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Vardagar    7-18 
 Lördag       9-14

1 maj 
STÄNGT
Välkommen!

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

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

Melleruds IBK firade 30-årsjubileum. I legendmötet mot Billingsfors syns Johnny Eriksson trycka in Giants reducering till 3-4. Foto: Lars Nilsson.

– Sidan 11 –

GÅRDEN FULL MED CAMPINGFORDON!

   
  
 
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!

Giants firade 30 år
– Sidan 9 –

Motordag med  
bilutställning

På lördag blir det bilutställning på Västerråda, 
dessutom håller flera företag öppet hus.

– Sidan 10 –

Tellander bäst
vid seger i Turin

August Tellander prisades två gånger efter final-
segern mot FC Nordsjälland i Turin.

Prisbomb!

/st

Fryst laxfilé  

Priserna gäller måndag 29/4 – söndag 5/5 2019 med reservation för ev slutförsäljning och tryckfel.

Färsk basilika
Ekologiskt odlad, Sverige, klass 1, KRAV, i kruka

Max 5 köp/hushåll/vecka 18

Svensk fläskytterfilé
Nybergs Deli, Sverige, färsk, i bit, ca 1 kg.
Max 2 köp/hushåll/vecka 18.

5:-

Poseidon, naturell, 4 x 125 g, jfr-pris 119,90/kg.

Kaffe
Garant, malet, flera sorter, gäller ej ekologisk, 
500 g, jfr-pris 40,00/kg. 
Max 2 köp/hushåll/vecka 18.

Kvarnkullen
Öppet alla dagar 8 - 22

5995 
 

/st

Räkor
Inkommer torsdag eller fredag

20:-
för Bonuskunder

/st

5995
för Bonuskunder

/kg

5:-
för Bonuskunder

/st

Fyllda munkar
Dafgård, gäller vanilj, äpple, 63 g,  
jfr-pris 79,37/kg

Vi syns på nuntorp 4 maj
Uddevalla 0522 - 999 50  |  Brålanda 0521 - 57 57 50
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Baldersnäs 12/5 från kl 11 

Bo & Fredrik 
Knutsson 
kända från Antikrundan

ANTIKSAFARI DALSLAND ÄR ET T PROJEK T MED 
STÖD FRÅN LOK ALT LEDD UT VECKLING/FRAM-
TIDBYGDER OCH EUROPEISK A JORDBRUKSFONDEN 
FÖR LANDSBYGDSUT VECKLING.

Herrgårdslunch, Servering, 
Guidning Dalslands Guider, 
Vinstutdelning, Café,  Steneby hemslöjd m fl 
Ta bussen från Mellerud 070-340 74 66
Boka försäljningsbord info@baldersnas.com

granskar,
värderar & 
berättar

fb/antiksafari dalsland, antiksafari.com
dalsland.com

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

Besök gärna vår hemsida:
bralandavantjanst.dinstudio.se

Tisdag 30/4 kl. 10-12
Boule startar 
Tisdagar och torsdagar
Onsdag 8/5 kl. 15.00
Gemenskap 
på Solrosen

Fredag 10/5 avresa kl. 8.30
Känn ditt Dalsland 
med buss. Avresa fr. Brl sta-
tion. Medtag egen fika. Åter ca 
20.00. Anm. till Lasse senast 
8/5 kl. 20.00, 070-542 45 81

VÄLKOMMEN
att fira arbetarrörelsens högtidsdag, 1:a maj!

Mellerud:  
Köpmantorget kl. 10.45
Högtidstal av riksdagsman Jörgen Hellman

Apell av Annika Briving, Kommunal
Musik och sång av Duo Helen Olsson

Åsensbruk: 
Håvåsen idrottsplats kl. 15.00 

Demonstrationståg mot Föreningshuset 
till toner av Vargöns Musikkår

Högtidstal av Lars Nilsson, kommunfullmäktige

Avslutning med kaffe och tårta!

Socialdemokraterna
FRAMTIDSPARTIET I MELLERUD

Socialdemokraterna i Melleruds kommun 
& LO-facken i Mellerud

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

Torget, Mellerud • Tisdag 21 maj

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

Mästarkrans
Torget, Mellerud • Tisdag 9 april

Kakprofessorn 070-650 60 1520:-

Torget, Mellerud • Tisdag 4 juni

Butterkaka
20:- Kakprofessorn 070-650 60 15

Torget, Mellerud • Tisdag 7 maj

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

Torget, Mellerud • Tisdag 18 juni

Vaniljbullar
5-pack

Kakprofessorn 070-650 60 1520:-

V 18-24 Helgöppet 11-17
V 26-35 Alla dagar 11-17
V 36-39 Helgöppet 11-16

 ekholmen
cafÈ & gÅrdsbutik

Välkomna!

Helgfika  4-5/5 
våffla och kaffe 39 kr

Vi har kött & hamburgare till grillen 
från våra egna ekologiska djur

Nu öppnar vi för säsongen

30/5-2/6  
Konstvandring 
öppet 11-18

26/5 Mors dag  
Kakbuffé kl. 12-16  
Boka gärna bord

Tel. 070-322 59 62 • Vägbeskrivning: Väg 166 vid Gunnarsnäs kyrka, skyltat

6-9/6  
Öppet 11-17

VÅRFEST
Torsdag 9 maj kl. 18.00  

Hamrane bak & kaffestuga
Dan Johansson underhåller

Vi bjuder på klengås, kaffe och kaka
Välkomna!

Ring om du vill ha skjuts. Lokalen är stängd fram till 29/8 men 
hör av dig om du behöver batterier.

Hörselskadades förening 
i Mellerud. Tel. 070-567 60 32
www.hrf.se/mellerud

LISBETH CLAESSON 
Minnesutställning    1 maj - 28 juni 

                            Vernissage 1 maj kl. 14 - 16 

DALSLAND CENTER 
Öppettider 1/5 - 16/6  kl. 10-16  

                       17/6 - 28/6  kl. 10-19 
                                                   www.dalslandscenter.se

Söndagscafé

Söndag 5 maj kl. 15

00

Knuthuset Dalbergså

Smépôjka

från Kungsbacka 
underhåller med sång 
och musik varvat med 

historier
Inträde 100:- 

Kaffe o smörgås i pausen
Välkomna!

Knuthusets kamratförening

Årsmöte
Näsölens FVO
Måndag 6/5 kl. 19
på Skålleruds Gård

Fika.

Välkomna!   Styrelsen 

Torsdag 16/5 kl. 18.00
Grinstads församlingshem 

Fika            Välkomna! 

www.dalnet.nu           

ÅRSMÖTE

VÄLKOMNA!
Tel.0530-36200

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

Adress: Kapellgatan 6
Postadress: Box 94, 46422 Mellerud

1 maj-8 maj 2019
3:dje söndagen i påsktiden
Reservation för ändringar se vår hemsida: 
www.svenskakyrkan.se/mellerud

BOLSTADS FÖRSAMLING
Sön 5/5 15.00 Gudstjänst i Bolstads kyrka, Kerstin Öqvist. 
  Kyrkkaffe.
Ons 8/5 14.30 Öppet Café i Grinstads församlingshem,  
  Erica Staaf. 

HOLMS FÖRSAMLING
Tor 2/5 10.00 Morgonmässa och Kafé Kom in i Kyrkans Hus, 
  Eva Marklund.
Tor 2/5 18.30 Aftonsång i Kyrkans Hus, Mia Palm och 
  Anders Fredriksson. En ensemble ur Järns 
  sångkör.
Sön 5/5 17.00 Musik i Vårkväll i Holms kyrka, Trollhättans 
  Kammarkör. Andakt: Kerstin Öqvist.
Tis 7/5 11.30 Mässa på Fagerlid, Martin Edström.
Tis 7/5 14.15 Mässa på Berg, Martin Edström.
Tis 7/5 14.00 Melleruds kyrkliga sygrupp träffas på 
  Kyrkans Hus.
Ons 8/5 10.30 Förmiddagskaffe i Kyrkans Hus. ”Bibeläventyr 
  med Ewa Widell” och kakfrossa.

SKÅLLERUDS FÖRSAMLING
Sön 5/5 11.00 Högmässa i Skålleruds kyrka, Martin Edström 
  och Erica Staaf.
Tor 9/5 17.00 Vardagsgudstjänst i Skålleruds församlingshem, 
  Ewa Widell, Kerstin Öqvist, Cecilia   
  Gunnarsson. Avslutning för barn och familj.

ÖRS FÖRSAMLING
Sön 5/5 09.30 Mässa i Gunnarsnäs kyrka, Martin Edström 
  och Erica Staaf. Kyrkkaffe.
Mån 6/5 15.00 Örs kyrkliga syförening träffas hos Marianne.
Tor 9/5 15.00 Rostocks kyrkliga arbetskrets träffas på 
  Karolinen. (sista för terminen)

ÅRSMÖTE
Åklångs Fvo

Tisdag 14/5 kl. 18
Plats: Stora Liane

Karl-Erik Dahl
Välkomna!  Styrelsen
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GT-BUSS
ULLARED SHOPPING 
 9 timmar i Ullared 27/5

KIELKRYSS med shopping 
i Heiligenhafen inkl. del i 2b med vå-
ningsäng o 2 fruk. samt 250 kg lastvikt 
3/5, 10/5, 17/5, 14/6, 30/8, 22/9, 
18/10, 25/10, 8/11, 22/11, 13/12 
 .................................... fr. 1.775:-/pers
TYSKLANDSHOPPING 
varje vecka från 600 kr

Ring för info och bokning  
eller gtbuss.se

0570-801 00,  054-87 47 47
gtbuss.se

0521 - 69535

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

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

Skärgårdskryss, Dubrovnik, Montenegro & Albanien

Kielkryss 3 d 21/5, 24/5, 11/6, 14/6  osv.webbpris...fr. 990:-
11/6 avgång från Mellerud, Brålanda & Frändefors

Berlin 4 d 9/5, 30/5, 11/7, 1/8 (ölfestivalen), 19/9.....3.290:-
Kirchberg Tyrolen 8d 18/5, 20/7, 31/8 all inclusive!..7.990:-
Sydengland med Normandie 24/8................15.990:-
Skottland runt via Kiel 1/5.........................................15.990:-
Alsace rundresa med många provningar 15/9....8.990:-

Massor av andra resor på vår hemsida!

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!  

