I 0530-440 00

Vattenvårdsprojekt som 
får 1,7 miljoner kronor

Karin Hilmér är ordförande i Dal-
bergså/Holmsåns vattenråd. Här 
vid gården Äspesäter i Grinstad 
har en del åkermark strukturkal-
kats, vilket lett till mer lättbrukad 
jord och jämnare skördar.

Karta över geografiskt prioriterade områden i Västra Götalands län: 1. 
Nordvästra Skaraborg. 2. Dalbergså-Holmsån. 3. 8+fjordar. 4. Friaån. 
Källa: Länsstyrelsen Västra Götaland.

Ett vattenråd är en frivillig samman-
slutning av intressenter inom vatten-
vårdsområdet som gemensamt strävar 
efter att utifrån ett helhetsperspektiv 
nå en god status för områdets grund-
vatten och ytvatten.

LOVA-stödets syfte är att genom-
föra kostnadseffektiva åtgärder som 
minskar transporten av kväve och fosfor 
till vattendrag, sjöar och hav. 

Bidraget kan sökas av kommuner 
eller ideella sammanslutningar, eller en 
kombination av dessa.

Bidraget får inte överstiga 30 pro-
cent av kostnaderna för kalken och 
spridningen av den.

FAKTA

Dalbergså/Holmsåns vat-
tenråd har beviljats bi-
drag på 1 678 500 kronor 
för strukturkalkning av 
omkring 500 hektar per 
år under en treårsperiod. 
Kalk har en långsiktig po-
sitiv effekt på lerjordarnas 
struktur. 
Inom statens satsning på 
Lokala vattenvårdsprojekt 
(LOVA) får lantbrukare bi-
drag till strukturkalkning för 
att minska riskerna för fos-
forförluster från åkermark. 
Området Dalbergså/Holm-
sån är ett av Länsstyrelsens 
fyra prioriterade områden i 
Västra Götaland. Vattenrådet 
har medel till cirka 500 hek-
tar per år (under en treårspe-
riod) för strukturkalkning 
inom Dalbergså/Holmsån 
avrinningsområde.

Karin Hilmér är ordföran-
de i Dalbergså/Holmsån vat-
tenråd. Hon berättar att man 
tidigare sökt och fått LOVA-
stöd under 2015 och 2016.

Max 30 procent i bidrag
– Nu har vi sökt för 2019 och 
blivit beviljade bidrag för tre 
år. Om lantbrukare köper 
strukturkalk betalar man 
själv fakturan först. Sedan 
skickar man in kartor med 
mera till vattenrådet där det 
också syns att man sparat en 
ruta där man inte sprider 
kalk, för att ha att jämföra 
med. Därefter får lantbruka-
ren pengar tillbaka av vat-
tenrådet, max 30 procent av 
summan. Hittills är det sex-
sju lantbrukare som gjort det. 
Dalboslätten passar väldigt 
bra då det är en lerhalt på över 
15 procent, förklarar Karin.

Bra med hög lerhalt
Lerjordar svarar mycket bra 
på strukturkalkning, ju högre 

lerhalt – desto bättre effekt. 
Strukturkalkningen minskar 
mängden fria lerpartiklar 
som kan rinna ner genom 
torksprickor och maskgång-
ar till dräneringsrör och vi-
dare ut i vattendrag. Genom 
att marken blir mindre kom-
pakt får den en bättre struktur 

och vattnet kan lättare infil-
trera istället för att rinna av 
på ytan och ta med sig jord 
och fosfor ner i diket. 

Får bättre skördar
– Man får bättre skördar och 
lägre brukningskostnader 
och strukturkalkningen hål-

ler i 15-20 år. Kalken måste 
brukas ner direkt och flera 
gånger. Det ska dessutom 
vara torrt i marken. Bäst tid 
är på hösten när man harvar 
eller sommartid vid träda. 
Men jag vill påpeka att det är 
lika viktigt att strukturkalka 
även om man inte får bidrag, 
understryker Karin.

Dalbergså/Holmsån om-
fattar ett avrinningsområde 
från Frändefors och upp till 
Mellerud.

Effekt året efter
Karin, som tillsammans med 
maken Per-Olof och deras 
barn driver Hilmér Lantbruk 
i Grinstad, berättar att de 
själva kalkat och redan året 
efter märktes effekten i form 
av mer lättbrukad jord och 
jämnare skördar.

– Som ordförande känner 
jag ett ansvar att informera 
jordbrukare att jobba för att 
förbättra vattenkvaliteten, vi 
måste alla tillsammans jobba 
för det. Det finns också 
pengar att söka för till exem-
pel dammar. Vi i vattenrådet 
har intentionen att hålla in-
formationsträffar framöver, 
berättar Karin.

Susanne Emanuelsson  
susanne@mellerudsnyheter.se

Annonsera på
Från A till Ö

Ring eller maila Christina
0530-125 40

annons@mellerudsnyheter.se

Din kompletta leverantör  
av plåt och tillbehör  

till både tak och vägg

Kontakta oss för en gratis offert
Välkommen!

Vi har alltid de bästa priserna 
och över 10 000 kvm i lager!

 Jord & skog 
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Kurödsvägen 5 UDDEVALLA 
Ångpannegatan 8 GÖTEBORG 
Nuntorp 301 BRÅLANDA

Maskinfirman som har  
det mesta för de flesta

Tel. 0522-999 50 • www.andresenmaskin.se

BRÅLANDA, Industrigatan 13
Maskinförsäljning: Nils Högberg 010 - 556 26 29
Reservdelar och Verkstad: 010 - 556 02 80
www.lantmannenmaskin.se

Rusta inför våren
– vi står laddade
Köp din olja där kunskapen finns. Vi hjälper dig välja rätt olja 
till din maskin. Vårens oljekampanj pågår 25/2 – 29/3 2019. 
Valtra N med lastaren på köpet. Just nu får du frontlastaren 
på köpet vid köp av ny Valtra N med frontlastare ur vårt lager. 
Kontakta oss redan idag för mer info!

P
N
1
9
0
2

Oljekampanj 
i vår butik

Våren närmar sig – 
boka tid i verkstaden 

inför säsongen
Lastaren på köpet

Följ oss på 
sociala medier

Fynda från butiken 
på våra utgående högtryckstvättar från Kärcher 
Ring Tommy för mer info

Är knivarna vässade 
inför grässäsongen? 

Duktiga mekaniker, 
snabb service 

Passa på att köpa en Valtra 
– ring idag för bästa pris

Glad Påsk 
önskar

Suzuki 4x4 på biogas 
 MILJÖBILAR SOM 
TAR SIG FRAM

NYA VITARA 4x4 
BIOGAS FRÅN 

277.600:-S-CROSS 4x4 
BIOGAS FRÅN 

279.600:-

Bränsleförbr. bl. körning NEDC-korr: 3,7-4,2 kg/100 km. CO2 101-114 g/km. WLTP: 4,4-4,9 kg/100 km. CO2 101-114 g/km. 3 års nybilsgaranti, 
3 års vagnskadegaranti, 3 års assistans och 12 års garanti mot genomrostning. Bilarna på bilden kan vara extrautrustade.

Sapphultsgatan 6 – 8, Mellerud 
0530-72 40 08. Mån – fre 9 –18, 
lör 10 –14. www.roybil.se

Suzukis fyrhjulsdrivna modeller finns alla som miljöbilsalternativ, 
konverterade för gasdrift. Biogasbilar är inte bara bra för miljön, 
de ger dig även en enastående totalekonomi. Kom in så berättar 
vi mer om fördelarna. Den långa räckvidden till exempel. 

Ska ni bygga nytt?
  l indab systemline  |   stålbyggnader

Komplett halleverans 
- inklusive stommontage

”Vi hjälper dig med den hall du vill ha. 

Det kan vara  maskinhallar, ridhallar eller mer 

avancerade hallbyggnader. 

Välkomna att höra av er till mig.”

Lindab erbjuder hallar efter era behov. 

Vi anpassar våra lösningar till just den hall du efterfrågar. 

Kontakta Conny Fredriksson - vår säljare i ert område.

T  

  

 

Lorem ipsum
E-post: 
conny@bralandatra.se

Telefon: 
0521-77 88 50

 

www.lindabhallen.se

 

 

   

  

     

    

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

BRÅLANDA TRÄ AB
BYGGVARUHUS

Öppet: måndag-fredag 7–18, lördag 9-13

Ska ni bygga nytt?
  l indab systemline  |   stålbyggnader

Komplett halleverans 
- inklusive stommontage

”Vi hjälper dig med den hall du vill ha. 

Det kan vara  maskinhallar, ridhallar eller mer 

avancerade hallbyggnader. 

Välkomna att höra av er till mig.”

Lindab erbjuder hallar efter era behov. 

Vi anpassar våra lösningar till just den hall du efterfrågar. 

Kontakta Conny Fredriksson - vår säljare i ert område.

T  

  

 

Lorem ipsum
E-post: 
conny@bralandatra.se

Telefon: 
0521-77 88 50

 

www.lindabhallen.se

 

 

   

  

     

    

 Jord & skog 
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Flerfaldigt prisbelönt rostocksmusiker
Guldklaven delas varje 
sommar ut i olika katego-
rier. Det är dansbandsvärl-
dens svar på  Grammisar 
och Guldbaggar. Anders 
Larsson i Dals Rostock har 
fyra stycken. 
Två har han fått som medlem 
i Streaplers och två är indivi-
duella, årets keyboardist 
2007 och årets musiker 2012. 
Lär känna en kommuninvå-
nare som sätter spår i musik-
världen.

Uppväxt i Ör
Anders är uppväxt på en gård 
i Ör. Han gick på Karoliner-
skolan och Rådaskolan.

– Jag gick i musikskolan i 
Mellerud och spelade piano. 
Men jag gick inte så länge. 
Det var så tråkigt med noter. 
Istället lyssnade jag på låtar 
och kopierade, berättar An-
ders.

Sedan blev det musikgym-
nasium i Uddevalla där han 
fick lära sig noter igen. Dess-

utom fick han ett nytt instru-
ment, sång.

På gymnasiet startade han 
en barbershopkvartett med 
skolkamrater. De lyckades 
komma tvåa i en nationell 
tävling i Helsingborg.

Date
På gymnasiet var han också 
med om att starta ett band. En 
kusin hade startat Arvingar-
na, så Anders och kompi-
sarna kallade sitt band för 
Släktingarna. Deras första 
spelning var på Rondo i Gö-
teborg som förband till just 
Arvingarna.

– Det var häftigt. Skri-
kande tjejer framför scenen 
och så fick vi skriva autogra-
fer. Det var en framtid vi 
kunde tänka oss.