LOPPMARKNAD
0520-973 30    www.traffenbaberg.se

Lördag 4/5  
Kl. 1000-1400

Lars Göran Berg 

informerar om Gröna 

Klustret Nuntorp

 
Rotary
Mellerud

Måndag 6/5

BÄCKEFORS MARKNAD 4/5
Marknad med inriktning hantverk
och företagande kl. 9.00 - 14.00 

Hantverk och konstutställning  
inne på Bäckegården

 Hoppborg, ponnyridning,  
ansiktsmålning  för barnen

Lotterier     Servering     
    Bokförsäljning     Musikunderhållning

Välkommen!                 Arr. Föreningsalliansen

0530-125 40

Valborgsmässoafton
den 30 april 

stänger vi kl. 12.00

Fredag 
Torget, Mellerud

0900-1700

Perenner 0. jordgubbsplantor
tomatplantor

Magnus 0723-281006

4YOU
GÖTEBORG AB

BLOMMOR

Idrottshuset, Mellerud

VSH - JACK 9.000:- – 40 rop 

- Välkommen - 
till en bra Bingo

Torsdag 2/5 kl 19.00

MELLERUDS IF

Mini Jack 4.800:- - 51 rop

RÖVARE 17.000:-   -  55 rop
Buss från Bengtsfors över
Åsensbruk 0706-22 06 00

BINGO
DRIVE IN

LÖRDAG 4 MAJ
20.30-02.00

0530-126 64
För bordsbeställning 

Café Älvan, 
Mellerud

P.D. Lundgrensgatan 10, Mellerud

Idé-gruppen Älvan i 
samarbete med

Vuxenskolan och  
Café Älvan

 

Torsdag 2/5 kl. 14.00
Jan och Camilla Berglöv  
Gamla och nya läsarsånger

  
Val till Europaparlamentet 
Lokal för förtidsröstning
Du kan förtidsrösta i valet till Europaparlamentet. 
Du kan rösta i vilken förtidsröstningslokal som helst i 
Sverige från den 8 maj fram till och med valdagen den 
26 maj 2019.  
För att förtidsrösta måste du ha med dig ditt röstkort 
och id-handling. 
Här kan Du förtidsrösta i Melleruds kommun: 
Medborgarkontoret – Storgatan 11 i Mellerud  
Öppettider för förtidsröstning: 
Vecka 19
onsdag 8 maj – fredag 10 maj kl. 13.00 - 16.00
Vecka 20
måndag 13 maj – fredag 17 maj kl. 12.00-16.00 
söndag 19 maj kl. 10.00 – 14.00
Vecka 21
måndag 20 maj – torsdag 23 maj kl. 10.00 - 16.00 
fredag 24 maj kl. 08.00 – 16.00
lördag 25 maj kl. 10.00 – 14.00
söndag 26 maj kl. 08.00 – 21.00
Entrén är funktionshinderanpassad. 
Medborgarkontoret är öppet som vanligt. 
Observera att det endast är möjligt att förtidsrösta 
på Medborgarkontoret vid tiderna ovan. 
Valnämnden

Underhållning 
av Smépôjka

På söndag underhåller duon Smépôjka i Knuthuset på Dalbegså Camping.

På söndag 5 maj gästar 
Smépôjka från Kungsbacka 
Dalbergså campng när de 

står för underhållning i Knut-
huset vid söndagscaféet.

Deras framförande be-
skrivs som lättsam under-
hållning med låtar man kän-
ner igen, kryddat med 
historier och massor av hu-
mor och galenskap.

 Det blir bland annat musik 
av Taube och Lasse Dahl-
qvist. Duon består av Kjell 
Bergén, dragspel och Dan 
Sjöstedt, bas.

FISKBILEN

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

Handskuren havskattfilé  
helt kilo 169:-

169:-
Fiskbilen extraöppet Mellerud tisdag 30/4 kl. 10-18

Nykokta havskräftor helt kilo 

Torget Mellerud 
Fredag kl. 10-18
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Veckans lunch

Senior
MATSEDEL

Vecka 19 Skolan
Måndag 6/5: Pannbiff med lök, hemlagat  
potatismos, amerikanska grönsaker och lingonsylt.

Dessert: Rabarberkräm. 
Tisdag 7/5: Skivad kassler med champinjonsås, 
kokt potatis och värdshusgrönsaker. 
Dessert: Aprikossoppa.

Onsdag 8/5: Kycklinggryta med timjan och 
vitlök, kokt potatis och broccoli.  
Dessert: Drottningkräm.

Torsdag 9/5: Vitkålssoppa med frikadeller. 
Dessert: Sega hallonrutor.

Fredag 10/5: Köttfärssås (nötfärs från  
Gröna Gårdar), makaroner och vitkålssallad. 
Dessert: Jordgubbsoppa.

Lördag 11/5: Kokt fisk med äggsås, kokt 
potatis och gröna ärtor. 
Dessert: Citronfromage med vispad grädde.

Söndag 12/5: Dillkött (nötkött från Gröna 
Gårdar), kokt potatis och värdshusgrönsaker .
Dessert: Glass med chokladsås.
Hemtjänstens alternativ v. 19
Mån-sön: Stekt falukorv med potatismos och 
grönsaker.

Måndag Pannbiff med lök* och 
hemlagat potatismos, amerikanska 
grönsaker och lingonsylt. 
Alt: Grönsaksbiff.

Tisdag Skivad kassler* med 
champinjonsås, potatis och skivade 
morötter.
Alt: Veg. biff.

Onsdag Kycklingnuggets* med 
kall currydressing, ris och broccoli.
Alt: Grönsaksnuggets.

Torsdag Chilibakad sejfilé** med 
potatis och gröna ärtor.
Alt: Broccoligratäng.

Fredag Köttfärssås* (nötfärs 
från Gröna Gårdar) spagetti och 
vitkålssallad.
Alt:  Quornfärs.
Varje dag serveras: 

 Sallads-/råkostbuffé med dressingar 
samt hårt och mjukt bröd.
* Ursprungsland Sverige.

**Miljömärkt.

Haaks till Gruzzolo
Bandet Haaks, från Ham-
burgsund, har under 25 

år turnerat land och rike 
runt. På lördag 4 maj spe-

På lördag blir det drag i Mellerud när Haaks står på Gruzzolos scen.

Kammarkör till Holms kyrka

På söndag 5 maj medverkar Trollhättans Kammarkör i Holms kyrka. Foto: Privat.

Trollhättans Kammarkör 
kommer till Holms kyrka 
den 5 maj. De kommer 
bland annat att framföra 
sitt tävlingsbidrag de del-
tar med i en tysk körtäv-
ling.
Trollhättans Kammarkör 
under ledning av Olle Zan-
dén och Cecilia Hermansson 

skall under sommaren 2019 
resa till Wernigerode i Tysk-
land för att delta i Johannes 
Brahms körfestival. 

Trollhättans Kammarkör 
kommer under denna körfes-
tival att delta i en körtävling 
och gör det som enda kör från 
Sverige. Kören kommer att 
bjuda på ett varierat konsert-

program med verk av kom-
positörer som Johannes 
Brahms, Mia Makaroff, 
Jaakko Mäntyjärvi och 
Vaughan Williams. Även 
svensk musik av såväl Gösta 
Nystroem som ABBA kom-
mer att framföras.

Minnesutställning
av Claesson

”Sommar” heter denna olja av Lisbeth Claesson, Åsensbruk. Foto: Privat.

Onsdag 1 maj är det ver-
nissage i Hallingsalen 
på Dalsland Center för 
minnesutställningen av 
konstnären Lisbeth Claes-
son. Utställningen pågår 
fram till 28 juni.
Lisbeth Claesson föddes 
1946 och var tidigt intresse-
rad av bild, skapande och 
färger. Lisbeth kom in på 
Konstindustriskolan i Göte-
borg 1966. Våren innan dess 
hade hon träffat Ulf Claes-
son, som hon senare gifte sig 
med. 1971 föddes deras för-
sta barn och strax efter en 
tvillingfödsel 1974 flyttade 
familjen från Göteborg till 
Trollhättan, innan flytten till 
eget hus i Åsensbruk 1978. 

Sin första egna utställning 
hade Lisbeth i ett garage i 
Stenungsund 1973, där hon 

visade ett tiotal akvareller. 
Hon deltog även i en kyrklig 
utställning i början av 70-ta-
let i Göteborg där hon visade 
tre vävar med motiv ur Jesus 
liv. Dessa vävar och tre yt-
terligare i samma serie köp-
tes senare och finns än idag i 
Skålleruds församlingshem. 

Tidigt i sin konstnärsgär-
ning målade Lisbeth med 
akvarell, ofta realistiskt åter-
givna naturmotiv. I Dalsland 
träffade hon andra konstnä-
rer i Skållerudsgruppen och 
tillsammans ställde de ut i 
Linddalens skola i början av 
80-talet. 1987 blev hon med-
lem i Dalslands konstnärs-
förbund och deltog därefter 
vid samtliga höst- och som-
marsalonger i Dalslands 
konstförenings regi under 30 
år. 

Inför starten av mopedrallyt 2018, då 107 moppe-ekipage deltog från hela Västsverige. Arkivbild/Tanja Mueller.

På lördag 11 maj anordnar 
Maniac Moppers i Bäcke-
fors sitt traditionella mo-
pedrally, där alla intäkter 
går till Barncancerfonden 
Västra.
Det är åttonde året som entu-
siasterna i Maniac Moppers 
anordnar den här insamling-
en i samband med mopedral-
lyt. Start och mål är beläget 
vid Granbacka festplats i 
Bäckefors. Deltagarna kör 
en runda i Dalsland på cirka 
åtta mil som tar cirka fyra 
timmar. Utefter vägen finns 
tolv tipspromenadfrågor 
(klubben kallar det ”mop-

penad”), det arrangeras lekar 
och finns fika vid stoppen.

– Hittills har vi samlat in 
närmare 100 000 kronor till 
Barncancerfonden Västra. 
Det är roligt, vi ser att det 
ökar för varje år. Första rallyt 
gav mellan 7 000 – 8 000 
kronor och 2018 fick vi in  
24 000 kronor, berättar Kim 
Gustavsson, Maniac Mop-
pers.

Man anordnar dessutom 
ett lotteri där förstapriset är 
en moped av märket Cres-
cent Raket Sport från 
1960-talet. Andrapriset är en 
liten fyrhjuling för barn på 50 

cc. Det finns fler fina priser i 
potten.

– Mopeden är skänkt av en 
person som förlorat sin bror 
i cancer och fyrhjulingen har 
en familj i Bäckefors skänkt, 
förklarar Kim.

Rallyt har många långväga 
deltagare, cirka 60 procent 
kommer utifrån enligt Kim.

På området vid festplatsen 
i Bäckefors finns olika barn-
aktiviteter, såsom hoppborg, 
fiskdamm och ansiktsmål-
ning.
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se

Mopperally med insamling

Hon deltog också i 19 an-
dra samlingsutställningar 
och medverkade i Konstvan-
dring i Dalsland 15 gånger. 
Mellan 1986 och 2015 visa-
des Lisbeths konst på 24 se-
paratutställningar. 

Lisbeth målade med akva-
rellfärger fram till 2001 då 
hon gick över till olja, vilket 
hon fortsatte med fram till 
2012. Därefter arbetade hon 
med linoleumtryck under en 
period och gjorde även ett 
träsnitt, varefter hon återgick 
till att måla akvarell. Nu kom 
Lisbeth också att göra colla-
ge i stor utsträckning. 

I perioder arbetade Lisbeth 
i vävstol med stora bildvävar. 
Efter en inspirerande resa till 
Egypten 1996 gjorde hon 
flera större vävar med land-
skapsmotiv. 

Från realistiska naturmo-
tiv i akvarell utvecklade hon 
bildskapandet. En period 
målade hon stilleben av glas-
skärvor som hon ställde upp 
i sin ateljé. Med tiden blev 
uttryckssättet friare med i 
färg och form mer stiliserade 
bilder av människor och na-
tur. Under senare delen av sin 
gärning blandade Lisbeth 
ofta både motiv och  tekniker 
i samma bild. 

Lisbeth skrev även dikter 
och har gett ut två egna dikt-
samlingar, som även är il-
lustrerade med egna verk. 

lar de på Café Gruzzolo i 
Mellerud.
Haaks har genom årens lopp 
blivit ett av Sveriges mest 
populära och anlitade under-
hållningsband med över  
4 000 spelningar i bagaget. 
Haaks spelglädje och för-
måga att alltid ge 100 procent 
är något av bandets  adels-
märke.

Något som är unikt med 
Haaks är deras egen som-
markonsert på Scen på Bönn 
i Hamburgsund. På västkus-
ten har detta blivit en institu-
tion som växer för varje år.



MELLERUDS NYHETER 5TISDAG 30 APRIL 2019

BJÖRNEBOL ERIKSTAD 2
MELLERUD | 0530-512 50

 AXIMA.SE

FÖRSÄLJNING 
&

SERVICE

Varmt välkomna!
www.gronaklustret.se

10:00 Grindarna öppnar

10:45 Showmanchip – ungdomar tävlar i 
  hantering av djur (Dalbokon)  

11:00 Magnus Olsson, Dalslands Sparbank –  
”Ekonomi, klimat och Brexit – hur mår världen?”

12:00 Dansuppvisning ”Bugg & Jive i Brålanda”

12:30 Hundsport Freestyle

13:00 Prova på Yoga (Blixthälsa)

13:45 Dansuppvisning ”Bugg & Jive i Brålanda”

14:15 Best in show (Dalbokon)

14:45 Prisutdelning av dagens tipspromenad

15:00 Tack för idag! 

• Fem maskinfirmor ställer ut
• Ett flertal rådgivningsföretag
• Traktorrace för barn
• Tipspromenad med chans att vinna tramp- 
 traktorer som maskinfirmorna skänker
• DHSK 
 Ponnyridning, uppvisning i dressyr och körning
• Hundaktiviteter av olika slag
• Smådjur geten Hjalmar är på besök
• Jaktsimulator
• Lions i Brålanda
• Lokala företag
• Ca 25 mathantverkare bland annat från Dalslandsmat
• Smörkärning och nygräddat tunnbröd
• Försäljning från vårt växthus på Nuntorp
• Klimatsmarta kläder
• Nuntorpsgymnasiet finns på plats

Följ oss på Facebook 
Gröna Klustret Nuntorp och vår 
hemsida www.gronaklustret.se 
för mer information om dagen 
och alla utställare, ca 60 st!

Nuntorpsdagen  Lördag 4 maj kl. 10.00 – 15.00Nya

EUROPEISKA UNIONEN
Europeiska struktur- och 

investeringsfonderna

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

Mat och fika
Nuntorps Gårds Bistro

& Evenstorps Gård

Säsongens sista musikcafé
Nu på torsdag inbjuder 
Idégruppen Älvan till mu-
sikcafè. Den här gången 
kommer far och dotter, 
Jan Berglöv och Camilla 
Berglöv Hermansson, att 
bjuda på ett program med 
titeln ”Gamla och nya lä-
sarsånger”. 
Det är en välkänd duo som 
genom åren gjort många 
uppskattade framträdande i 
olika sammanhang och där-
till gjort flera skivinspel-
ningar. 

Eftermiddagens tema lo-
var gott för den som vill höra 
de gamla kära läsarsångerna 
och kanske en och annan 
senare, mindre välkänd kom-

position, allt framfört av två 
goda sångare och deras gitar-
rer. 

Detta är säsongens sista 
musikcafè och Idégruppen 
kan se tillbaka på mycket 
välbesökta cafèträffar.

Nu blir det sommaruppe-
håll för cafèunderhållningen, 
men övriga aktiviteter pågår 
under hela maj månad. 

Caféträffarna återkommer 
i höst med nya underhållare. 
Programbladet med dag och 
tid för höstens aktiviteter 
kommer att presenteras i 
slutet av maj.

Camilla Berglöv Hermansson och hennes pappa Jan Berglöv står för 
underhållningen på Café Älvan på torsdag. Arkivbild.

Vattenbollar och ponnyridning

De populära vattenbollarna gör comeback.

KANALYRAN 
Nu är det klart med ak-
tiviteter som vattenbol-
lar och ponnyridning på 
Kanalyran 5-7 juli.
Spring, gå, rulla och hoppa 
på vattenytan! Har du någon-
sin velat kunna gå på vatten? 
I den roliga aktiviteten vat-
tenbollar går du in i en upp-
blåsbar boll på 2,5 meter i 
diameter som sedan fylls upp 
med luft. 

Efter det gör du vad du 
känner för. Springer eller 

kanske hoppar? Roligt för 
alla åldrar. 

Ponnyridning är populärt 
bland Kanalyrans yngre be-
sökare. På en trygg hästrygg 
får barnen en fin upplevelse. 

Melleruds ridklubb finns 
på plats på Indiankullen fre-
dag kl. 14.30-17.00 och lör-
dag från klockan 10.00. 

Kanalyrekommittén
 

Melleruds Ridklubb anordnar ponnyridning på Indiankullen.

Sommar-
magasin

MNYHETER
ELLERUDS

 LOKALTIDNINGEN FÖR MELLERUD

utkommer 
28 maj

Manusstopp 17 maj

Annonser bokas hos 
Christina
Tel. 0530-125 40 
christina@mellerudsnyheter.se
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All ev. uppvaktning
undanbedes.

Helén Borg

UPPVAKTNING

Veckans 
ros...

...till Daniel Westin och Kata-
rina Kjörling och alla medver-
kande vid påsknattsmässan i 
Gunnarsnäs kyrka.

En som var där
...till dig som hann bromsa när 
jag svängde in på Bringsrovä-
gen i Dals Rostock tisdag 23 
april. Jag såg dig inte förrän 
jag svängt. 

Förlåt

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Örs kyrka för Ann-
Greth Larsson. Som inled-
ning på akten spelade Anders 
Fredriksson ”Våren” av E. 
Grieg varefter han sjöng ”Där 
rosor aldrig dör” av Osborn/
Miller. Akten förrättades av 
Lars-Åke Petersson och till-
sammans sjöng man psal-
merna 249, 248 samt 297. 
Solisten sjöng ”Så skimrande 
var aldrig havet” av E. Taube 

och som avslutningsmusik 
spelades ”Amazing grace”. 
Vid kistan togs avskedet av 
barn med familjer, släkt och 
vänner. Till minnet av Ann-
Greth var koret vackert deko-
rerat med blommor. Efter 
ceremonin bjöds gästerna 
med till församlingshemmet 
i Gunnarsnäs för en minnes-
stund. Gravsättning kommer 
att äga rum på Örs kyrkogård.

MELLERUD
Smyrna: Torsd 17 Språkca-
fé. Sönd 11 Gudstj. m Ruben 
Björkdahl m.fl. Kaffe. Tisd 
19 Bönesamling.
Equmeniakyrkan: Tisd 20 
Valborgsmässofirande på 
Furusand. Vårsånger, vår-
tal av Morgan E Andersson, 
andakt Thomas Segergren, 
kaffe och varmkorvserve-
ring. Brasa och fyrverkeri. 
Sönd 11 Gudstj. Kjell Åberg. 
Nattv. Kyrkkaffe. Tisd 10-12 
Tisdagskaffe & rastplats. 18 
Scout. 

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

Smyrna: Fred 15 Andakt 
på Servicehuset, Granaths 
medverkar. 19.30 LifeLine 
Ungdomskväll på Sörgården. 
Sönd 11 Gudstj. Thomas Gra-
nath. Ssk. Kyrkkaffe. Tisd 11 
Bön.
Equmeniakyrkan: Tisd 20 
Rörvik vårfirande, sång av 
Triolerna, vårtal av Mille 
Melin, andakt Sigward K. 
Servering. Sönd 11 Gem. 
gudstj. i Frändefors PerGö-
ran Ekeroos, insaml. Equme-
niakyrkan nationella arbete, 
kyrkkaffe.
Brålanda: Tisd 18 Vårfest 
i fsh. Vårsånger m kyrkokö-
ren, vårtal av Bertil Gustafs-
son, servering, tårtbuffé, un-
derhållning. Sönd 18 Gudstj. 
Anette J Carlson. Soul Child-
ren. Avtackning. Kyrkbil 

PREDIKOTURER

JORDFÄSTNING

308 70 Månd 17-19 Kultur-
café Brålanda fsh. Onsd (8/5) 
18 Veckomässa i fsh och 19-
21 Bönekväll.
Sundals-Ryr: Lörd 14 Kon-
firmation m nattv. Årets kon-
firmander, Thomas Holm-
ström, Anette J Carlson, 
Björn Fredriksson, Britta Jo-
hansson. Kyrkbil 308 70.
Gestad: Tisd 19 Hem-
bygdskören bjuder in till 
vårfirande i fsh. Vårsånger 
från trappan, vårtal av Bar-
bro Magnusson. Kaffeserve-
ring och underhållning. Sönd 
11 Gudstj. m nattv. Anette 
J Carlson. Kyrkbil 321 18. 
Onsd (8/5) 10-11.30 För-
middagskaffe med Barbro 
Magnusson som visar bilder 
och berättar från årets bloms-
terparad mm från Holland. 
Kyrkbil 321 18.

FRÄNDEFORS
Equmeniakyrkan: Tisd 20 
Rörvik vårfirande, sång av 
Triolerna, vårtal av Mille 
Melin, andakt Sigward K. 
Servering. Sönd 11 Gem 
gudstj. i Frändefors PerGö-
ran Ekeroos, insaml. Equme-
niakyrkan nationella arbete, 
kyrkkaffe.
Frändefors: Sönd 10 
Gudstj. m nattv. Daniel 
Westin. Kyrktaxi. Onsd 19 
Församlingsafton fsh. J.O. 
Wallin, Davidsharpan i Nor-
den. Sång och musik, kaffe 
andakt. Daniel Westin..
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Vi vill gratulera vårt barn-
barn Tuva som fyller 1 år den 
2 maj.

Grattiskramar från  
mormor och morfar

DÖDSFALL

Hipp Hipp 

HURRA!

Samlade in 22 000 kronor

Daniel Westin var auktionist vid Örs kyrkliga syförenings årliga försäljning i Stakelund. Foto: Privat.

Örs kyrkliga syförening 
har haft sin årliga för-
säljning i Stakelund, en 
tradition som under åren 
samlat in hundratusentals 
kronor.
Kvällen började med att ord-
förande i föreningen, Berith 
Pettersson, hälsade över 50 
personer välkomna och spe-
ciellt kvällens auktionist 
Daniel Westin som dagen till 
ära hade namnsdag och detta 
uppmärksammades med en 
mjuk kaka och en varm app-
låd. Kassören Ingeborg 
Nordström redogjorde vad 
föreningen skänkt pengar till 
under året som gått. Den 
stora posten är Svenska Kyr-
kans internationella arbete 
med både jul och fasteinsam-
lingen, Svenska Kyrkan på 
Cypern, Hjälp Margit Hjälpa, 
Världens Barn, Läkare utan 

gränser och sist men inte 
minst till trivsel för de bo-
ende på Fagerlidshemmet 
Bergs, Skållerudshemmet 
och Kroppefjällshemmet.

Efter kaffe och smörgås 
började auktionistens arbete 
med många utrop av bland 
annat hembakt, broderier, 

honung med mera och ett par 
hemmastickade stumpor 
som blev kvällens dyraste 
utrop samt dragning av år-
gångarna som såldes under 
kvällen. 

Under kvällen blev det 
många glada skratt som be-
sökarna kommer att minnas 

med glädje från denna afton 
då det samlats in cirka 22 000 
kronor som syföreningen är 
mycket tacksamma för och 
kan glädja andra med under 
året som kommer.

Berith Pettersson

Viktig högtid 
för många av oss

Påsken gav många tillfäl-
len att samlas i kyrkorna. 
Från skärtorsdagens till-
fångatagande i en träd-
gård, via långfredagens 
korsfästelse, påskdagens 
uppståndelse och till an-
nandagens möjlighet att 
få vandra tillsammans 
med den levande Frälsa-
ren.  
På annandagen var det eku-
menisk gudstjänst i Frände-
fors Equmeniakyrka. Den 
leddes av Ekumeniakyrkans 
pastor Sigvard Karlsson.  
Svenska Kyrkans kantor 
Ruben Bengtson spelade och 
komminister Daniel Westin 
predikade om temat, ”Möte 
med den uppståndne”. 

Komminister Daniel Westin fick 
genom sitt sätt att predika för-
samlingen att lyssna.

MELLERUD 
Melleruds Kristna Center 
på Mejeriet har som tradi-
tion att vid påsk sätta upp 
ett påskdrama. I år hade 
man 17 föreställningar för 
drygt 650 åskådare, under 
tre dagar.
Påskdramat, eller påskvand-
ringen, som det egentligen 
är, sätts upp i Melleruds 
Kristna Centers lokaler i 
centrala Mellerud, i det 
gamla Mejeriet. Åskådarna 
får följa med runt på sex 
olika platser i byggnaden och 
ser tio olika scener. 