Släktingarna blev Date och 
gick till final som kopior av 
Take That. Via Lasse Holm 
och Torgny Söderberg ham-
nade de så småningom på 
Bert Karlssons bolag Mari-

PORTRÄTTET

Anders på en plats han stortrivs, vid mixerbordet i studion med några keyboards inom räckhåll.

Här står Anders på scenen tillsammans med Streaplers. Foto: Privat.

Studenter gav utvecklingstips

Fr.v Susanne Jensen, Baldersnäs, fick många tips på hur verksamheten 
kan utvecklas. Publiken består av studenter som deltog i kursen som 
arrrangerades av Högskolan i Skövde.

Nordiska och baltiska studenter övade marknadsföring och gav tips till 
lokala turismföretagare i Dalsland.

För Jan Sedenka, lärare på Hög-
skolan Skövde, var det naturligt att 
förlägga kursen till Dalsland.

Ett fyrtiotal nordiska och 
baltiska studenter har i 
en vecka bott på hotell 
i Dalsland och studerat 
upplevelsebaserad mark-
nadsföring.

Kursen arrangerades av 
Högskolan i Skövde och  
studenterna kom från sju 

olika högskolor. Projektet 
delfinansieras av Nordiska 
Ministerrådet. 

Förutom klassiska föreläs-
ningar har de jobbat i grupper 
mot flera lokala företag. 

– Tanken är att studenterna 
förutom att lära sig nya saker 
teoretiskt även ska kunna 
använda sina kunskaper 

praktiskt, säger Jan Sedenka, 
lärare på Högskolan Skövde 
och ansvarig för kursen. 

De medverkande företa-
gen har fått tips och idéer från 
studenterna på hur de kan 
vidareutveckla sina verk-
samheter.

– Det är inspirerande och 
väldigt viktigt att få jobba 
tillsammans med studenter-
na och att få ta del av deras 
tankar och idéer kring vår 
verksamhet. Tack vare deras 
frågvishet och feedback kan 
vi utvecklas och bli ännu 
bättre, säger Kerstin Lind-
berg på Håveruds Hotell, ett 
av de medverkande företa-
gen. 

Dalsland självklart val
– Jag tänkte direkt på Dals-
land när detta projekt dök 
upp, säger Sedenka. 

Han upplever att det finns 
ett fantastiskt driv och en 

positiv anda bland turism- 
och upplevelseföretagen i 
Dalsland och det samarbets-
klimat som finns mellan fö-
retagen här är unikt. 

Fantastisk respons
– Responsen från företagarna 
har varit fantastisk – här fick 
vi tacka nej till företag som 

önskade vara med vilket är 
väldigt ovanligt i dessa sam-
manhang, säger Sedenka 
som själv har en stuga på ön 
Henriksholm i Ånimmen och 
sedan barnsben tillbringat all 
sin fritid där. 

– Att Dalslands Kanal AB 
valt att samarbeta med oss i 
detta projekt tycker jag per-
sonligen är väldigt roligt, 
säger han.

Andra medverkande tu-
rismföretag var exempelvis 

Baldersnäs, Håveruds Hotell 
och Upperud 9:9.

Studenterna gjorde en pre-
sentation för vart och ett av 
dem. Till exempel fick Bal-
dersnäs tips om att bli synli-
gare.

– Ni har ett instagramvän-
ligt hotell och mycket att 
erbjuda men ni kan bli mer 
synliga, menade studenterna. 
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

anne. Det ledde också fram 
till Melodifestivalen två 
gånger och sex låtar på 
Svensktoppen innan Anders 
försvann ur bandet.

Streaplers
För cirka 15 år sedan fick 
Anders samtal från sin far-
bror Lasse som var medlem 
i Streaplers. Lasse hade fått 
cancer och visste att den inte 
gick att bota. Så han frågade 
om Anders ville ta över hans 
plats i bandet.

– Jag hade just bildat familj 
och fått barn, så det verkade 
vara ett bra ställe att vara på, 
konstaterar Anders.

Med Streaplers blir det nu 
för tiden 120-130 spelningar 
per år.

– På sommaren ligger vi 
ute  nästan varje dag.

Gruppen ligger bokade 
drygt ett år i förväg. 

Kompositören
Vid sidan av spelandet med 
Streaplers skriver Anders 
musik. Hos STIM (Svenska 
Tonsättares Internationella 
Musikbyrå, som bevakar att 
kompositörer får betalt när 
deras låtar spelas på olika 
ställen) har han 160 registre-
rade verk. Han har, förutom 
för  Streaplers och Date, 
skrivit låtar till bland annat 
Arvingarna, Lasse Stefanz 
och en rad norska band och 
artister.

– En låt som fått rykte om 
sig är ”Rostock Rock” som 
jag skrev när jag var relativt 
ny medlem i Streaplers. (Den 
finns på både Spotify och 
Youtube för den som vill 
lyssna.)

I samband med att han 
började i Streaplers ville 

Anders bygga en egen stu-
dio. Han fick tips om att den 
gamla brandstationen i Dals 
Rostock var till salu. Den 
behövde bara byggas om och 
tomten göras i ordning. 

– Jag var ju ung och då tror 
man att allt är möjligt, menar 
han.

Det första större jobbet var 
när Sony tog kontakt och 
ville att han skulle spela in 
och producera en skiva med 
ett band de ville satsa stort 
på, Torgny Melins. Anders 
tog sig an uppdraget och 
bandet spelade in ett par ski-
vor i Dals Rostock.

Givetvis har alla Streaplers 
skivor sedan studion blev 
klar spelats in här. Bandet gör 
i genomsnitt en ny skiva per 
år. Dessutom har artister som 
Kicki Danielsson och Lasse 
Holm gjort skivor här, lik-
som lokala artister som Al-
ban Faust och Jonny Lind-
blom.

Nya projekt
Idag använder Anders studi-
on till att skriva musik. Han 
har utrustning som gör att 
han på egen hand kan skapa 
hela produktioner. Han testar 
undertecknad på en låt han 
arbetar med och jag kan inte 
avgöra om det är ett band 
som spelar eller om det är 
Anders som har skapat allt 
med sitt keyboard och utrust-
ningen.

Ett av projekten är den in-
spelning han gjort med John 
Meller och Amelia Anders-
son. Han visar den video de 
just skapat för låten.

– Låten är redan spelad  
20 000 gånger på Spotify, 
vilket är mycket för en ny 
artist som inte har ett stort 
skivbolag i ryggen.

Han och John skriver 
också musik till en malmötjej 
som heter Julia. 

Anders spelar upp några 

barnlåtar han och Roger Ric-
hardsson spelade in för 
många år sedan. Det är spän-
nande musik där bland annat 
Rebecka Möller sjunger.

– Vi har gjort fem låtar, 
men inte slutfört projektet, 
säger Anders. Vi måste skaka 
liv i det igen.

Jag instämmer helt.

Fortfarande entusiast
Anders har tillbringat 27 år 
som turnerande musiker och 
15 år som studioägare och 
producent. Jag slås av att han 
fortfarande har kvar skapar-
glädjen och entusiasmen.

Hans ögon lyser när han 
berättar om nya projekt och 
visar på studions alla möjlig-
heter. Det bådar gott för 
framtiden, både för Streap-
lers och alla andra musiker 
och sångare han arbetar med.

Lars Nilsson
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Dalslands Västra Värmlands 
Järnväg är en viktig järnväg 
för de stora mängder timmer 
och massatransporter som 
går genom landskapet. Ingen 
som på allvar vill hejda kli-
matförändringarna kan för-
orda att dessa transporter 
läggs över på lastbil, istället 
för på järnväg. 

Det krävs ansträngningar 
för att behålla och utveckla 
järnvägen.

För några år sedan medver-
kade Västra Götalandsregio-
nen och Trafikverket i inves-
teringar i DVVJ- banan som 
möjliggör fortsatt drift. Det 
är i dagsläget svårt att få 
lönsamhet på banan och de 
båda stiftarna – Mellerud och 
Bengtsfors kommuner – har 
haft överläggningar med 
Västra Götalandsregionen 
om hur vi bäst medverkar till 
utveckling av banan.

Ett utvecklingsarbete har 
startat för att långsiktigt un-
dersöka förutsättningarna 
för DVVJ. Tills vidare fort-
sätter de båda kommunerna 
och regionen att satsa på 
banan. Nu är vi bland annat 
överens om att anslå medel 
för turistsatsningar för som-
maren 2019. En god start på 
en positiv framtid för DVVJ 
– De Vackra Vyernas Järn-
väg.

Kristina Jonäng (C)  
Regionutvecklingsnämndens 

ordförande 

Morgan E Andersson (C)  
Kommunstyrelsens  

ordförande Mellerud 

Stig Bertilsson (M) 
Kommunstyrelsens  

ordförande Bengtsfors

Tillsammans fortsätter vi satsa på  
Dal-Västra Värmlands Järnväg (DVVJ)

Vi nås av information gäl-
lande våra barn via Tyras 
blogg under onsdag efter-
middag. Infon lyder att bar-
nen födda 2014 skall i au-
gusti börja femårsverksamhet 
på Fagerlidsskolan och att vi 
skall få vidare info vid ut-
vecklingssamtalen, samtal 
som skall ske någon gång 
senare i vår? Självklart leder 
detta till många frågor och 
funderingar, som ni säkert 
kan förstå.

Vad hände med ett föräld-
ramöte? Vi som vårdnadsha-
vare upplever detta högst 
respektlöst att få så knapp-
händig information om att 
våra barn skall flyttas. Det 
kallas till möte för både pre-

sentation av nya chefer och 
information om skabb, men 
inte när ni skall byta lokaler, 
förskola och personal för 
våra barn.

Är denna flytten av ett 20-
tal barn, kommunens lång-
siktiga lösning av att frigöra 
fler förskoleplatser? Är alla 
andra möjligheter uttömda?

Vi har även fått kännedom 
om att Fagerlidskolan redan 
är trångbodda och inte har 
lokaler och toaletter tillräck-
ligt för verksamheten som 
bedrivs där nu. Vi önskar få 
konkreta svar på hur detta 
skall gå till, både för våra 
barn födda 2014, men även 
för hur detta kommer att på-
verka våra andra barn som 

redan går på Fagerlidskolan.
Det är inte femårsverk-

samheten i sig vi opponerar 
oss emot utan tillvägagång-
sättet och lokalerna. Vi vet 
även att det bedrivits femårs-
verksamheter på skolan för-
ut, men som vi förstått hade 
verksamheten då avsevärt 
större utrymmen och fler lo-
kaler till förfogande än vad 
som är tänkt nu.

Några punkter vi önskar få 
information om;

• Lokaler, toaletter, kapp-
rum? Delas? En del av våra 
barn behöver fortfarande 
hjälp vid toalettbesök.

• Personal/pedagoger? Be-
hörig/obehörig? Kommer 
personalen från Markusgår-

den att följa med?
• Finns samma möjlighet 

till utelek och utevistelse 
som tidigare? Våra barn är 
vana att få vara ute så myck-
et som möjligt när vädret 
tillåter, kommer detta nu ske 
enligt ”schema”?

• När är uppstart? Inskol-
ning?

• Möjlighet att få komma 
och titta på lokalerna innan 
terminens slut, då även sex-
åringarna får göra detta inför 
start av förskoleklass.

 Oroliga föräldrar med barn  
på Markusgården och  

Fagerlidskolan

Angående femårsverksamheten

Vi ser oss tyvärr nödsakade 
att återkomma om ttela.

Vilka överväganden låg 
bakom tidningens beslut att 
överge sina prenumeranter i 
hela Melleruds kommun? Vi 
ställde frågan i en insändare 
till ttela – den publicerades 
inte. Vi ställde frågan på nytt 
i ett mejl direkt till chefre-
daktören och bad att få ett 
personligt svar, om hon inte 
ville publicera insändaren – 
mejlet besvarades inte. 

Melleruds Nyheter tog in 
vår, lätt omarbetade, insän-
dare – den har inte kommen-
terats av ttela. Tystnaden är 
total. ttela missbrukar sin 
monopolställning till att för-
hindra en öppen diskussion i 
en fråga som berör och upp-
rör så många i Mellerud. Fria 
ord – vad är det i ttelas värld? 
All heder åt Melleruds Nyhe-
ter!

Hur kunde man bara med 

att erbjuda leverans av en 
dagstidning först dagen efter 
utgivningsdagen! Numera 
lär visserligen tidningen trots 
allt bäras ut av posten på rätt 
dag, men varför ska man 
behöva få veta det ryktesvä-
gen? Varför underrättar ttela 
inte dem som har sagt upp 
tidningen för att försöka 
vinna dem tillbaka? Det ver-
kar som om man inte vill ha 
några läsare av papperstid-
ningen och att man har gjort 
Mellerud till en försökskom-
mun för att se hur prenume-
ranterna reagerar. 

Överväger man på allvar 
att lägga ner hela pappers-
upplagan?

Och varför förklarar man 
sig inte? Minimal informa-
tion och uteblivna svar har 
retat upp många läsare minst 
lika mycket som själva in-
dragningen av tidningen.

Ragnar och Cecilia Nielsen

Total tystnad
från ttela

Mellerud har under de se-
naste åren haft den procentu-
ellt största barn- och elevök-
ningen bland Fyrbodals 14 
kommuner. Detta har med-
fört ett stort behov av fler 
barnomsorgsplatser. 

Fjorton förskoleavdel-
ningar har öppnats sedan 
2014 och under 2018 skapa-
des 60 nya förskoleplatser i 
kommunen. Ytterligare plat-
ser behövs i Mellerud för att 
våra kommuninvånare skall 

kunna återgå i sysselsättning 
efter sin föräldraledighet. Att 
bygga en ny förskola är un-
der planering men en process 
som kan ta cirka två år innan 
den är på plats och är därför 
ingen lösning på kort sikt. 

Femårsgrupper har tidiga-
re funnits på både Nordals-
skolan och Fagerlidsskolan 
och finns sedan drygt ett år 
tillbaka på både Åsebro 
skola och Karolinerskolan. 
Fagerlidsskolan har minskat 

sitt elevantal sedan 2016 då 
det fanns 147 elever. 

Med femårsgrupp på Fa-
gerlidsskolan kommer elev-
antalet vara 135 som mest 
beroende på hur många som 
väljer gå i förskoleklass på 
Fagerlidsskolan. Uppstarten 
av femårsgruppen sker i sam-
band med skolstarten. 

Lokalerna kommer att an-
passas med ytterligare en 
toalett och en vägg i ett av 
rummen. Gården kommer att 

kompletteras med lekred-
skap. I den informationen 
som förskolechefen gick ut 
med fanns det kontaktupp-
gifter till förvaltningschef 
och rektor om man har några 
frågor och funderingar. 

Rektor på Fagerlidsskolan 
kommer att bjuda in till ett 
möte med en visning av lo-
kalerna under maj månad.

 Anders Pettersson 
kultur- och utbildningschef

Svar till oroliga föräldrar

I den investeringsbudget för 
2019 som kommunstyrelsen 
i Melleruds kommun före-
slog i höstas fanns fem mil-
joner avsatta för akuta åtgär-
der för att minska 
förskolekön. 90 procent av 
detta togs bort av den nya 
majoriteten när budgeten 
fastställdes i januari. Då sas 
att det fanns en lösning för 
våren. Dessutom lovade Da-
niel Jensen (KD) att om det 
behövde skulle man ”skaka 
fram pengarna”.

Med facit i hand kan vi 
konstatera att den föreslagna 
lösningen inte blev av och att 
förskolekön nu är längre än 
någonsin. I slutet av mars var 
den 128 barn, varav 83 vill 
ha plats i centrala Mellerud. 

Många av dessa barn hade 
rätt att vara placerade senast 
1 april om kommunen hade 
följt skollagen. Ytterligare 
ett antal har rätt till plats 
under april och maj.

Vi kan konstatera att de 
löften som gavs i januari inte 
uppfyllts. Den påstådda lös-
ningen dröjer, finansierade 
beslutsunderlag saknas och 
det har inte skakats fram 
pengar, något som nu drab-
bar ett stort antal familjer i 
kommunen. Vi kräver att 
majoriteten tar ansvar för att 
lösa situationen.

För Socialdemokratiska  
gruppen i kultur- och  
utbildningsnämnden 

Marianne Sand Wallin

Ta kön till 
barnomsorgen 
på allvar

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

DEBATT

I det svenska samhället mins-
kar alkoholkonsumtionen, 
särskilt glädjande är att de 
unga oftare avstår från att 
dricka eller dricker mindre. 
Vi ser dock en annan trend 
bland gruppen äldre som 
ökar sin konsumtion och då 
särskilt kvinnor inom denna 
grupp.

I Sverige beräknas antalet 
som är äldre än 65 år öka från 
1,9 miljoner 2015 till 2,4 
miljoner 2030. En ökning 
med 26 procent. När nu 
40-talisterna i ökad omfatt-
ning har behov av hemtjänst 
och vårdboende kan vi räkna 
med ökande kostnader på 

grund av denna grupps alko-
holkonsumtion. Alkohol-
konsumtion kan öka risken 
för sjukdomar och olyckor i 
alla åldrar, men risken ökar 
ännu mer för äldre.

Oron för äldres ökande 
alkoholkonsumtion kan 
sammanfattas så här:

• Äldre tål alkohol sämre 
på grund av att de faktiskt är 
äldre och deras muskelmassa 
och vattenmängd i kroppen 
minskar

• Många äldre använder 
också läkemedel som inte 
bör blandas med alkohol av 
hälsomässiga skäl

• Gruppen äldre blir allt 

större och vi har redan till-
räckligt stor utmaning att 
tillgodose de resursbehov 
som finns inom äldrevården  

• Alkoholberoende och 
missbruk är ett arbetsmiljö-
problem för dem som arbetar 
med äldre

• Alkoholberoende och 
missbruk medför lidande för 
närstående och anhöriga

I rapporten ”Äldre och al-
kohol” beskriver några av de 
främsta internationella fors-
karna på området förhållan-
det mellan alkohol och olika 
sjukdomar och problem som 
kan drabba äldre samt bety-
delsen av förhållandet under 

hela livet för hälsan. Rap-
porten och andra studier 
lyfter oro för denna grupp 
och framtida utmaningar vi 
kommer att möta om den 
rådande trenden fortsätter.

Vi förväntar oss att både 
regionens hälso- och sjuk-
vård samt kommunernas 
äldrevård och hemsjukvård 
nu tar dessa signaler på 
största allvar. Både av huma-
nitära skäl, människor mår 
inte bättre av att dricka på 
äldre dagar, och av ekono-
miska skäl.

Länsnykterhetsförbundet 
Västra Götaland

Larmrapporter om äldres alkoholvanor

0530-125 40

På skärtorsdag
den 18 april 

stänger vi kl. 15.00
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Delad poäng
FOTBOLL 
Tösse och Fengersfors är 
varandras stora rivaler, där-
för var det extra tråkigt att 
Fengersfors lämnade divi-
sion 5 förra säsongen och i år  
får tampas om en serieseger 
i division 6, så att lagen kan 
stångas mot varandra igen.

I lördags möttes de båda i 

ett träningsderby på Fengers-
hofs gräsplan och trots ett 
tidigt rött kort för Tösses 
Alfred Ndou slutade match-
en 1-1. Målen gjordes av 
Fengersfors nyförvärv Ken 
Hodges och Tösses Hugo 
Larsson.
 Tobias Coster 

tobias@mellerudsnyheter.se

FOTBOLL 
Det blev storseger för Frän-
defors damer i söndagens 
träningsmatch mot Saleby/
Järpås.

Matchen slutade 5-0 efter 
dubbla mål av både Sanna 
Hansson och Johanna Hjo-

berg. Ett perfekt genrep för 
Patrik Degermosses gäng, 
som spelar seriepremiär idag 
tisdag mot Åsebro/Brålan-
das U-lag i Division 4 Norra 
Dalsland/Bohuslän.
 Tobias Coster 

tobias@mellerudsnyheter.se

Fiffens damer 
vann stort

Fengersforsförlust 
i Mellerud

FOTBOLL 
Fengersfors IK förlorade 
träningsmatchen mot Melle-
ruds IF:s U-lag med 2-0. En 
division skiljer visserligen 
lagen åt, men division 6-la-
get Fengersfors försökte stå 
upp mot ett piggt MIF. 

Redan efter åtta minuter 
hade Ludvig Stefansson 
gjort 1-0 för hemmalaget och 

efter en halvtimma kom 2-0 
genom Hampus Soppi 
Svensson. 

Attityden och viljan är det 
jag lyfter fram idag och det 
är ju i stort sett det enda man 
kan kräva match efter match, 
skrev tränaren Thomas Sääf 
på lagets Facebook-sida efter 
matchen.

Tobias Coster
tobias@mellerudsnyheter.se

Kroppefjäll förlust 
mot Ellenö

FOTBOLL 
Kroppefjälls IF spelade trä-
ningsmatch mot Ellenö IK i 
lördags förmiddag, på konst-
gräset i Färgelanda. 

KIF kunde ställa upp med 
bra lag och fick sig en bra 
genomkörare mot Ellenö, 

som ligger en division upp i 
seriesystemet. 