– Budskapet är ju detsam-
ma, att Jesus dog på korset 
och uppstod för att kunna 
föra dig och mig och alla som 
vill till en levande relation till 
Gud. Men vi brukar varva 
handlingen varje år, i år var 
till exempel scenen där Jesus 
går på vattnet ett nytt inslag 
som vi aldrig haft med tidi-
gare. Förra året åkte man 
tidsmaskin tillbaka i tiden, i 
år kom en person ut ur en 
TV-skärm och en dokumen-
tärfilm där hon bad åskådarna 
om hjälp att hitta Jesus från 
Nasaret, berättar Joakim Pet-
tersson, som spelar huvud-
rollen som Jesus.

– Jag har haft rollen som 
Jesus under några år och det 
är så klart en fantastisk ära 
för mig. Jesus är min största 
idol och förebild, alla kate-
gorier, tillägger han. 

Många föreställningar
På långfredagen var det tre 
föreställningar öppna för 
allmänheten. Veckan innan 
spelades dramat upp för 
kommunens skolklasser

– Det är alltid kul när bar-
nen kommer fram på kö-
pingen och säger: ”Hej, det 
är du som är Jesus”. Det är 
alltid fantastiskt trevligt och 
väldigt fin publik, berättar 
Pettersson.

I arbetet kring påskdramat  
är det över 50 personer som 
är involverade. Allt från 
scenbygge, teknik och ma-
nusframställning, till fika, 
sång och musik. Det är ett 
brett åldersspann på de invol-
verade, från skolbarn till 
pensionärer.

– Alla som deltagit i dra-
mat har gjort det väldigt bra, 
speciellt barnen som har 
gjort sina roller både fokuse-
rat och bra, berättar Joakim 
Pettersson.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Påskens budskap

Jesus och några av hans lärljungar som skulle äta den sista måltiden. Från 
vänster: Nils Svensson, Daniel Frändin, David Svensson, Joakim Petters-
son, Gustav Lidberg, Daniel Serveius, Paul Biktorsson och Joel Lundgren.

Hjärtligt grattis till vår fan-
tastiska glädjespridare Oli-
via Oscarsson som fyllde 5 
år den 29 april. 

Kramar i massor från store-
bror Neo, mamma, pappa, 

mormor, moster, Robert och 
farmor Malt!

Daniel är nytillträdd kom-
minister i Frändefors och 
kommer närmast från Mel-
lerud där han har några upp-
drag kvar innan han vid 
halvårsskiftet blir på heltid i 
Frändefors församling.

– Påsken, när vi följer Je-
sus Kristus lidande, är den 
viktigaste högtiden vi firar. 
Kanske svår att förstå, men 
när vi lyssnar vill Jesus 
öppna vårt hjärta och sinne 
så vi förstår och kan tro, sade 
Daniel Westin bland annat i 
sin predikan.

Gudstjänsten avslutades 
med att kantor Ruben Bengt-
son till eget pianoackompan-
jemang sjöng Lars Westberg/
Hans Nybergs, ”Korset är 
tomt”.

 Marianne Karlsson
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VÄRLDSLEDANDE
ROBOTGRÄS-
KLIPPNING.

VÄRLDENS FÖRSTA 
ROBOTGRÄSKLIPPARE MED 
FYRHJULSDRIFT
Vi hjälper dig med allt från att hitta rätt modell  
till installation och service.

AXIMA AB | ERIKSTAD BJÖRNEBOL | 464 92 MELLERUD
0530-512 50 | WWW.AXIMA.SE

Viktigt att rösta i EU-valet

På socialdemokraternas EU-va-
lupptakt i Mellerud talade bland 
annat Moez Dharsani. Foto: Privat.

Vi lever i en ny tid. En tid 
när beslut långt borta på-
verkar oss som bor i Mel-
lerud mer än någonsin. De 
flesta är överens om att 
det är viktigt att Sverige 
fortsätter vara medlem-
mar i den Europeiska 
Unionen. 
Ändå verkar vi inte vara lika 
angelägna att använda vår 
folkliga möjlighet och rösta 
i EU-parlamentsvalet den 26 
maj. Allt hänger ihop och nu 
måste det att bli fler som sät-
ter sig in i frågorna och inser 
att deras röst har lika stor 
betydelse som när så många 
lade sin tid och röstade i det 
svenska valet i september 
2018.

Moez Dharsani talade på 
socialdemokraternas EU-
valupptakt i Tingshuset i 
Mellerud den 10 april inför 
ett antal intresserade åhörare.

Mer än 60 procent av alla 
beslut som fattas i Melleruds 
kommun knyter an till lag-
stiftning från EU. När du 
vaknar på morgonen är din 
alarmklocka CE-märkt från 
EU, när du borstar tänderna 
och duschar så är det EU-
regler som ser till att tand-
kräm och duschkräm inte 
innehåller farliga kemikalier. 
Vid frukostbordet finns pro-
dukter som är märkta enligt 
EU-regler och på förskolan 
finns leksaker som är EU-
märkta och så fortsätter det 
hela dagen. 

Närmare än du tror
– När människor säger att de 

Sture Torstensson talade om EU:s 
ursprungliga syfte. Foto: Privat.

Michael Melby och Kerstin Nord-
ström berättade om EU:s sociala 
pelare.

DTAB höll bolagsstämma
Dalslands Turist AB 
(DTAB) höll tisdag 23 april 
sin bolagsstämma i de nya 
lokalerna i Bengtsfors. 
DTAB är helägt av dals-
landskommunerna Bengts-
fors, Dals-Ed, Färgelanda, 
Mellerud, Vänersborg samt 
Åmål och har samverkansav-
tal med cirka 120 företag och 
organisationer i området. 

VD Johan Abenius kunde 
i sin presentation konstatera 
ett framgångsrikt 2018 för 
besöksnäringen och pekade 
bland annat på det stora me-
diala intresse som varit och 
är för The 72 hour cabins, 
glashusen, liksom det goda 
samarbetet med Turistrådet 
Västsverige. 

Totalomsättning inklusive 
projektverksamhet för bola-

get uppgick till 11,1 miljoner 
kronor. 

Det var flera nyval i styrel-
sen. Från Färgelanda kom-
munalrådet Tobias Bern-
hardsson och Irene Örtengren 
Ragnerud, från Bengtsfors 
kommunalrådet Stig Bertils-
son, från Åmål Lasse Orava 
Åmåls Stadshotell, från Mel-
lerud kommunalrådet Mor-
gan E Andersson samt från 

Vänersborg kommunalrådet 
Benny Augustsson. Som 
ordförande omvaldes Gert-
Inge Andersson. Vid stäm-
man avtackades Barbara 
Sandell, Ulla Börjesson, 
Marie Dahlin och Per Eriks-
son för förtjänstfullt arbete i 
DTAB:s styrelse. Lämnat 
styrelsen har också Tommy 
W Johansson samt Sten Nils-
son gjort.

Föreläsning 
om ny läroplan

MELLERUD 
Fredag den 26 april sam-
lades Melleruds förskolor 
i biografen för en ge-
mensam kompetensut-
vecklingsdag om den nya 
läroplanen för förskolan 
som börjar gälla från den 
1 juli i år. 
Den tjugo år gamla läropla-
nen var i behov att förnyas 
till dagens situation och 
framtida utmaningar. Emelie 
Westberg Bernemyr, adjunkt 
på Stockholms Universitet 
föreläste för all förskoleper-
sonal i Mellerud. 

Emelie lyfte lekens, peda-
gogrollens och lärmiljöns 
betydelse för barnens lärande 
och livsglädje. Personalen 
fick konkreta exempel, verk-
tyg och strategier att använda 
i det vardagliga arbetet uti-

Emelie Westberg Bernemyr fö-
reläste för all förskolepersonal i 
Mellerud.

Ställer interpellation

Någon stal min trädgårds-
tomte natten till långfreda-
gen. Jag vet att det är gam-
malt skrock att hustomten 
skyddar både folk och fä, 
men jag är en del av den se-
den. Därför betydde tomten 
mycket för mig där han stod 
vid husknuten och vaktade 
oss. Utan tomte inget skydd 
mot onda makter. Det gör 

mig rädd och ledsen. Men å 
andra sidan har min fastighet 
vandaliserats senaste tiden, 
före tomten försvann.

Förödelsen fortsatte på 
påskaftons kväll. Cirka 23.30 
drev någon in en murbräcka 
eller annat tungt föremål i 
mitt hus, där en ny liten dörr 
satts in till torpargrunden. 

Karin (fingerat namn)

Någon stal min tomte

Avsägelse

Ann-Christine Österberg (SD) av-
säger sig sin plats som ersättare i 
kommunfullmäktige på grund av 
tidsbrist. Arkivbild.

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

från beprövad erfarenhet och 
vetenskaplig grund. 

Under eftermiddagen dis-
kuterade personalen innehål-
let i föreläsningen på sina 
respektive förskolor.

Sverigedemokraterna i Mel-
lerud har genom Ulf Rex-
fjord (SD) ställt en interpel-
lation till kommunstyrelsens 
ordförande Morgan E An-
dersson (C) angående even-
tuella återvändande IS kri-
gare.

Sverigedemokraterna i 
Mellerud vill att budskapet 
från Melleruds kommun ska 
vara glasklart: ”Återvän-
dande IS-krigare/terrorister 
är inte välkomna till vår 
kommun!”

Därför frågar man kom-
munstyrelsens ordförande 
och den styrande majorite-
ten, ifall före detta IS-krigare 
skulle vilja bosätta sig i Mel-

lerud,  hur att ett sådant po-
tentiellt hot bör hanteras?

Nu har Ulf Rexefjord och 
hans kamrater föreslagit att 
Mellerud ska införa ett tig-
geriförbud.

En fråga som handlar om 
moral, etik och anständighet. 
Jag utgår från att alla sunda 
politiska krafter kommer att 
avfärda förslaget.

Ulf Rexefjord brukar rea-
gera med stor indignation när 
jag konstaterat att SD är 
fascistiskt, rasistiskt och na-
zistiskt. Trots att ledande 

företrädare för partiet åter-
kommande visar prov på det.

Att då lägga en motion 
med udden riktad mot svaga 
människor (fascistiskt), i 
första hand mot romer (rasis-
tiskt) oaktat den skuld Eu-
ropa bär sedan andra världs-
kriget (då nazisterna utsatte 
romerna för ett folkmord) 
ökar inte trovärdigheten i den 
indignationen hos Ulf Rexe-
fjord och hans kamrater.

Pål Magnussen (V)

SD visar korten
med tiggeriförbud

inte förstår EU och att det 
ligger väldigt långt bort, så 
ligger det närmare än vad 
folk tror, avslutade Moez 
som är kandidat nummer 28 
på S-listan inför valet till EU-
parlamentet.

Sture Torstensson talade 
om EU:s ursprungliga syfte 
när det startades upp efter 
andra världskriget under pa-
rollen ”aldrig mer”. Han 
konstaterade att Europa i 
stort sett lyckats leva i fred 
med varandra sedan dess och 
i Sverige förstår vi kanske 
inte hur viktigt det är.

– Greta Thunberg och an-
dra har fått oss att förstå att 
klimatfrågan är vår tids ödes-
fråga som vi inte kan lösa 
själva, utan här spelar rätt 
beslut inom EU en stor roll, 
menade Marianne Sand Wal-
lin och Lars Nilsson, som 
båda sitter i Dalslands miljö 
och energinämnd.