Matchen slutade 2-0 till 
hemmalaget, och båda målen 
kom i den första halvleken 
från Emran Avdulahis fötter.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

FOTBOLL 
Håfreström spelade seriepre-
miär i division 4 Bohuslän/
Dal i söndags mot Bengtsfors 
IF på bortaplan.

Matchens första mål kom 
efter en halvtimma, då hem-
malagets Mamoon Othman 
satte 1-0. Det skulle dröja till 
slutminuterna innan Håfre-
ström fick in kvitteringen, då 
genom försvararen och lag-
kaptenen Jacob Johansson 
som sköt in 1-1.

Vid det läget var Håfre-

ström också desarmerade, då 
Amanuel Tesfay fått syna det 
röda kortet i matchminut 64.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Kryss med 
mersmak för HIF

SLUTRESULTAT
Bengtsfors IF – 
Håfreströms IF

1-1 (1-0)
Div. 4 Bohuslän/Dal

Målskyttar:
30’ 1-0 Mamoon Othman
81’ 1-1 Jacob Johansson

SPORTGångbron för dyr – 
upphandlingen avbryts

MELLERUD 
Kommunens arbetsut-
skott beslutade under sitt 
möte förra tisdagen att 
avbryta upphandlingen av 
entreprenad för gångbron 
samt vänstersvängfält vid 
köpcentrat på Västerråda.
Anledningen är att de anbud 
som inkommit är betydligt 
högre än kalkylerad budget.

Melleruds kommun hade 
tagit fram utformning och 
förfrågningsunderlag för 
gångbro och vänstersväng-
fält. Enligt avtal har sedan 
Trafikverket övertagit hand-
lingarna och haft ansvaret för 
upphandlingen.

– Den förväntade kostna-
den var nio miljoner kronor 
och det är inget vi tagit ur 
luften, det är beräkningar vi 
fått från Trafikverket som är 
sakkunniga på området. Att 
det skulle bli betydligt dyrare 
kom som en olycklig över-
raskning för oss, säger kom-
munstyrelsens ordförande 
Morgan E Andersson (C).

I protokollet från mötet 
står att ” Ett nytt tilläggsavtal 
bör tas fram med Trafikver-

Melleruds kommun och Trafikverket avbryter upphandlingen av en gångbro till köpcentrat. Anbuden som 
kommit in kostar mycket mer än kalkylerad budget. Bilden är en arbetsskiss i 3D.

ket med åtgärdsinnehåll. 
Åtgärdsinnehållet bör inne-
hålla vänstersvängfält samt 
en tillfällig lösning för trafik-
säkerhet under den tid som 
det inte finns en gångbro över 
E45 samt projektering av ny 
gångbro”.

– Både våra tjänstemän 
och Trafikverket vill nå fram 
till en lösning och jobbar på 
i högt tempo. Det är väldigt 
viktigt att få till en trafiksäker 
lösning fram till dess att en 
gångbro kommer på plats, 
säger Morgan E Andersson 

som understryker att man i 
arbetsutskottet var helt eniga 
om beslutet att avbryta upp-
handlingen.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

Släckning av gräsbranden intill Holmsån förra onsdagen.

MELLERUD 
Klockan 13.40 i onsdags 
inkom larm om gräsbrand 
vid Torpgatan i Mellerud.
När räddningstjänsten an-
lände till platsen visade det 
sig att det brann på två områ-
den intill Holmsån, ett om-
råde på fem gånger fem meter 
och ett annat på fem gånger 
tio meter.

Tack vare att bränderna 
upptäcktes såpass tidigt 
spred de sig inte särskilt 
mycket, vilket de annars 
kunde gjort på grund det 
torra fjolårsgräset.

Polisen har upprättat en 
anmälan om allmänfarlig 
vårdslöshet, då det gjordes 
vissa iakttagelser i samband 
med branden.

Susanne Emanuelsson

Iakttagelser vid gräsbrand

Misshandel
På kvällen den 11/4 inträf-
fade en misshandel i centrala 
Mellerud. Målsägande är en 
man i 20-årsåldern.

Inbrott
Mellan februari fram till 9/4 
har det varit inbrott i ett käl-
larförråd på Backegatan i 
Mellerud. Oklart vad som 
saknas. Mellan 13-14/4 var 

det inbrott i ett garage i 
Åsensbruk. Bland annat stals 
en cykel.

Skadegörelse
Mellan 12-13/4 utsattes träd-
gårdsmöbler på Holmsgatan 
i Mellerud för skadegörelse.

Stöld
Mellan 13-14/4 stals en per-
sonbil som stod uppställd på 

Gamla vägen i Åsensbruk. 
Bilen anträffades dock den 
14/4 i Åsensbruk.

Körde påverkad
Den 14/4 påträffades en bil-
förare (en man i 30-årsål-
dern) som är misstänkt för 
grov olovlig körning och 
drograttfylleri i Dalskog.

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

Dalslands Gille i Stock-
holm hade styrelsemöte och 
vårfest den 22 mars på 
Restaurang Syster&Bror i 
Stockholm.

En mycket lyckad kväll 
med härlig buffé. För under-
hållningen stod föreningens 
egen Göte Wilhelmsson på 
piano och Annika Risberg, 
sång. De bjöd på härliga 
gamla godingar. 45 stycken 
nöjda medlemmar kunde 
även hälsa flera nya medlem-
mar välkomna.

Hans Forslund

FÖRENINGSREFERAT
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Rådahallen
Lördag 27 april kl. 16.00 

Melleruds IBK - Billingsfors IBK
Matchen 1998 sågs av 497 personer, nu spelas 
matchen om med flera av spelarna som var med då 

Innebandy - Legendmöte 
från rekordåret 1998

Kom och fyll Rådahallen igen!!!

MELLERUDS IBK

GIANT

S

30-årsjubileum

Tung förlust för Melleruds IF
FOTBOLL 
Melleruds IF spelade serie-
premiär mot Holmalunds 
IF på Dalslands Sparbanks 
Arena i lördagens solsken. 
Trots att värmen saknades 
var det en hel del på planen 
som höjde temperaturen, 
men det blev förlust med 
2-1 för MIF.
Det saknades inte chanser 
när Holmalund gästade Mel-
lerud i premiären av division 
3 Mellersta Götaland.

Första halvtimman hade 

det helt rättvist kunnat stå 2-1 
på resultattavlan till MIF:s 
favör. Bästa chansen fick 
Tim Svensson som på en 
hörnvariant nickade bollen i 
stolpen. Men i övrigt var 
spelet hafsigt och Mellerud 
hade svårt att få något ordnat 
spel.

– Jag tycker att vi började 
väldigt dåligt och lät dem 
styra, men vi jobbade oss in 
i matchen och skapade några 
farliga målchanser, där 
måste vi bli mer effektiva, 
berättade kantspringaren 

Rasmus Hedlund efter 
matchen.

Underläge
Samtidigt som Mellerud för-
sökte få till sitt anfallsspel  
kunde Holmalund sätta 
matchens första mål, tio mi-
nuter in i den andra halvle-
ken. Direkt efter fick gästerna 
en ny chans, men den bollen 
tog i ribban istället för i nät, 
bakom debuterande MIF-
målvakten Alexander Karls-
son:

– Det var ju inte riktigt det 

SLUTRESULTAT
Melleruds IF – 
Holmalunds IF
1-2 (0-0)

Div 3 M Götaland
Målskyttar:
57’ 0-1 Oscar Karlsson Widén
79’ 1-1 Fredrik Larsson
84’ 1-2 Oscar Karlsson Widén

MIF:s Rasmus Hedlund var pigg offensivt i seriepremiären mot Holmalunds IF, här i en löpduell med Jonathan 
Eckerström Tedeborg. Foto: Marcus Ek.

I en snålkall vind, men under 
en strålande sol, gick 145 
deltagare söndagens prome-
nad. Rätt rad:1. Nils Karls-
son. 2. Indals älven. 3. Ros-
kilde. 4. Scheele. 5. Gullviva. 
6. Bohr. 7. Kap Farvel. 8. 
Asp. 9. Knäppupp. 10. Sik. 
11. Mellanörat. 12. 8.90 m.  
Barnfrågor: 1. Nej. 2. Ett 
djur som föder levande ung-
ar. 3. Kola. 4. Gult och blått. 
5. Rumpnissar. 6. Blast. 7. 
Solros. 8. Dunderhonung. 9. 
En sko. 10. I en bil. 11. Myg-

gor. 12. Salt. Utslagsfråga: 
63 pärlor. Pristagare: 1. Mia 
S Kirksaether. 2. Åke Karls-
son. 3. Peter Vernersson. 
Extra vinnare: Mattias Ax-
elsson, Håkan Kristiansson, 
Per-Olof Olofsson och Eva 
Heldmer. Barnvinnare: 
Lova Olesen, Ludvig Carn-
löf, Liam Svärd, William 
Karlsson, Jasmine Bajrami, 
Ida Stengård, Elina Hammar 
och Anton Johansson.

Välkomna nästa söndag  
9.00-12.00

OKK TIPSPROMENAD 14/4-19

Ugrells dubbel 
fixade segern

FOTBOLL 
Åsebro IF mötte Grums IK i 
lördags på Dalslands Spar-
banks Arena i en tränings-
match med två veckor kvar 
till seriepremiär.

Solen lyste över lagen, 
men kanske mest över två-
målsskytten Jonatan Ugrell, 

som under försäsongen gjort 
sex mål på lika många 
matcher. Matchen slutade 
3-1 till hemmalaget, som 
hade 1-1 i paus. 3-1 målet 
gjorde den evigt unge Martin 
Scherdin.
 Tobias Coster 

tobias@mellerudsnyheter.se

Storförlust för BIF
FOTBOLL 
Brålanda IF fick inte den 
starten på säsongen de hade 
önskat när man i fredags 
mötte Herrestads AIF på 
bortaplan i seriepremiären av 
division 4 Bohuslän/Dal.

Nykomlingarna Brålanda 
släppte in 1-0 i den 18:e mi-
nuten efter att ha börjat 
matchen på ett bra sätt. Där-
efter kom ytterligare två mål 
innan paus. I den andra halv-
leken var det HAIF som 

SLUTRESULTAT
Herrestads AIF 
– Brålanda IF
8-0 (3-0) 

Div 4 Bohuslän/Dal

styrde och hemmalaget fick 
in fem bollar till, varav fyra 
av dem kom från Ibrahim 
Tahini.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Misstag sänkte 
Frändefors

FOTBOLL 
I lördags mötte Frändefors IF 
sin gamla assisterande trä-
nare Visar Gerbeshi som nu 
är tränare för Trollhättans IF 
i division 5. Träningsmat-
chen lagen emellan slutade 
7-0 till TIF.