Sociala pelare
Michael Melby och Kerstin 
Nordström berättade att 
EU:s sociala pelare som det 
beslutades om på EU-topp-
mötet i Göteborg kommer att 
få stor betydelse i framtiden. 
Att funktionshindrade har 
samma rättigheter, att äldre 
behandlas lika har betydelse 
även för hur det kommer att 
se ut i vår kommun, även om 
en del påstår att det skulle 
skada den svenska välfärds-
modellen. Det stämmer inte, 
utan alla människors lika 
värde är en bra ledstjärna för 
hela Europa.

Olof Sand berättade om 
EU:s roll i arbetslivet. Dels 
är det skillnad om ett företag 
i Mellerud kan exportera för 
500 miljoner på EU:s inre 
marknad jämfört med tio 
miljoner inom vårt eget land. 
Dessutom är det viktigt att 
allt betalt arbete som utförs i 

Sverige och vår kommun, 
utförs efter avtalade löner 
och anställningsvillkor. 

Röstat om ett vägavtal
Han berättade att EU-parla-
mentet just röstat om ett 
vägavtal som gör det omöj-
ligt att konkurrera med dum-
pade löner och dålig arbets-
miljö för åkerier som 
genomför transporter till och 
från och inom Sverige.

Politik gör skillnad och det 
är du själv som väljer vilket 
parti du vill stödja. Valet till 
EU-parlamentet har stor be-
tydelse för vår egen framtid. 
Du kan börja förstidsrösta 
redan den 8 maj och sista 
chansen är på valdagen sön-
dagen den 26 maj.

Socialdemokraterna  
i Mellerud
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Klubbat på kommunfullmäktigemötet
På kommunfullmäktige-
mötet den 24 april hand-
lade det bland annat om 
internkontroll, rutiner och 
partistöd.
Det beslutades att ändra da-
tum för delårsbokslut till 
sista augusti samt ta bort den 
tredje prognosen. Med en ny 
tidsplan bedöms delårs-
bokslut per sista augusti 
innebära att fullmäktige kan 
få delårsbokslut och helårs-
prognos till mötet i oktober.

Intern kontroll 
Ett ärende gällde utvärdering 
av intern kontroll 2018 och 
kommunfullmäktige beslu-
tade att nämnder och styrel-
ser bör ta hänsyn till utvärde-
ringens slutsatser i det 
fortsatta arbetet. 

I rapporten dras bland an-
nat slutsatsen att nämnder 

och förvaltning gjort ett be-
tydande arbete i intern kon-
troll. Bland förslagen till ut-
veckling som lämnas finns 
att respekten för angivna 
tidsramar bör utvecklas. Att 
internkontrollen bör ses som 
en del i ordinarie arbetet samt 
som en del av styrning och 
ledning av kommunens verk-
samhet. Det är angeläget att 
arbetet med planering och 
uppföljning planeras i god 
tid. 

Utbildningar och informa-
tion om intern kontroll före-
slås vid behov genomföras 
igen med anledning av den 
nya mandatperioden. 

Norra Älvsborgs Rädd-
ningstjänstförbunds för-
bundsdirektion och förtoen-
devalda beviljades 
ansvarsfrihet för 2018 års 
verksamhet.

Riktlinjer efterlystes
R e v i s i o n s r a p p o r t e n 
”Granskning av samverkan 
kring barn som far illa eller 
riskerar fara illa” godkändes.
På uppdrag av de förtroende-
valda revisorerna i Melleruds 
kommun hade PwC granskat 
samverkan kring barn som 
far illa eller som riskerar fara 
illa. Syftet med granskningen 
var att undersöka om kultur- 
och utbildningsnämnden och 
socialnämnden säkerställer 
att samverkan mellan nämn-
derna kring detta sker på ett 
ändamålsenligt sätt. 

Det efterlystes att nämn-
derna, för att stärka förutsätt-
ningarna för en ändamålsen-
lig samverkan, tillsammans 
bör utveckla riktlinjer kring 
till exempel orosanmälning-
ar gällande barn och unga. 
Socialnämnden saknar helt 

en dokumenterad rutinbe-
skrivning inom området.

Partistöd och motioner
Reglemente för kommunalt 
partistöd fastställdes. 

För 2019 har det fördelats 
enligt följande:Centerpartiet  
48 000 kronor, Kristdemo-
kraterna 20 000, Kommun-
partiet i Mellerud 20 000, 
Liberalerna 13 000, Modera-
terna 34 000, Miljöpartiet  
13 000, Socialdemokraterna 
62 000, Sverigedemokrater-
na 48 000 och Vänsterpartiet 
20 000 kronor.

En mängd obesvarade mo-
tioner redovisades, bland 
annat om avgiftsfri lämning 
av sopor på Hunnebyn, en 
fast scen i P.D Lundgrenspar-
ken, bygga ut Sparbankssa-
longen, att öka säkerheten på 
stationsområdet (inlämnad i 
maj 2018), långsiktig lös-

ning för förskolan, säker 
övergång över E45 och väg 
166, med flera.

Även obesvarade medbor-
garförslag redovisades. Det 
handlade om lekplats i Dals 
Rostock, cykelbana från 
Mellerud till Håverud, hund-
rastgård i Mellerud, om till-
gänglighet till den öppna 
verksamheten inom social-
psykiatrin även på helger  
med mera.

Skiften i uppdrag
Conny Eriksson (SD) befria-
des från sitt uppdrag som 
revisor. 

Jonny Stücken (S) befria-
des från samtliga förtoende-
uppdrag. 

Till följd av det blir Annika 
Briving (S) ny ledamot i 
byggnadsnämnden.

Lars Nilsson (S) ny ersät-
tare i AB Melleruds ostäder. 

Sövie Linder (S) blir leda-
mot i arvodesberedningen.

Reine Dahlman (S) blir ny 
ledamot i valberedningen.

Asbjörn Andersson (S) ny 
ersättare i Dalslands kanal 
AB.

En nytillkommen motion,  
inlämnad av Ulf Rexefjord 
(SD), handlar om förbud mot 
tiggeri i kommunen och att 
utreda vilka geografiska om-
råden som kan vara lämpliga 
att införa ett sådant förbud 
på.

Två nya medborgarförslag 
redovisades. Ett om att byta 
ut Kroppefjällsfilmen på 
biblioteket mot den nya digi-
tala versionen. Ett om att 
kommunen skulle anställa en 
person som stöd till personer 
med syn- och/ eller hörsel-
nedsättning.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

Frukostforum med fokus på företagsklimat

17 april anordnades ett 
frukostforum i Tingshuset 
där Melleruds näringslivs-
klimat  och kommunens 
sjuktal stod i centrum. 
Inbjudna var tjänstemän, 
politiker och näringsid-
kare i Mellerud.
Ett 15-tal var på plats när 
kommunalrådet Morgan E 
Andersson (C) hälsade väl-

Anton Oskarsson, Svenskt Näringsliv i Västra Götaland.

– De privata företagen i Mellerud 
sysselsätter 1 932 personer.
– Det ger varje år skatteintäkter på 
494 miljoner kronor.
– Det motsvarar 3 548 förskoleplat-
ser eller 21 407 förlossningar.
– Insikt är en servicemätning av 
kommunernas myndighetsutöv-
ning. I första hand mäts servicen 
för gruppen företagare, men 
kommunerna har även möjlighet 
att mäta nöjdheten hos privat-
personer, ideella föreningar och 
offentliga organisationer.

FAKTA

kommen. Tomas Öhberg, 
HR-konsult på Melleruds 
kommun tog över och infor-
merade om hur företag kan 
få friskare personal och där-
med minska sjukfrånvaron.

– Jag fick i uppdrag för 1,5 
år sedan att minska sjukfrån-
varon. Det genomfördes 
djupintervjuer med ett tiotal 
personer i kommunen vilket 

resulterade i ett flödessche-
ma för hur vi går vidare för 
att få de sjukskrivna i arbete 
igen, sade Öhberg.

Här är regionens rehabko-
ordinatorer viktiga, proble-
met är att de ha begränsat 
med tid. Mellerud har till-
gång till dem två till fyra 
timmar i veckan och det är 
för lite.

– Sjuktalen för de som är 
sjukskrivna över 14 dagar 
har minskat i Melleruds 
kommun, men vi ligger fort-
farande över riksgenomsnit-
tet, konstaterar Öhberg.

Så går man vidare
Hur går man då vidare? Jo, 
kommunens två HR-konsul-
ter ska bjuda in alla chefer 
och gå igenom sjuktalen.

Man delar också med sig 
av sina erfarenheter till nä-
ringslivet – målet är att få 
Sveriges friskaste kommun.

Öhberg tog även upp pro-
blemet med korttidssjuk-
skrivningar. 

– Sjuklönekostnaden för 
korttidssjukfrånvaron ökade 
med 1,5 miljoner kronor till 
totalt 7,5 miljon kronor un-
der 2018. Vi hade helt enkelt 
för mycket fokus på långtids-
frånvaron, underströk Tomas 
Öhberg.

Rätt projektledare
Det smög sig tyvärr in 
ett fel i förra veckans 
artikel om loppisrundan 
i Brålanda. Det är inte 
Christina Milén Jacobsson 
som är projektledare för 
Antiksafari Dalsland utan 
Eva Erlandsson.
Så här säger Eva Erlandsson;

– Det har varit fantastiskt, 
som projektledare i Antiksa-
fari Dalsland, att få vara med 
och utveckla loppisrundan i 
Brålanda. Helt otroligt att 
antalet utställningsställen i år 
hade ökat så markant från 25 
till 40 stycken och att det 
fanns mer än 100 utställare. 
Inom ramen för Antiksafari 
Dalsland har vi kunnat ut-
veckla ett par spännande 
nyheter, dels cykelrundan på 

cirka två mil, där det fanns 
många ställen att utforska på 
vägen och dels bussresan, 
som bekvämt tog gästerna till 
många ställen. Eftersom cy-
kelrundan var ny hade vi 
också en fin vinst i potten. I 
Brålanda finns en energi och 
ett företagande som inspire-
rar.

Antiksafari Dalsland är ett 
projekt med stöd från Lokalt 
Ledd Utveckling/Framtids-
bygder och Europeiska jord-
bruksfonden för landsbygds-
utveckling. Inom ramen för 
projektet kartläggs utbudet 
av loppis- och antikvitet i 
Dalsland, Munkedal och 
Årjäng. Inom projektet hål-
ler man på att ta fram olika 
förslag på rundor och andra 
aktiviteter i området.

Skapar välfärden
– Näringslivet skapar välfär-
den. Mellerud ska gå med i 
SKL:s insiktmätning. När 
Dalsland på besök arrangera-
des i Stockholm tidigare i år 
skapades många kontakter 
med andra dalslandskommu-
ner. Hösten 2019 ska vi ta 
fram en ny näringslivsplan i 
dialog med er företagare, 
sade Sophia Vikström, kom-
munchef.

Anton Oskarsson, Svenskt 
Näringsliv, presenterade hur 
företagsklimatet ser ut i Mel-
leruds kommun ur olika 
perspektiv och hur näringsliv 
och politiker gemensamt kan 
påverka företagsklimatets 
utveckling. 

Svenskt Näringsliv har 
sedan 2001 undersökt det 
lokala företagsklimatet ge-
nom en årlig enkät där före-
tagen själva får betygsätta en 
rad områden som påverkar 
hur det är att driva företag i 
den egna kommunen.

104 svar i Mellerud
– Vi fick in 104 svar från 
företagare i Melleruds kom-
mun vid vår undersökning 
2018. Företagsklimatet är 

summan av de attityder, reg-
ler, institutioner och kunska-
per som möter företagaren i 
vardagen. Det är färre i Mel-
lerud som tycker att företags-
klimatet är dåligt, Dals Ed 
hade sitt bästa omdöme se-
dan 2001, berättade Oskars-
son.