– Trollhättan straffade oss 

rejält på våra misstag, tack 
för lektionen, skrev Frände-
fors på sin twitter efter 
matchen.

”Fiffen” har nu två veckor 
på sig att slipa på formen 
inför seriepremiären.
 Tobias Coster 

tobias@mellerudsnyheter.se

Smällkaramell för 
Åsebro/Brålanda i premiären
SLUTRESULTAT

IK Zenith – 
 Åsebro/Brålanda

1-5 (1-3)
Div 2 Nv. Götaland

Målskyttar:
4’ 1-0 Klara Benson
25’ 1-1 Elin Bååth
27’ 1-2 Blerona Avdijaj
41’ 1-3 Elin Bååth
51’ 1-4 Jennie Larsson
62’ 1-5 Sandra Petersson

Åsebro/Brålandas lagkapten Jessica Wänerlöv hade segervittring i seriepremiären mot IK Zenith, trots tidigt 
underläge. Bakom henne, en av målskyttarna i gästande Å/B, Jennie Larsson. Foto: Johan Lind Wahlén.

FOTBOLL 
Nykomlingarna Åsebro/
Brålanda ställde till med 
ett riktigt målkalas mot 
topptippade IK Zenith, på 
bortaplan, när seriepre-
miären spelades i lördags. 
Dalslänningarna vann 
med 5-1 och hade bud på 
mer.
– Det var mycket nerver 
innan och i början av match-
en, det var kanske lite därför 
vi hamnade i underläge 
också. Men sedan rättade det 
till sig och vi kände nog al-
lihop att vi verkligen kunde 
vinna matchen, berättade 
Åsebro/Brålandas lagkapten 
Jessica Wänerlöv efter borta-
segern.

Tidigt underläge
Hemmalaget IK Zenith tog 
ledningen redan efter fyra 

resultatet man hade hoppats 
på att få i en debut. Premiär-
nerver fanns såklart där men 
jag tror ändå inte att det var 
det som gjorde att vi inte 
lyckades få med oss resulta-
tet. Jag tycker ändå att vi 
skapar såpass mycket att 
delad poäng inte hade varit 
orättvist, berättar 17-åring-
en, som gjorde några riktigt 
vassa räddningar som höll 
hoppet kvar hos Mellerud.

Larsson kvitterade
Mellerud fick en kvittering, 
genom Fredrik Larsson som 
nickade in Joel Lundgrens 
passning i den 79:e minuten. 
Men premiärpoängen fanns 
bara där i fem minuter, innan 
Holmalund kunde stänka in 
ett nytt ledningsmål. 

Mellerud försökte förgä-
ves trycka på för en ny kvit-
tering, men kom aldrig till 
något riktigt farligt avslut.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

minuter, ett mål som kom till 
när Åsebro/Brålanda inte var 
på tå. Men gästerna kunde 
skaka av sig sina nerver och 
började komma in i matchen.

Elin Bååt, nygammal spe-
lare i laget, satte kvitteringen 
efter 25 minuter. Omgående 
kom också ledningsmålet 
och före paus utökade Åse-
bro/Brålanda till 3-1.

– Väldigt skönt att se att det 
vi har jobbat på under hela 
försäsongen fungerar, sade 
lagkapten Wänerlöv som as-
sisterade två av målen från 
hörnflaggan.

”Bra laginsats”
Den andra halvleken var 
gästernas och man skulle 
utöka sin ledning två gånger 
om. Målskytten och fanbära-
ren Sandra Petersson Jacobs-
son, gjorde matchens sista 
mål och hyllar lagets insats:

– Andra halvlek släpper vi 
inte mycket bakom oss, en 
riktigt bra laginsats. Vi var ett 
laddat gäng som klev ut på 
planen idag och mycket 
nöjda när vi klev av, berättar 
hon och förklarar vad recep-
tet för segern var:

– Sist vi var i division 2 

hade vi kanske ett snitt på 10 
spelare på träningarna, denna 
försäsong ligger vi runt 18-
20, vilket ger oss så mycket 
mer möjligheter. Vi har en 
mycket tydlig spelidé som vi 
tränat och pratat mycket om. 
När uppslutningen på trä-
ningarna är så bra kan man 
träna på ett helt annat sätt, 
man blir mer samspelta.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Huvudsponsor:

Fredag 19/4 kl. 15.00  
Dalsland Sparbanks ArenaDiv 4

HIF - Herrestads AIF
Matchbollarna skänkta av: 

UWJ Portmontage, Peter Svenssons Plåt, KonsumentKemi
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Bengtsfors, 16 ha

Trevlig skogsgård med äldre 
bostadshus. Ca 2 ha åker och 
ca 14 ha skog. Jakt och fiske.

Reg. Fastighetsmäklare
Lars Bäckström

Åmål | 0532-209 00

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

A
U

KTIONSFIRM
A

N

Leif Landberg & Co
Fastighetsvisning

Visning: Tisdag 23 april kl. 18.00-19.00

Gerdsrud 
Landsvägsgatan 24 
Mellerud
Tre fastigheter varav två 
obebyggda tomter.

Total tomtyta 13 755 m2.

Bostadshus i 1½ plan. 
3 rok. Boyta 85 m2. 

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!

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

DALSLANDS
VVS AB
DALSLANDS
VVS AB

 

Marcus Johansson

Naturligtvis 
hjälper  

vi dig med  
Rot-avdraget 

www.dackteam.seVerkstadsgatan 6, Mellerud

Ny medarbetare sökes
Däckarna i Mellerud AB har funnits i Mellerud sedan 1934. Vi ingår i en av  
Sveriges största däckkedjor DÄCKTEAM med ca. 150 medlemmar. 

Vi söker någon som ska arbeta med: 
Montering, balansering och skiftning av hjul på personbilar och att ta emot  
kunder i vår kundmottagning. Arbete med däck till lastbilar, traktorer och  
entreprenadmaskiner är till en början inte nödvändigt men det är meriterande 
att under anställningen ha viljan att utveckla även de bitarna.

Du är en driven och självgående däckmontör. Tycker om att arbeta självständigt 
och ta eget ansvar. Vara noggrann, initiativrik och ansvara för att arbetet blir 
säkert utfört. B-körkort är ett krav. Du bör ha erfarenhet av liknande arbete.  
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Har ni frågor mejla oss på: dackarna.mellerud@telia.com

Skicka in din ansökan märkt med ”däckmontör” senast 12 maj 2019 till:
Däckarna i Mellerud AB
Verkstadsgatan 6
464 34  Mellerud

Tel. 0530-101 77

blends

2 nyanser

1 nyans

gradient1

gradient2

VVS
Allt inom 

Martin
073-99 21 446

Badrumsrenoveringar

076-571 79 08

Maskiner och lastbilar
Sand, grus, singel, jord 

och täckbark
Rolf: 070-537 34 72

www.vermdal.se

DALVÄRM

070-890 98 28

GOLV & MATTOR
Leif Carlsson

olesensbygg@gmail.com

Allt inom golv 

och mattor

Robert Offesson 
070-365 11 47

• Trädfällning
• Sten-/plattsättning
• Fruktträdsbeskärning

Robert Offesson 
070-365 11 47

• Murar
• Planteringar
• Gräsklippning

Robert Offesson 
070-365 11 47

• Trädgårdsrådgivning
• Skötsel av planteringar 
• Robotgräsklipparinstallation

Flyttstäd
Veckostäd
Fönsterputs

Rullande sy 
& hemservice

070-649 32 86

Maritha Johans on
Leg. psykoterapeut

Samtalsmottagning

073-745 21 50

• Inviduella samtal
• Par- och relationssamtal

www.marithas.se

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

mån-fre 10-18,
lör 10-15 sön 11-15

0521-103 37 • Vänersborg

TYGLADAN
SAMMET

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

Markis 99:-/m 

Möbeltyg  60-150:-/m 

Vaxduk  30:-/m 

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

Mönstrad trikå 120:-/m 

100-tal 
gardinlängder!

Vassvikens
Antikt & Loppis

Öppet hela påsk 
tors-mån kl. 11-15

073-828 80 26
Vassviken 501 Ånimskog

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

Öppettider
Mån - Fre
700 - 1600

Försäsongspriser
på gräsklippare!

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

Hantverk
Trädgård
Städ och hemtjänst
Företagslösningar

4

4

4

4

Inga startavgifter eller bindningstider

Vi hjälper dig 
hemma och på 

företaget

FASTIGHETSMARKNADEN

LEDIGA PLATSER

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

KÖKSSOFFA 250:- . 
SOFFBORD 250:- .  
Tel 070-461 46 71

SäljeS

Annonsera på
Från A till Ö

Ring eller maila Christina
0530-125 40

annons@mellerudsnyheter.se

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

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

MÖBELTAPETSERARE

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

GLASMÄSTERI

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

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

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

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

CATERING

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

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

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

GOLV

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

SMÅDJURS-
VETERINÄR

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

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

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

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

DJUR, TRÄGÅRD, 
LANTBRUK

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

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

BILLACKERING

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

TRÄDFÄLLNING

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

DÄCK,
DÄCKVERKSTAD

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

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

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

Moms tillkommer. Annonsstopp torsdagar kl. 15.00

0530-125 40
80:-/vecka

3 rader + rubrik. 10:-/extra rad

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

TRÄDGÅRDSTJÄNST

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

ALLTJÄNST

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

BILSERVICE

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

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

STÄD

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

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

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

AKTIEBOLAG

Tovig hund? 
Jag är hundfrisör

   073-970 71 95

Är hunden 
ensam hemma?