Mellerud fick 3,6 i det sam-
manfattade omdömet i 
Svenskt Näringslivs under-
sökning, vilket gav en place-
ring på 136. Målet är 4,0 eller 
högre, då har man lyckats 
mycket bra. Jämförelsevis 
låg Åmål på 3,3, Vänersborg 
3,3, Bengtsfors 3,7 och Dals 
Ed 4,2.

Oskarsson gav tips på 
nycklar i kommunens arbete 
med företagsklimatet: Tyd-
ligt ledarskap. Lyssna och ha 
dialog med företagen. Sätt 
upp mål – vart ska vi? Ut-
forma strategier – involvera 
företagen. Långsiktig hand-
lingskraft.

Ambassadörer
Han framhöll Vårgårda som 
ett bra exempel på positivt 
samarbete mellan företagen.

– Träffar man företagare 
från Vårgårda säger de alltid 

hur fantastiskt bra det är att 
driva företag där. De är fan-
tastiska ambassadörer, sade 
Oskarsson.

– Vi måste alla jobba hårt 
med jantelagen i vårt område 
och vara starkare tillsam-
mans, underströk företaga-
ren Jörgen Eriksson.

Marie Hörnlund, kommu-
nens näringslivsutvecklare 
berättade att priset till Årets 
företagare delas ut på Kana-
lyran. Ett nytt pris presente-
rades också; Årets ambas-
sadörsföretag. 

Susanne Emanuelsson
susanne@mellerudsnyheter.se

Ett 15-tal åhörare fanns på plats under frukostforumet i Tingshuset.
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Öppet hus i Mellerud
lördag 4 maj kl. 10-14 
för besiktningsfria bilar
Veterankontroll säker för 299:- 
få reda på eventuella fel på ditt fordon 
(kan ej bli underkänt)

Vi bjuder på kaffe och korv med bröd!

Ingen  förbokning  – drop in!

Lördag 4 maj  
har vi öppet 
så länge folk 

strömmar in!!! 
Välkomna

070-461 42 78

ÖPPET HUS

Välkomna till vår bilhall i Mellerud för att titta på våra fina 

USA-bilar i samband med Big Lake Cruisers bilutställning!

Lördag 4 maj kl. 1000-1400

Välkomna!
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Dags för bilutställning på Västerråda

Bilutställningen salmar flera hundra amerikanare. Arkivbild.

På lördag 4 maj är det åter 
dags för den populära bil-
utställningen i Mellerud, 
arrangerad av Big Lake 
Cruisers. 
2018 var det cirka 200 ame-
rikanare som ställdes ut på 
grönytorna vid klubbstugan 
på Västerråda. Ordförande 
Anders ”Tuten” Andersson 
hoppas på ännu fler i år.

För att locka storpublik 

står flera intressanta punkter 
på programmet. Traktorpul-
lingekipaget Big Bison från 
Dalskog visas upp, du kan 
lyssna på en tändkulemotor 
och se på dansuppvisningar. 
Det är Bugg och Jive från 
Brålanda som deltar, du kan 
även få prova på att dansa. 
We on Line visar linedance 
med förstärkning av Åmåls 
Happy Lines.

Dagens speaker är proff-

siga Leif Berntsson, som 
även har den uppgiften vid 
exempelvis Power Big Meet 
i Lidköping. Eventuellt får 
utställningen också besök av 
tv-programmet Landet Runt, 
men det är inte klart ännu vid 
tidningens pressläggning.

– Som vanligt har vi olika 
försäljare och serveringen är 
öppen, berättar Anders.

Tävlingar står också på 
programmet: Peoples Choi-

ce, Fräckaste raggarbilen, 
Klubbens val samt nyheten 
Finaste Epa-traktor.

Blir det några aktiviteter 
under kvällen?

– Klubben har inga aktivi-
teter, men det kan hända att 
jag tar en tur i Mellerud på 
kvällen och köper en pizza, 
säger Anders.
 Susanne Emanuelsson 

susanne@mellerudsnyheter.se

Många kringaktiviteter på lördag

Intresset för amerikanare ökar för varje år. Här syns en riktig pärla, en 
Buick Limited Coupé -58. Tillverkad i 1 026 exemplar. 

Samtidigt som den tradi-
tionella bilutställningen 
anordnas vid motorklub-
ben på Västerråda lördag 
4 maj sker aktiviteter hos 
flera företag på området. 
Det är premiär för detta 
samarbete, som man 
hoppas ska locka många 
besökare.
Det är öppet hus hos Oscars-
sons Bil, som numera har ett 
jämnt flöde av amerikanare i 
sin bilhall. Öppet hus har 
även Säckens Retro, butiken 
som är ett himmelrike för 
nostalgiker. Besikta håller 
också öppet för att ge möjlig-
het till drive-in-besiktning av 
bilar som är 50 år eller äldre.

Kan åka raggarbil
Johan Karlsson, Säckens 
Retro, berättar att det kom-
mer att stå marknadsknallar 
utanför butiken. Besökare 
får också möjlighet att åka 
raggarbil.

– Jag vet många som aldrig 
åkt raggarbil och som skulle 
tycka det vore roligt. Jag har 
öppet så länge det finns folk 
den dagen, säger Johan.

Besikta har extraöppet 
under dagen och erbjuder 
olika tester för veteranbilar.

– De är ju besiktningsbe-
friade, men vi erbjuder tre 
olika test som heter veteran 
liten, mellan eller stor. Det är 
ett test för att hitta eventuella 

Thomas Oscarsson, Jan Oscarsson och Mikael Holmstedt vid en läcker Chevrolet Impala Sport Sedan -62. 
Bilhallen är fylld av ett antal mycket välbevarade amerikanare.

fel, men felen rapporteras 
inte till Transportstyrelsen. 
Allt handlar om att bilen ska 
framföras trafiksäkert, för-
klarar Mikael Andersson, 
stationschef i Dalsland.

Det lilla testet innebär 
kontroll av bromsar, ljus, 
framvagn och bromsrör, per-
fekt för bilar som stått stilla 
under vintern. Det är inga 
krav på återbesök.

Ökad handel
Jan och Thomas Oscarsson, 

som driver Oscarsson Bil, 
berättar att alla fem som job-
bar i företaget är intresserade 
av amerikanare och gamla 
prylar. För några år sedan 
beslöt de att öka handeln med 
gamla amerikanska bilar. 
Kontakter i USA har bearbe-
tats under många år.

– Det gäller att hitta fina 
bilar till vettiga priser, det är 
ett tidskrävande arbete och 
landet är enormt stort. Kon-
kurrensen är stor från hela 
världen. Vi var över i USA i 

20 dagar i januari, men hit-
tade ingenting intressant att 
köpa. Vi kanske är för noga 
av oss. Men vi har valt att 
lägga oss i ett något högre 
segment än många andra, 
förklarar Jan.

Efter att bröderna deltagit 
på bilträffar runt om i landet 
har de insett att alltfler vill 
köpa en nyckelfärdig bil, det 
är mer bekvämt då allt färre 
vill ligga och skruva på ett 
renoveringsobjekt i många 
år.

– Vi har valt att leverera 
färdiga bilar som kan nyttjas 
samma dag.

Mellerud biltät kommun
Jan berättar att hela rörelsen 
med veteranbilar från USA 
växer för varje år – även i 
Mellerud som numera är en 
väldigt biltät kommun vad 
gäller amerikanare. 

Företaget har ställt ut på 
Big Power Meet i Lidköping 
(en av världens största träf-
far) i tre år och fyra år på 
Lidköping Power Vårmark-
nad.

– Det är lika mycket socialt 
som bilrelaterat på träffarna. 
Man träffar så många intres-
santa människor, det kom-
mer folk från många länder, 
bland annat USA och Ryss-
land, säger Jan.

– Vi har kontaktat tid-
ningen Wheels som lovat att 
komma hit och göra repor-
tage. Dessutom har vi lejt in 
en professionell speaker, 
Leif  Berntsson, som är med 

hela dagen på bilutställning-
en vid motorgården för att 
prata bilar, berättar Jan.
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se

Motordag  i Mellerud
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FOTBOLL 
Tösse IF vann det prestige-
fulla derbyt mot kommunri-
valen IF Viken i fredags 
kväll. De båda damlagen 
hade varsina storsegrar i ba-
gaget. Men i denna tidiga 
toppmatch var det Tösse som 
drog det längsta strået, tack 
vare Izabell Doverhorns mål 
i den första halvleken, som 
blev matchvinnande.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Tösse serieledare
SLUTRESULTAT

Tösse IF – 
IF Viken 

1-0 (1-0)
Div. 4 Bohuslän/Dal 

norra dam
Målskyttar:
28’ 1-0 Izabell Doverhorn

FOTBOLL 
IFK Göteborgs U17-lag 
vann den anrika och pre-
stigefulla fotbollsturne-
ringen Mario Maggioni – 
Walter Righi Tournament 
som spelades i Turin under 
förra veckan. I laget som 
vann fanns spelaren Au-
gust Tellander och leda-
ren Sebastian Flodin, från 
Mellerud.
I gruppspelet ställdes man 
mot tre italienska lag, A.S.D 
Calcio Chieri, Brescia FC 
och Juventus FC.

Lagen inledde med 0-5 
mot ”Juve” för att sedan höja 
sig och vinna de två följande 
gruppspelsmatcherna. Tack 
vare detta blev det gruppse-
ger för IFK. I semifinalen 
väntade Torino FC, en match 
som fick avgöras på straffar, 
till Göteborgs fördel. Finalen 
blev sedan en nordisk batalj, 
mot danska FC Nordsjäl-
land.

”Skön känsla”
Mellerudssonen August Tel-
lander blev utsedd till turne-
ringens bäste utländska spe-
lare och bäste ytter.

– Det var en jätteskön 

August Tellander bäst när 
”blåvitt” vann i Turin

August Tellander prisades två gånger om efter finalsegern mot FC Nordsjälland. Guldskon fick han för bästa 
utländska spelare, pokalen fick han för bästa ytter i turneringen. Foto: Arrangören.

FOTBOLL 
Fengersfors IK genrepade i 
lördags hemma på Fengers-
hof mot IF Vikens andralag.

Det blev en storseger som 
visar att FIK är redo för se-
riepremiären i division 6.

Matchen slutade 7-0 och 
hemmalaget hade fem olika 
målskyttar, där Thomas Sääv 
och Kern Hodges gjorde två 
var.
 Tobias Coster 

tobias@mellerudsnyheter.se

Fint genrep av FIK

Väntar på islandshästbana
HÄSTSPORT 
Drifandi Islandshästför-
ening med säte i Åmål som 
i nuläget har 55 medlem-
mar spridda i Dalsland 
med omnejd fortsätter 
sitt nära samarbete med 
Åmålstravet.  
En stor del av målet med 
samarbetet mellan Åmålstra-
vet och Drifandi är att skapa 
gemenskap kring och med 
olika hästnäringar i vårt om-
råde. 

Båda parter är överens om 
att det är viktigt att hålla 
samarbetet vid liv även om 
beslutet kring bygge av en 
tränings- och tävlingsan-
läggning för islandshästar på 
Åmålstravet har dragit ut på 

tiden. I väntan på besked om 
framtida satsning som gyn-
nar islandshästintresserade i 
området har Åmålstravet gett 
Drifandi löfte om att regel-
bundet få tillgång till att 
komma och träna på anlägg-
ningen. 

I nuläget låter Åmålstravet 
Drifandi nyttja hela anlägg-
ningen vid två tillfällen, ett i 
december och ett i april.  

Nästa gång som islands-
hästarna intar Åmålstravet 
för träning och umgänge är 
söndagen 19 maj

– Åmålstravet har lovat en 
fortsättning på att erbjuda 
regelbundna träningstillfäl-
len för ”islänningarna”  och 
detta är förstås mycket upp-

Bild från 14 april när Åmålstravet lät Drifandi nyttja hela anläggningen 
under några soliga timmar. Foto: Privat.