Jag har hunddagis

   073-970 71 95

.se 

Hundkurser 
startar v. 15

   073-970 71 95

Ont om tid? 
Jag rastar din hund

   073-970 71 95

.se 

.se 

.se 

Hönsfoder
Björkved

Tel. 0521-360 48

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

Halmpellets
Kutterspån

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

Torvströ
Pappersströ

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

Hösilage
Hästfoder

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

Ensilageplast 
från 5,99

Sträckfilm

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

Rundbalsnät 
Balsnöre

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

Hästfoder
Tillbehör häst

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

Bränslepellets

Vi tar hand om bilen

BILTILLBEHÖR
BILDELSSHOPEN

0530�730 740

Vi tar hand om bilen

RESERVDELAR
BILDELSSHOPEN

0530�730 740

Vi tar hand om bilen

BILVÅRD
BILDELSSHOPEN

0530�730 740

Vi tar hand om bilen

BILBATTERIER
BILDELSSHOPEN

0530�730 740

Canal Digital, Viasat 
och Boxer

070-328 08 60, 0530-600 66

Da l s l ands

Antenn-
Service
Da l s l ands

Antenn-
Service

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

Da l s l ands

Antenn-
Service
Da l s l ands

Antenn-
Service

Stefan   Christoffer

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

0530-421 64

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

www.grongestaltning.se

Grön Gestaltning
Trädgårdsanläggning
Fredrik Persson
073-691 31 24

073-354 47 84

ALLT INOM 
BYGG

Syr i skinn & päls

Lagar även kläder

Tel. 070-541 31 67

Syateljé
Sonja Helenas

TROLLVI BYGG AB

Jonas Olausson

0735-11 68 38
trollvibyggab@hotmail.com

Totalentreprenör

TROLLVI
BYGG AB

0735-11 68 38
trollvibyggab@hotmail.com

Totalentreprenör
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Melodikrysset v.16 - 20 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. 16 – 20 april

05.15 Go'kväll
06.00 Morgonstudion
09.10 Landgång
10.10 Go'kväll
11.00 Plus
11.30 Trädgårdstider
12.30 Smartare än en femte-
 klassare
13.30 Torsken - havets hopp
14.30 Dom kallar oss artister
14.35 Matiné: Främlingen
16.10 Strömsö
16.40 Hemma igen
17.30 Sverige idag
18.00 Rapport, Kulturnyheterna
18.28 Sportnytt
18.33 Lokala nyheter
18.45 Go'kväll
19.30 Rapport, Lokala nyheter
20.00 Uppdrag granskning
21.00 Lerins lärlingar i Brasilien
22.00 Folkmordet i Rwanda
22.30 Fatta historia
22.45 Lärlabbet
23.00 Romernas historia 1900-tal
23.15 Rapport
23.20 Torsken - havets hopp
00.20 Gift vid första ögonkastet
01.05 Kielergatan
01.50 Hemma igen
04.45 Sverige idag

11.30 Konsten att fånga en dröm
12.00 Rapport
12.05 Det vilda Skandinavien
13.15 Janis: Little girl blue
15.00 Min sanning
16.00 Rapport
16.05 Korrespondenterna
16.35 Korta tv-historier
16.40 Hitlers innersta krets
17.05 Övergivna rum
17.25 Nyheter på lätt svenska
17.30 Oddasat, Nyhetstecken
17.45 Uutiset, Matmagasinet
18.30 Engelska Antikrundan
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
23.35 Mu squad
00.05 Vetenskapens värld
01.05 Skattjägarna
01.45 Sportnytt
02.00 Nyhetstecken
02.10 Engelska Antikrundan

14.00 UR Samtiden
17.00 Nationalskattens 
 hemligheter
17.45 Joanna Lumleys japanska 
 äventyr
18.30 Omöjlig ingenjörskonst
19.15 Min hjälte från förr
20.05 Ritualer i världen
21.00 Dagen då dinosaurierna dog
21.50	 Foodtruck	i	flyktinglägret
22.45 Naturens små vinnare
23.45 Antikens försvunna städer

20.00 Fråga veterinären - syntolkat
20.30 Mästarkvalet - syntolkat
21.00 Lerins lärlingar i Brasilien
  - syntolkat
22.00	 Lagom	mycket	finsk	
 - syntolkat
22.30 The Tunnel: Sabotage
23.20 Superhjältarnas legender
00.05 Keyyo med Rheborg i 
 Ryssland
00.35 Vita vidder
01.15 Landgång
02.15 Nya perspektiv
03.15 Vem bor här? - tecken-
 språkstolkat

05.15 Family guy
05.35 Community
06.00 Stargate SG-1
06.45 Våra värsta år
07.10 Just shoot me
07.35 Brit cops
08.30 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 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 Ted 2
23.20 Simpsons
00.20 Family guy
01.20 American dad
02.15 Cops
02.35 Brit cops
03.20 My name is Earl
03.45 Family guy
04.30 American dad

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

05.15 Go'kväll
06.00 Morgonstudion
09.10 Landgång
10.10 Go'kväll
10.55 Dom kallar oss artister
11.00 Strömsö
11.30 Bäst i test
12.30 Mästarnas mästare
13.30 Mästarkvalet
13.55 Uppdrag granskning
14.55 Lerins lärlingar i Brasilien
15.55 Bonusfamiljen
16.40 Mord och inga visor
17.30 Sverige idag
18.00 Rapport, Kulturnyheterna
18.28 Sportnytt, Lokala nyheter
18.45 Go'kväll
19.30 Rapport, Lokala nyheter
20.00 Den stora älgvandringen
21.00 Keyyo med Rheborg i 
 Ryssland
21.30 Flocken
22.00 Seriestart: En mördares 
 leende
22.45 Korrespondenterna
23.15 Rapport
23.20 Vem bor här?
00.20 Plus
00.50 Trädgårdstider
01.50 Kroppsspråk
04.55 Sverige idag

12.00 Rapport
12.05 Det vilda Skandinavien
13.15 Livet är en fest
13.45 Alive inside - musiken och 
 minnet
15.00 Min sanning, Rapport
16.05 Konsten att fånga en dröm
16.35 Fråga veterinären
17.05 Övergivna rum
17.25 Seriestart: Påskens be-
 rättelser från Jerusalem
17.30 Nyheter på lätt svenska
17.35 Nyhetstecken, Uutiset
18.00 Nyheter på lätt svenska 
 - om EU-valet
18.20 Nikos resa
18.50 Det stora kriget - svenska 
 öden
19.00 Förväxlingen
19.30 Ishockey: U18-VM
20.00 Superhjältarnas legender
20.45 Sverige under kalla kriget
21.00 Aktuellt, Kulturnyheterna
21.23 Väder, Lokala nyheter
21.30 Sportnytt
21.45 The Invisible Woman
23.40 Babel
00.40 Jaktliv
01.10 Nattsändningar

06.00 Den stora älgvand-
 ringen slow tv
14.00 UR Samtiden
17.00 Bad med Solveig
17.05 Att bo granne med havet
17.45 Omöjlig ingenjörskonst
18.30 Nya Zeelands kust
19.15 Världens natur: Europas 
 ursprungliga vildmark
20.05 Bad hombres
21.00 Naturens små vinnare
22.55	 Foodtruck	i	flyktinglägret

20.00 Ishockey: U18-VM
21.50 Tror du jag ljuger
22.20 Al Pitcher på paus
22.35 Kroppsspråk
23.15 Panik före stängningsdags
23.45 Skattjägarna
00.15 Landgång
01.15 Lerins lärlingar i Brasilien 
 - syntolkat
02.15 Mästarnas mästare 
 - syntolkat
03.15 Mästarkvalet - syntolkat

05.15 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
08.35	 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 Ink master USA
21.00 Ghostbusters
23.20 Simpsons
00.30 Family guy
01.20 American dad
02.20 Cops
02.45 Brit cops
03.30 My name is Earl
03.55 Nattsändningar

05.45 Nyhetsmorgon
10.00 Malou efter tio
12.00 Hem till gården
12.30 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 Micke & Veronica
22.00 Nyheterna
22.05 Väder
22.15 Micke & Veronica, forts
23.20	 Cloverfield
00.55 Meet my Valentine
02.55 Drillbit Taylor

06.10 Strömsö
06.40 Trädgårdstider
07.40 Smartare än en femte-
 klassare
08.40 Keyyo med Rheborg i 
 Ryssland
09.10 Landgång
10.10 Go'kväll
10.55 Kroppsspråk
11.35 Vem bor här?
12.35 Flocken
13.05 Den stora älgvandringen
14.05 Al Pitcher på paus
14.20 Bonusfamiljen
15.05 Columbo
16.20 Matiné: Paddington
17.55 Sportnytt
18.00 Rapport, Andra stranden
18.30 Biltokig
19.30 Rapport
19.45 Svenska tv-historier
20.00 Bäst i test
21.00 Mord i paradiset, Dips
22.20 En mördares leende
23.05 Rapport
23.10 Manhunt
00.00 Keyyo med Rheborg i 
 Ryssland
00.30 Flocken
01.00 Girls
01.30 Bonusfamiljen

09.30 Livet är en fest
10.00 Gudstjänst
10.45	 La	traviata	-	regi:	Sofia	
 Coppola
13.00 Vad skrev fru Bach?
14.00 Dirigenten utan hämningar
14.55 Anslagstavlan
15.00 Min sanning
16.00 Rapport
16.05 Superhjältarnas legender
16.50 Sverige under kalla kriget:
  Om kriget kom
17.05 Övergivna rum
17.25 Påskens berättelser från 
 Jerusalem
17.30 Vita vidder
18.10 The Island
19.00 Förväxlingen
19.30 Ishockey: U18-VM
20.00 Karl Lagerfeld tecknar 
 sitt liv
21.00 Sportnytt
21.15 Korsvandring med påven 
 från Colosseum i Rom
22.50 Lysande utsikter
01.00 Fråga veterinären
01.45 Sportnytt
02.00 Nyhetstecken
02.10 Game of Thrones

06.00 Den stora älgvand-
 ringen slow tv
14.00 UR Samtiden
17.00 Världens natur: Europas 
 ursprungliga vildmark
17.50 Dagen då dinosaurierna dog
18.40 Drömturen
19.40 Finland är fantastiskt
20.10 Ödlornas hemliga liv
21.00 Smarta ekorrar
21.50 Byta liv på prov
22.40 Jesus sista dagar
23.35 Joanna Lumleys japanska 
 äventyr
00.25 Dokument utifrån: 
 Brasiliens nya väg

20.00 Ishockey: U18-VM
21.50 Bäst i test - syntolkat
22.50 Smartare än en femte-
 klassare
23.50 Strömsö
00.20 Uppdrag granskning
01.20 Landgång
02.20 Jaktliv - syntolkat
02.50 Bonusfamiljen - syntolkat

05.30 Vad blir det för mat
06.00 Karlsson på taket – 
 Världens bästa 
 Karlsson
07.35 Köket
07.50 Nyhetsmorgon
11.30 Tre män och en liten tjej
13.40 Grease
16.00 Farmen VIP
17.00 Efter fem
17.50 V75-klubben
17.55 Efter fem, forts
18.50 Keno
19.00 Nyheterna
19.10 Sporten
19.20 Väder
19.30 Postkodmiljonären
20.00 Let's dance
21.30 Finaste familjen
22.00 Nyheterna
22.05 Väder
22.15 Let's dance – resultatshow
22.40 Änglagård: Andra 
 sommaren
01.35	 Alfie
03.55 En plats i solen – borta 
 eller hemma bäst?

05.10 Community
05.30 Våra värsta år
06.00 Stargate SG-1
06.45 Våra värsta år
07.10 Just shoot me
07.35 Brooklyn nine nine
08.00 Kung av Queens
08.30 Ink master USA
09.25 Childhood's end
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 Poppers pingviner
20.00 Avatar
23.25 Charlies änglar
01.20 Simpsons
02.25 American dad
03.15 Salem
04.00 Cops
04.25 Brit cops

05.25 Plus
05.55 Fråga doktorn
06.40 Kroppsspråk
07.20 Uppdrag granskning
08.20 Torsken - havets hopp
09.20 Plus
09.50 Lerins lärlingar i Brasilien
10.50 Landet runt
11.35 Gift vid första ögonkastet
12.20 Mästarnas mästare
13.20 Mästarkvalet
13.45 Keyyo med Rheborg i 
 Ryssland
14.15 Flocken, Dips
15.05 Bäst i test
16.05 Jesus Christ Superstar
17.50 Helgmålsringning
17.55 Sportnytt
18.00 Rapport
18.15 Svenska folkfester
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
00.20	 Nattfilm:	Grace	of	Monaco

08.30 Mu squad
09.00 Nya perspektiv
10.00 Förväxlingen
12.30 Fråga veterinären
13.00 Korrespondenterna
13.30 Matmagasinet
14.00 Babel
15.00 Min sanning
16.00 Sverige idag
16.25 Skatten under glaciären
16.40 Vetenskapens värld
17.40 Påskens berättelser från 
 Jerusalem
17.45 En sång om glädje i påsktid
18.30 Studio Sápmi
19.00 Kulturstudion
19.10 Shakespeare - mer än ord!
19.35 Kulturstudion
19.40 Shakespeare med 
 kommissarie Barnaby
20.30 Kung Lear
22.25 Kulturstudion
22.30 The Tunnel: Sabotage
23.20 Superhjältarnas legender
00.05 Panik före stängningsdags
00.35 Nikos resa
01.05 Jaktliv
01.45 Sportnytt
02.00 Janis: Little girl blue

06.00 Den stora älgvand-
 ringen slow tv
09.00 UR Samtiden
15.00 Nya Zeelands kust
15.45 Byta liv på prov
16.35 Attenboroughs levande ljus
17.35 Smarta ekorrar
18.25 Ritualer i världen
19.20 Dagen då dinosaurierna dog
20.10 Bröder, maraton och 251 
 km sand
21.00 Lejonens återkomst till 
 Rwanda
21.50 Antikens försvunna städer
22.40 Jesus sista dagar
23.35 Ödlornas hemliga liv
00.25 Bad hombres

20.00 Lerins lärlingar i Brasilien
21.00 Dips
21.20 Biltokig
22.20 En mördares leende
23.05 Girls
23.35 La traviata
01.50 Matmagasinet
02.20 Vem bor här? - tecken-
 språkstolkat

05.10 My name is Earl
05.35 Community
06.00 Frasier
06.25 Frasier
06.50 Knight rider
07.40 2 1/2 män
08.05 2 1/2 män
08.35 Lethal weapon
09.35 Childhood's end
11.20 Buffy the Vampire Slayer
12.25 Buffy the Vampire Slayer
13.30 NCIS: Los Angeles
14.30 NCIS: Los Angeles
15.30 NCIS: Los Angeles
16.30 Amazing race
17.30 Ghostbusters
20.00 Magnum P.I
21.00 The fast and the furious
23.05 Year one
01.10 Man on a ledge
03.05 Magic magic
04.45 American dad

05.00 Trinny & Susannah stylar 
 om Norge
06.10 Köket
06.30 Lotta på Bråkmakar-
 gatan
07.40 Köket
07.55 Nyhetsmorgon
11.30 Let's dance
13.00 Let's dance – resultatshow
13.25 Änglagård: Andra 
 sommaren
16.15 Finaste familjen
16.55 Hälsningar från
17.55 Keno
18.00 Vinnarskallar
19.00 Nyheterna
19.10 Sporten
19.20 Väder
19.30 En ska bort
19.55 Lotto, Joker och Drömvinsten
20.00 Stjärnornas stjärna
22.00 Nyheterna
22.05 Väder
22.15 Runaway bride
00.40 Änglagård: Tredje gången 
 gillt
03.05 Paranormal activity 3

VILL DU 
SYNAS 
HÄR?

Christina  
Svensson Callh 

0530-125 40

Kontakta
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Söndag

Måndag

Tisdag

Söndag Måndag Tisdag
05.05 Gift vid första 
 ögonkastet
05.50 Strömsö
06.20 Svenska folkfester: Konstrundan 
 på Österlen
07.35 Biltokig, Columbo
09.45 Den stora älgvandringen
10.45 Trädgårdstider
11.45 Tror du jag ljuger
12.15 Al Pitcher på paus
12.30 Bonusfamiljen
13.15 Smartare än en femteklassare
14.15 Vem bor här?
15.15 Lerins lärlingar i Brasilien
16.15 Svenska tv-historier
16.30 Matiné: Svensson, Svensson 
 - i nöd och lust
17.55 Sportnytt
18.00 Rapport, Landet runt
19.00 Sportspegeln
19.30 Rapport, Svenska tv-historier
20.00 Mästarnas mästare
21.00 Manhunt
21.50 En mördares leende
22.35 The Good Place
23.25 Rapport
23.30 Mord och inga visor
00.15 Das Boot
01.20 Torsken - havets hopp

08.30 Sverige idag
08.50 Panik före stängningsdags
09.20 Vita vidder
10.00 Gudstjänst
11.10 Matteuspassionen
13.55 Slöjdreportage
14.05 Karl Lagerfeld tecknar sitt liv
15.00 Min sanning
16.00 Sverige idag
16.10 Rapport
16.15 Sverige idag på meänkieli
16.25 Skattjägarna
16.55 Påskens berättelser från Jerusalem
17.00 Fais pas ci, fais pas ca
17.54	 Kortfilmsklubben	-	engelska
18.00 Nya perspektiv
19.00	 En	biskop	flyttar	in
19.30 Ishockey: U18-VM
20.00 Babel
21.00 Sameblod
22.50 Gudstjänst
00.00 En oskyldig man
01.25 The Island
02.15 Mu squad

06.00 Den stora älgvandringen slow tv
09.00 UR Samtiden
15.00 Att bo granne med havet
15.40 Ödlornas hemliga liv
16.30 Drömturen
17.30 Bröder, maraton och 251 km sand
18.20 Dokument utifrån: Vägen till 
 brexit
19.20 Omöjlig ingenjörskonst
20.05 Världens natur: Venedig
21.00 Ritualer i världen
21.55 Enastående människor
22.55	 Foodtruck	i	flyktinglägret

20.00 Ishockey: U18-VM
21.50 Mästarnas mästare - syntolkat
22.50 En mördares leende
23.35 Hitlers innersta krets
00.00 Game of Thrones
01.20 Flocken
01.50 Fråga veterinären - syntolkat
02.20 Trädgårdstider - syntolkat

05.05 Trinny & Susannah stylar
  om Norge
06.05 Köket
06.25 Madagaskar 3
07.45 Köket
07.55 Nyhetsmorgon
11.30 Stjärnornas stjärna
13.30 Sveriges yngsta mästerkock
14.30 SM-slutspel studio
14.50 Ishockey
15.40 SM-slutspel studio
15.50 Ishockey
16.30 SM-slutspel studio
16.40 Ishockey
17.25 SM-slutspel studio
17.55 Keno
18.00 Bingolotto
19.00 Nyheterna
19.10 Sporten
19.25 Väder
19.30 Bingolotto, forts
21.00 Robinson
22.00 Nyheterna
22.05 Väder
22.15 Wallander: Mordbrännaren
00.10 Sånger från Manhattan
02.25 Jägarna
03.25 GW:s mord
04.25 Stockholmspolisen

05.10 American dad
05.35 Cops
06.00 Frasier
06.50 Knight rider
07.45 2 1/2 män
09.20 Cooper Barrett's guide to 
 surviving life
09.40 Childhood's end
11.25 Buffy the Vampire Slayer
14.30 NCIS: Los Angeles
16.25 Avatar
20.00 Amazing race
21.00	 Tattoo	fixers
22.00 Lethal weapon
23.00 Family guy
23.35 Family guy
00.05 Man seeking woman
00.35 Sirens
01.05	 Tattoo	fixers
02.10 Nitro circus crazy train
03.00 Family guy
03.20 Family guy
03.45 American dad
04.10 American dad
04.30 American dad
04.55 Sirens

05.20 Landet runt
06.05 Torsken - havets hopp
07.05 Den stora älgvandringen
08.05 Flocken
08.35 Tror du jag ljuger
09.05 Säsongsstart: Landgång
10.05	Matiné:	Fyra	fula	fiskar
11.15 Sportspegeln
11.45 Matiné: Barnen från Frostmofjället
13.25 Mästarnas mästare
14.25 Mästarkvalet
14.50 Fotboll: Damallsvenskan
17.00 Anslagstavlan
17.05 Hemma igen
17.55 Sportnytt
18.00 Rapport
18.10 Lokala nyheter
18.15 Kulturen
18.45 Fråga doktorn
19.30 Rapport
19.55 Lokala nyheter
20.00 Vem bor här?
21.00 Bonusfamiljen
21.45 Kielergatan
22.30 Kroppsspråk
23.10 Rapport
23.15	 Nattfilm:	Giliap
01.25 Lerins lärlingar i Brasilien
02.25 Hemma igen

10.45 Sverige idag
11.05 Konsten att fånga en dröm
11.35 Alive inside - musiken och minnet
12.50 Fais pas ci, fais pas ca
13.44	 Kortfilmsklubben	-	engelska
13.50 Shakespeare - mer än ord!
14.20 Shakespeare med kommissarie 
 Barnaby
15.05 Min sanning
16.00 Rapport
16.05 Gudstjänst
17.15 Påskens berättelser från Jerusalem
17.20 En sång om glädje i påsktid
18.05 Skattjägarna
18.35 Karl Lagerfeld tecknar sitt liv
19.30 Förväxlingen
20.00 Vetenskapens värld
21.00 Aktuellt
21.15 Sportnytt
21.35 Motor: Rallymagasinet
22.05 Jaktliv
22.35 Europas dramatiska historia
23.05 Livet är en fest
23.35 Nya perspektiv
00.35 Matmagasinet
01.05	 En	biskop	flyttar	in
01.35 Sändningsuppehåll
01.45 Sportnytt
02.05 Nyhetstecken

06.00 Den stora älgvandringen slow tv
14.00 UR Samtiden
17.00 Hemliga norska rum
17.10 Finland är fantastiskt
17.40 Ödlornas hemliga liv
18.30 Dagen då dinosaurierna dog
19.20 Smarta ekorrar
20.10 Joanna Lumleys japanska äventyr
21.00 Världens natur
21.50 Bröder, maraton och 251 km sand
22.40 Antikens försvunna städer
23.30 Enastående människor