Äggjakt med hundar
HUNDSPORT 
Äggjakten var en tillställ-
ning som  gick av stapeln 
annandag påsk på Bäcken 
i Melleruds kommun. 
Det var nio hundar som till-
sammans med sina mattar 
och hussar deltog i en skoj-
tävling där man tävlade i 
rallylydnad, agility, freesty-
le, Hela havet stormar samt 
en klurig frågesport.

Vann gjorde lag nummer 2 
som bestod av Sylvia Jone-
felt med hundarna Iza och 
Lizz, Britt-Louise Berntsen 
med hunden Hilda, Monica 
Sundholm med hunden 
Bobbo och Sally Jonefelt 
med hunden Chica. 

Vandringspriset Glasägget 
togs av Sylvia och Lizz. 
Nästa år kommer det att fin-
nas en ny chans att vara med 
och utmana sina vänner.

Vandringspriset Glasägget kam-
mades hem av Sylvia Jonefelt och 
Lizz. Foto: Privat.

FOTBOLL 
Åsebro/Brålanda åkte i sön-
dags på sin första förlust för 

Första förlusten 
för damerna

SLUTRESULTAT
Vallens IF – Åsebro/

Brålanda
3-0 (2-0)

Div. 2 Nv Götaland
Målskyttar:
18’ 1-0 Hanna Andersson
23’ 2-0 Johanna Abrahamsson
53’ 3-0 Hanna Andersson

säsongen, detta på bortaplan 
mot serieledarna Vallens IF.

Matchen slutade 3-0 och 
redan i paus hade hemmala-
get en 2-0-ledning mot dals-
länningarna. Åsebro/Brå-
landa har dock samlat ihop 
fyra poäng på de inledande 
tre matcherna i en jämn tabell 
där bara Vallen har dragit 
ifrån ännu.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

FOTBOLL 
Klassbollen, som varit en 
uppskattad tradition för Mel-
leruds skolbarn sedan 2012, 
ställs i år in.

Turneringen som brukar 
spelas i början av juni, drar 
nästan 350 elever som till-
sammans med sin klass täv-
lar mot andra skolor och 
klasser.

Orsaken är, enligt en källa 
till Melleruds Nyheter, att 
huvudsponsorn sent hoppade 
av evenemanget. Nu tvingas 
arrangören, Nordalsallian-
sen, att leta nya sponsorer 
och förhoppningsvis kan 
klassbollen spelas i höst  
istället.
 Tobias Coster 

tobias@mellerudsnyheter.se

Klassbollen ställs in

FOTBOLL 
Tidigt i lördags morse åkte 
Melleruds IF:s pojkar 13/14 
till Karlstad för att delta i 
Kick Off Cup.

Cupen spelades under tak 
på konstgräs som ett genrep 
inför seriestarten. Samtliga 
deltagande lag spelade fyra 
matcher á 25 minuter. Det 
blev en heldag i den värm-
ländska staden och killarna 
var mycket nöjda med sin 
insats. På torsdag har killarna 
seriepremiär på hemmaplan 

Kick Off Cup i 
Karlstad

RESULTAT
Älvsbyn 1- Melleruds IF

3-0
Melleruds IF- Kil

5-2
Hertzöga- Melleruds IF

0-2
Älvsbyn 2- Melleruds IF

0-1
då man tar emot Viken från 
Åmål.

Ledarna

SPORT

skattat men såklart går alla 
och väntar otåligt på det 
kommande beslutet om man 

ska anlägga en ovalbana för 
islandshästar på Åmålstra-
vet, säger Malin Rahm ord-
förande för Drifandi

Ser positivt ut
I april har det via travbane-
chefen Iia Abenius fram-
kommit att det ser positivt ut 
med den ansökan om ekono-
miska medel som Åmålstra-
vet och Drifandi tillsammans 
upprättade och lämnade in 
till Leader Framtidsbygder 
på försommaren 2018. 

Dock är i nuläget inga be-
slut tagna kring om bygget 
blir av eller inte. 

känsla. Kändes väl helt okej 
för mig spelmässigt, jag spe-
lade vänsterytter, gjorde 
dock inget mål men fixade en 
viktig straff och en assist, 
berättade August som dock 
hade otur i finalen.

– Jag fick en tackling i fi-
nalen, så jag fick kliva av 
med smärtor i ryggen, berät-
tar August som spelade för-
sta 20 minuterna mot Nord-
själland, en match IFK 
Göteborg vann med 2-1.

”Lärorikt”
Sebastian Flodin är ledare i 
IFK Göteborgs U17-lag som 
till vardags spelar i P17 All-
svenskan Södra. 

– Det var en otroligt rolig 
och lärorik upplevelse. Att få 
möta flera storklubbar, se hur 
proffsigt allt sköts runt om-
kring. Att vi lyckas ta hem en 
sådan tung titel är väldigt bra 
reklam för IFK Göteborgs 
akademi, att vi är på rätt väg 

med flera egna spelare upp i 
A-laget, berättar Flodin.

Tellander prisad
August Tellander prisades 
efter turneringen i Turin:

– August fick pris som 
bästa utländska spelare och 
bästa ytter. Han gör en fan-
tastisk turnering, berättade 
Sebastian Flodin.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se
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Åsebro IF Supporterklubb: 

Kaffe i klubbstugan onsdag 

8/5 kl. 10.00. Välkomna!

KLUBBNYTT

Giants firade jubileum

Giants anfaller mot ett väl samlat Billingsforsförsvar.

INNEBANDY 
I lördags firade Melleruds 
Innebandyklubb, Giants, 
sitt 30-årsjubileum med 
en heldag i Rådahallen. 
För att fler skulle kunna 
bevista evenemanget spe-
lade de för dagen i ”gamla 
hallen”, med en ordentlig 
läktare. Till avslutningen 
var den välbesatt, om inte 
helt full.
Avslutningen var en repris på 
en match från 1998, Giants 
– Billingsfors IBK, en match 
som slutade 2-2 och fortfa-
rande har publikrekordet för 
Giants. I stort sett alla spe-
lare från den tiden hade 
återvänt och drygt 30 stycken 
deltog.

Intensiv match
Det må ha varit en uppvis-
ningsmatch, men redan från 

Hampus Andersson med K6-
pokalen.

FOTBOLL 
I lördags var det seriepre-
miär för division 5 Dalsland 
och i den första omgången 
ställdes Åsebro IF mot 
Bäckefors IF på Rudevi. 
Att det skulle bli en tuff 
match för Bäckefors var 
redan klart på förhand, 
men 7-0 till Åsebro var i 
överkant.
– Vi är för naiva i eget straff-
område, lite för mycket pojk-
lagsfotboll där, sade Bäcke-
fors tränare Dick Edman 
efter matchen mot Åsebro. 

Åsebro kunde tidigt 
spräcka nollan. I den elfte 
matchminuten satte Fredrik 
Grenander bollen i mål på 

Grenander fyramålskytt

SLUTRESULTAT
Åsebro IF – 

Bäckefors IF
7-0 (3-0)

Division 5 Dalsland
Målskyttar:
11’ 1-0 Fredrik Grenander (straff)
21’ 2-0 Fredrik Grenander
26’ 3-0 Alassane Ouarma
54’ 4-0 Fredrik Grenander
56’ 5-0 Jonatan Ugrell
59’ 6-0 Fredrik Grenander
79’ 7-0 Jonatan Larsson

Åsebros Fredrik Grenander krönte storsegern i seriepremiären med att 
göra fyra mål, när Bäckefors besegrades med 7-0. Foto: Tobias Coster/
Arkivbild.

FOTBOLL 
Melleruds IF mötte Skof-
tebyns IF i division 3 i lör-
dags på Rådavallen.

Gästerna från Trollhättan 
är topptippade i årets serie 
och de visade stundtals hög 
klass, framför allt i den första 
halvleken. Men det var MIF 
som tog ledningen, på straff 
genom Albin Broberg.

Men gästerna kvitterade 
direkt efter avspark efter en 
tveksam defensiv insats. I 
den andra halvleken var dock 
Mellerud det bättre laget och 

MIF värda mer
SLUTRESULTAT

Melleruds IF – 
Skoftebyns IF
1-1 (1-1)

Div. 3 M Götaland
Målskyttar:
29’ 1-0 Albin Broberg (straff)
30’ 1-1 Engjell Ramadani

var kanske värda tre poäng i 
matchen, om man bortser 
från den första halvleken.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

FOTBOLL 
Det var stor skillnad mellan 
lagen i fredags kväll när Hå-
freströms IF tog emot Mun-
kedals IF i fotbollens divi-
sion 4 Bohuslän/Dal.

På interimplanen Dals-
lands Sparbanks Arena, då 
Håvåsen ännu inte är klar för 
spel, så vann hemmalaget 
med 4-0. Efter ett självmål av 
MIF i den första halvleken 
blommade HIF ut i den andra 
och gjorde ytterligare tre och 
klättrar upp till fjärdeplatsen 
i tabellen.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

SLUTRESULTAT
Håfreströms IF – 

Munkedals IF
4-0 (1-0)

Div. 4 Bohuslän/Dal
Målskyttar:
34’ 1-0 Självmål
68’ 2-0 Ahmad Bachalan
78’ 3-0 Hamed Hosseini
89’ 4-0 Jacob Johansson

HIF visade klass

FOTBOLL 
Det spelades seriepremiär i 
division 5 Dalsland i lördags.

Då möttes Frändefors IF 
och Ellenö IK på Frendevi IP 
i en jämn match där båda 
lagen hade kunnat tagit po-
äng, kanske en pinne var 
hade varit mest rättvist. Men 
Ellenö var laget som tog alla 
poäng, då Christoffer Jans-
son i den 79:e minuten gjorde 
matchens enda mål.

Trots förlust var det ett 

Fiffen förlorade
SLUTRESULTAT

Frändefors IF  
– Ellenö IK

0-1 (0-0)
Div. 5 Dalsland

Målskyttar:
79’ 0-1 Christofer Jansson

stort steg framåt för Frände-
fors, som haft en tung försä-
song.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

FOTBOLL 
På Mossängens IP i Åmål 
förlorade Brålanda IF fre-
dagskvällens division 
4-match med 6-3, efter att 
tidigt hamnat i underläge.

Tvåmålsskytten Victor 
Mattsson kvitterade i mitten 
av den första halvleken, men 
då utökade istället Viken och 
drog sedan ifrån till 5-1. Eric 
Birgersson reducerade och 
till sist Mattsson igen. 
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

BIF föll i Åmål
SLUTRESULTAT
IF Viken – Brålanda IF

6-3 (2-1)
Div. 4 Bohuslän/Dal

Målskyttar:
12’ 1-0 Emil Hansson
35’ 1-1 Victor Mattsson
39’ 2-1 Adam Johannesson
50’ 3-1 Tobias Pettersson
52’ 4-1 Nebil Mohammed Ali
57’ 5-1 Jacob Ljung
61’ 5-2 Eric Birgersson
88’ 6-2 Rasmus Facht
90+1’ 6-3 Victor Mattsson

straff, hans första av fyra mål 
denna eftermiddag. 

– Grenander är duktig, 
men han skall inte få vända 
bort försvarare så lätt som 
han gör, berättade bäckefors-
tränaren besviket.

Desto nöjdare efter match-
en var Åsebros tränare Pär 
Aronsson.

– Man vill ju främst vinna, 
men att göra det så här, det är 
bra, berättade Aronsson, som 
även var glad över Grenan-
ders målkalas.