20.00 Vem bor här? - teckenspråkstolkat
21.00 Bonusfamiljen - syntolkat
21.45 Mästarnas mästare - teckenspråks-
 tolkat
22.45 Mästarkvalet - teckenspråkstolkat
23.10 Romernas historia 1900-tal 
 - teckenspråkstolkat
23.25	 Lagom	mycket	finsk	-	tecken-
 språkstolkat
23.55 Sportspegeln - teckenspråkstolkat
00.25 En mördares leende
01.10 Bäst i test - syntolkat
02.10 Babel
03.10 Keyyo med Rheborg i Ryssland

05.30 Vad blir det för mat
06.00 Lilla Jönssonligan och 
	 Cornflakeskuppen
07.25 Köket
07.50 Nyhetsmorgon
11.30 Änglagård: Tredje gången gillt
14.05	 Hur	många	lingon	finns	det	i	
 världen?
16.15 Solsidan
17.00 Efter fem
18.50 Keno
19.00 Nyheterna
19.10 Sporten
19.20 Väder
19.30 Robinson
20.00	 Solsidan	–	filmen
22.00 Nyheterna
22.05 Väder
22.15	 Solsidan	–	filmen,	forts
22.30 Gessle – en vacker kväll
00.00 Law & order: Special victims unit
00.55 CSI
01.55 CSI
02.50	 Hawaii	five-0
03.45 Fixer upper
04.45 Vad blir det för mat

05.15 The comedians
05.35 Cops
06.00 Stargate SG-1
06.45 Våra värsta år
07.10 Just shoot me
07.35	 Tattoo	fixers
08.25 Kung av Queens
08.55 Brooklyn nine nine
09.20 Poppers pingviner
11.10 Stargate SG-1
12.05 Seinfeld
13.05 Kung av Queens
13.35 Simpsons
14.35 2 1/2 män
15.05 Buffy the Vampire Slayer
16.00 NCIS: Los Angeles
17.00 Seinfeld
18.00 Year one
20.00 Ink master USA
21.00 A.P. Bio
22.00 Magnum P.I
23.00 Simpsons
00.00 Family guy
01.00 American dad
02.00 Cops
02.25 Brit cops
03.10 My name is Earl
03.35 Family guy
04.25 American dad

05.15 Fråga doktorn
06.00 Morgonstudion
09.10 Landgång
10.10 Fråga doktorn
10.55 Kroppsspråk
11.35 Lärlabbet
11.50 Fatta historia
12.05 Romernas historia 1900-tal
12.25 Vem bor här?
13.25 Smartare än en femteklassare
14.25 Bonusfamiljen
15.10 Matiné: Kyss henne!
16.40 Hemma igen
17.30 Sverige idag
18.00 Rapport, Kulturnyheterna
18.28 Sportnytt, Lokala nyheter
18.45 Go'kväll
19.30 Rapport
19.55 Lokala nyheter
20.00 Trädgårdstider
21.00 Seriestart: Hockeyns historia
22.00 Plus, Girls
23.00 Rapport
23.05 Mord i paradiset
00.05 Mästarnas mästare
01.05 Mästarkvalet
01.30 Hemma igen
02.20 Folkmordet i Rwanda
04.45 Sverige idag

09.00-16.15 Forum
12.00 Rapport
16.00 Rapport
16.15 Nikos resa
16.45 Skattjägarna
17.15 Nyheter på lätt svenska
17.20 Nyhetstecken
17.30 Oddasat
17.45 Uutiset
18.00 Förväxlingen
18.30 Engelska Antikrundan
19.30 Ishockey: U18-VM
20.00 Korrespondenterna
20.30 Hitlers innersta krets
20.55 Korta tv-historier: Smash
21.00 Aktuellt
21.39 Kulturnyheterna
21.46 Lokala nyheter
21.56 Nyhetssammanfattning
22.00 Sportnytt
22.15 Seriestart: Se mitt sound
22.45 Spela gud
23.40 Karl Lagerfeld tecknar sitt liv
00.35 Vita vidder
01.15 Fråga veterinären
01.45 Sportnytt
02.00 Nyhetstecken
02.10 Engelska Antikrundan

06.00 Den stora älgvandringen slow tv
14.00 UR Samtiden
17.00 Övergivna rum
17.20 Attenboroughs levande ljus
18.20 Enastående människor
19.20 Antikens försvunna städer
20.10 Lejonens återkomst till Rwanda
21.00 Dokument utifrån: Plast överallt
21.45 Ritualer i världen
22.35 Byta liv på prov
23.30 Bad hombres

20.00 Ishockey: U18-VM
21.50 Hockeyns historia - syntolkat
22.50 Jaktliv - syntolkat
23.20 Romernas historia 1900-tal 
 - syntolkat
23.35 Trädgårdstider - syntolkat
00.35 The Island
01.25 Landgång
02.25 Mästarnas mästare - tecken-
 språkstolkat
03.25 Mästarkvalet - teckenspråkstolkat

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 Vinnarskallar
21.00 GW:s mord
22.00 Nyheterna
22.30 Ekonominyheterna
22.40 Sporten
22.50 Väder
23.00	 Hawaii	five-0
23.55 Law & order: Special victims unit
01.55 CSI
03.50 Fixer upper

05.10 Community
05.35 Våra värsta år
06.00 Stargate SG-1
06.50 Våra värsta år
07.15 Just shoot me
07.40 Brit cops
08.30 Ink master USA
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 Ink master USA
21.00 Battle: Los Angeles
23.20 A.P. Bio
00.20 Simpsons
01.20 Family guy
02.20 Nattsändningar

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

Boka visning!

Boka visning!

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

Visning: Onsd. 1/5 kl. 13

00

-14

00

Sälja hus?
Stefanssons fastighetsbyrå 

skänker 400:- per värdering 

till Majblomman
Boka före 30/4

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

www.mellerudsnyheter.se

Inför Valborg och 1 maj 
kommer tidningen att 
delas ut tisdag 30 april
Manusstopp onsdag 24 april
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MELLERUD Långgatan 76 / 0530-75 52 00 / Mån-Fre 7-17 Lör 10-13

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

2999:-
Ord. pris: 4995:-

Mellerud • Tel. 0530-133 01

Stihl motorsåg MS181
Ord. pris 3.790:- 

NU 2.995:-

Öppettider
Vard. 10-19
Lörd. 10-17
Sönd. 11-17

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

Följ oss på

Påsktider
Skärtorsdag 10-19 
Långfredag 11-17 
Påskafton 10-17 
Påskdagen 11-17 
Annandag påsk 11-17

Tacobuffé

    

Resväskor till bra priser!!!

Vuxen 

Barn 

Gummistövlar 

89:-
49:-

6990
/par

Torsdag - söndag 

149:-/st199:-/st299:-/st399:-/st499:-/st

PostNord slutar tömma 
brevlådor på söndagar

Från den första juli upphör 
PostNord med tömning 
av brevlådor på söndagar 
och samtidigt genomförs 
förändringar av brevlå-
dors tömningstider.
I ett pressmeddelande skri-
ver PostNord att man står 
mitt i det stora paradigm-
skifte som stavas digitalise-
ring. Det påverkar PostNord 
inte bara genom att paketvo-
lymerna ökar utan också ge-
nom att den andra delen av 
vår verksamhet, brevaffären, 
minskar drastiskt. Föränd-
ringen har kommit smygande 
sedan millennieskiftet men 
nu går utvecklingen fortare 
än tidigare. Under slutet av 

2018 föll brevvolymerna 
med ungefär 13 procent per 
månad.

– En vanlig dag har vi 
ingen fysisk post att dela ut 
till en tredjedel av alla hus-
håll och om bara två år be-
räknar vi att vi endast har 
något att lägga i varannan 
låda. Det gör att intäkterna 
minskar snabbt men kostna-
derna för att upprätthålla in-
frastrukturen är desamma. 
De enda intäkter vi har från 
brev är de som kommer från 
portot. Tyvärr är det en ekva-
tion som blir allt svårare att 
få ihop, säger Annemarie 
Gardshol, chef för PostNord 
Sverige.

Det innebär att brev som 

postas i brevlådor under en 
helg, eller efter tömning på 
fredagen, kommer att hante-
ras tillsammans med de brev 
som postas på måndagen.

Den första juli kommer 
PostNord även att förändra 
tömningstiderna på de gula 
brevlådorna. De stora flerta-
let av brevlådorna kommer 
inte att få någon förändring 
alls medan man på andra 
områden flyttar tömningsti-
den med en eller två timmar. 
På orter med mindre än 3 000 
invånare som idag har haft 
brevlådetömning på efter-
middagen ändrar PostNord 
nu så att brevlådorna töms 
tidigare på dagen.

Fortsatt grundläggande 
primärvård i Åmål
Hälso- och sjukvårds-
styrelsen har beslutat att 
teckna ett tillfälligt avtal 
med vårdgivaren Medpro 
för att kunna erbjuda 
grundläggande primär-
vård i Åmål från och med i 
fredags den 12 april.
En fördjupad uppföljning av 
vårdcentralen Balderkliniken 
i Åmål, som gjorts av Västra 

Götalandsregionen, har ge-
nomförts. Den har resulterade 
i en rapport som riktade skarp 
kritik mot vårdcentralen för 
bristande patientsäkerhet.

Norra hälso- och sjukvårds-
nämnden ålade Balderklini-
ken att rätta till bristerna enligt 
en kontrollplan. Det var inte 
gjort 2019-03-31 då planen 
löpte ut. Nämnden tog vid 
extra insatt sammanträde be-

slut om att säga upp avtalet 
med Balderkliniken med 
omedelbar verkan.

Hälso- och sjukvårdsstyrel-
sen beslöt samtidigt att teckna 
ett tillfälligt avtal med vårdgi-
varen Medpro för att kunna 
erbjuda grundläggande pri-
märvård i Åmål.

Listade patienter vid Bal-
derkliniken listas om till den 
nya vårdcentralen.

Matglädje i Mellerud
Torget

0530-109 05

/hg1290

Påskägg

Nu är butiken maxad med allt för påskfesten!

Fyll ditt påskägg 
med godis från

Serranoskinka

Entrecôte
Ryggbiff 149:-

/kg

Öppningserbjudande onsdag 17/4 

Hörnans special
Räkmacka 
m. kaffe el. valfri dryck 
Vi reserverar oss för slutförsäljning

49:-

Nu öppnar vi!

Öppettider 
Måndag-fredag 10-19

lördag 10-16

söndag 11-14

Från 995
 

till149:-

Öppet alla dagar 8-22 Köpmantorget 11, Mellerud