– Att göra sju mål på två 
matcher är inte så dumt, får 
hoppas att han håller sig frisk 
nu också. Men han gör det 
bra precis som övriga laget, 
en riktigt bra laginsats som 
spetsades med fyra olika 
målskyttar, berättar åsebro-
tränaren.

”Åsebro är bra”
I paus hade Åsebro gjort tre 
mål, två från Fredrik Grenan-
der och ett från Alassane 
Ouarma. 

Utöver det skapades en 
handfull klara chanser för 
hemmalaget. 

I den andra halvleken fick 
Bäckefors något mer boll, 

även om de släppte in ytter-
ligare fyra mål. 

Tränaren Dick Edman 
igen:

– Vi fick mer spel i andra 
halvleken, satte tryck framåt 
och skapade lite mer chanser, 
berättade tränaren, som hyl-
lade Åsebro efter deras mål-
kalas.

– Åsebro är bra och vi har 
en del att jobba på, de kom-
mer att vara i toppen. De fick 
den starten de ville ha.

Per Aronssons Åsebro top-
par tabellen efter den första 
omgången, då lyfter han 
fram en spelare som precis 
återkommit från allvarlig 
skada.

– Måste hylla Markus 
Larsson, som precis kommit 
tillbaka efter korsbandsska-
da, roligt att han får göra mål 
i återkomsten. 
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

början var det tydligt att alla 
medverkande tog det på lika 
stort allvar som en seriefinal. 
Nu skulle avgörandet äntli-
gen komma.

I första perioden hade Bil-
lingsfors ett visst spelmäs-
sigt övertag och Giants bör 
tacka sina båda målvakter för 
att det bara stod 0-1 i pausen.

Undertecknad vet inte vad 
coacherna sade i pausen, 
men i andra perioden höjdes 
intensiteten åtskilliga pro-
cent. Spelat blev tuffare, fler 
närkamper, fler frislag och 
tre utvisningar. Samtidigt 
började målen ramla in. 

Giants var klart bäst i bör-
jan och på fyra minuter hade 
man vänt till 2-1 genom 
Johnny Eriksson och Urban 
Johansson. Glädjen blev 
kortvarig och två minuter 
senare ledde Billingsfors 
med 3-2 för att göra ytterli-
gare ett mål före pausen.

Njutbara kombinationer
Tredje perioden bjöd på det 
bästa spelet. Mindre tufft, 
men fler njutbara kombina-
tioner och långa spelsekven-
ser utan avbrott. I femte mi-
nuten tände Johnny Eriksson 
Giants hopp genom reduce-
ring till 3-4. 56 sekunder se-
nare replikerade Billings-
fors, 3-5. Närmare kom 
aldrig Giants och de sista tre 
minuterna tog satsningen sin 
tribut när Billingsfors gjorde 
ytterligare tre mål. Slutresul-
tat 3-8, med sista målet en 
sekund före slutsignalen.

Mikael Ömnehag i Bil-
lingsfors och Johnny Eriks-
son fick efteråt pris som 
matchens lirare och i en fin 
gest fick även domarna var 
sitt pris.

Andra aktiviteter
Tidigare på dagen hade Mel-

leruds P09/10 mött Billings-
fors P10/11 i en match där 
resultat inte räknades och 
Melleruds juniorer mötte 
Vänersborgs 03 och förlora-
de med 8-10.

På läktaren fanns en ut-
ställning med tidningsur-
klipp om klubben och på två 
bord visades prissamlingen 
upp.

I första matchpausen fick 
Hampus Andersson pris som 
årets K6-are. K6 är en sats-
ning inom Melleruds IBK. 
Varje vecka utser varje trä-
nare den spelare i sitt lag som 
bäst levt upp till de sex K-na, 
koncentration, kärlek (till 
sporten), kontinuitet, käm-
paglöd, kunskap och kvali-
tet. Hampus var den som 
under året hade fått flest ut-
nämningar.

Lars Nilsson

Huvudsponsor:

Söndag 5/5 kl. 15.00  
Håvåsen

Div 5

HIF lag 2 - Frändefors IF
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Hästgård i Sundals-Ryr

Vänersborg, 36 ha

Trevlig gård med vackert läge

och bra byggnader. Häststall

med 6 boxar.                 

Reg Fastighetsmäklare

Lars Bäckström 

Åmål | 0532-209 00

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

A
U
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A

N

Leif Landberg & Co
Fastighetsvisning

Visning: Lördag 4 maj kl. 11.00 - 12.00 
 Måndag 6 maj kl. 18:00 - 19.00

Vänersborg - Stinsgatan 11
Trevlig 1½-plans villa nära stationen i Öxnered. 6 rok. 
Boarea 139 m2. Fristående garage. Tomt 613 m2. 
Öppet anbud med fri prövningsrätt. Anmälan emotses.

Vi tar hand om bilen

BILTILLBEHÖR
BILDELSSHOPEN

0530�730 740

Vi tar hand om bilen

RESERVDELAR
BILDELSSHOPEN

0530�730 740

Vi tar hand om bilen

BILVÅRD
BILDELSSHOPEN

0530�730 740

Vi tar hand om bilen

BILBATTERIER
BILDELSSHOPEN

0530�730 740

076-941 74 88
BJÖRKLUNDSGOLV

I vår öppnar vi 
showroom 

på Storgatan 10

Storgatan 26 i Brålanda 
Tel: 0761-95 53 60

Även vaxning

fotvård
Blommans

DAHL
ANDERSEN BYGG

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

Bygger absolut allt 
och vad du vill!

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

DALSLANDS
VVS AB
DALSLANDS
VVS AB

 

Marcus Johansson

Naturligtvis 
hjälper  

vi dig med  
Rot-avdraget 

blends

2 nyanser

1 nyans

gradient1

gradient2

VVS
Allt inom 

B wlinghall
Eds

AFTER WORK

0534-610 65 
www.edsbowlinghall.se

B wlinghall
Eds

0534-610 65 
www.edsbowlinghall.se

DISCOBOWLING

B wlinghall
Eds

0534-610 65 
www.edsbowlinghall.se

BARNKALAS

B wlinghall
Eds

0534-610 65 
www.edsbowlinghall.se

FÖRETAGSFEST

Martin
073-99 21 446

Badrumsrenoveringar

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

Namn:                             

Adress:    Tel:

Postadress:                                                

MellerudsFyndet
Annonsera för bara 50:-

SÄLJES SKÄNKESBYTESKÖPES

www.grongestaltning.se

Grön Gestaltning
Trädgårdsanläggning
Fredrik Persson
073-691 31 24

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

Flyttstäd
Veckostäd
Fönsterputs

Rullande sy 
& hemservice

070-649 32 86

073-354 47 84

ALLT INOM 
BYGG

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

SKROTHÄMTAREN  
DALSLAND & BOHUSLÄN

Hämtar skrot  
och skrotbilar

Tel. 070-228 31 08

lymfdränagebehandling 

hos oss! Ring för bokning!

Nu kan du boka

Tel. 0530-414 10 • www.sunlike.se

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

Vassvikens
Antikt & Loppis

Bakluckeloppis 
1-5 maj 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

 HJÄLP SÖKES
Trädgårdsarbete 
och enklare sysslor kring 
sommarhus. Tel. 070-
422 67 10.

UTHYRES
Centralt Mellerud
3 rok, 93 kvm med öp-
pen spis. 1:a våningen. 
7.400:- varmhyra inkl. el, 
garage. Skriftlig ansökan 
till Melleruds Nyheter. 
Märk ”Centralt Mellerud”.

UTHYRES

FASTIGHETSMARKNADEN

94 personer gick söndagens 
promenad. Rätt svar: 1. 2 
Likströmsmotor. 2. 2 NHL 3. 
X Hällan och S. Bäckebol. 4. 
-273,15 grader celsius. 5. X 
Tjeckien. 6. 2 1400 talet. 7. 
1 Saknar horn. 8. 1 Frans. 9. 
X Imam. 10. 2 Asp. 11. 1 
Åkerbär. 12. X Vinnare i 
Franska Öppna. Barnfrå-
gor: 1. 1 Diddi.2. 2 Spader. 
3. X Björnen. 4. 2 Gran.5. 1 
112. 6. X Små runda bollar. 
7. 2 Pimpla. 8. 1 Lodjur. 9. X 
Kåda. 10. 1 Räkna årsringar. 

11. 2 Surt. 12. X Sensommar/ 
Höst. Utslagsfråga: 99 skru-
var. Vinnare: 1 Monica 
Jansson. 2 Nellie Vallhagen. 
3 Maja Vallhagen. Extravin-
nare: Johan Wahlén, Loic 
Manchec och Annette Carls-
son. Barnvinnare: William 
Lindblom, Alicia Antonsson, 
Wilhelm Andersson, Vera, 
Hugo Oscarsson och Lova 
Svensson.

Välkomna nästa  
söndag 9.00-12.00

OKK TIPSPROMENAD 28/4-19

Hilmerdal AB
ägs av familjen Hilmér som driver en smågrisproduk-
tion med ca 1 600 suggor på tre olika gårdar. 
söker 

DJURSKÖTARE
Nu söker vi en djurskötare till gården Lerhult 
i Erikstad i Melleruds kommun. Där jobbar ett team 
på ca sju personer plus servicepersonal.
Som djurskötare hos oss kommer du arbeta med  
alla förekommande arbetsuppgifter inom små- 
grisproduktion. Arbetet utförs på dagtid, helgjobb 
förekommer. Heltid eller deltid kan diskuteras.
Vi söker dig som har ett intresse för djur och djur-
skötsel. Ditt engagemang för jobbet är viktigare än 
tidigare erfarenhet. Tycker du detta verkar intressant 
så tveka inte att höra av dig.
Karin Hilmér, 070-605 73 72 eller karinhilmer22@gmail.com

 SÖKES
Innekatt sökes 
av Ola i Grinstad. Tel. 076-
112 49 16.
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Tovig hund? 
Jag är hundfrisör

   073-970 71 95

Är hunden 
ensam hemma?

Jag har hunddagis

   073-970 71 95

.se 

Hundkurser 
startar v. 15

   073-970 71 95

Ont om tid? 
Jag rastar din hund

   073-970 71 95

.se 

.se 

.se 

Hönsfoder
Björkved

Tel. 0521-360 48

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

Halmpellets
Kutterspån

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

Torvströ
Pappersströ

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

Hösilage
Hästfoder

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

Ensilageplast 
från 5,99

Sträckfilm

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

Rundbalsnät 
Balsnöre

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

Hästfoder
Tillbehör häst

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

Bränslepellets

Canal Digital, Viasat 
och Boxer

070-328 08 60, 0530-600 66

Da l s l ands

Antenn-
Service
Da l s l ands

Antenn-
Service

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

Da l s l ands

Antenn-
Service
Da l s l ands

Antenn-
Service Stefan   Christoffer

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

0530-421 64

Nordvästra Skånes Arborister
FAUNUS TRÄD

Kristian 070-743 57 50 
www.faunustrad.se

Trädfällning

Nordvästra Skånes Arborister
FAUNUS TRÄD

Kristian 070-743 57 50 
www.faunustrad.se

Beskärning
(även fruktträd)

Nordvästra Skånes Arborister
FAUNUS TRÄD

Kristian 070-743 57 50 
www.faunustrad.se

Stubbfräsning

Nordvästra Skånes Arborister
FAUNUS TRÄD

Kristian 070-743 57 50 
www.faunustrad.se

Häckklippning

Nordvästra Skånes Arborister
FAUNUS TRÄD

Kristian 070-743 57 50 
www.faunustrad.se

Frukt- 
beskärning

FOTHÄLSAN
I MELLERUD FOTHÄLSAN

I MELLERUD

Vårdade fötter
– ett bättre liv!

Tel. 0530-100 23
www.fothalsanimellerud.se

FOTHÄLSAN
I MELLERUD FOTHÄLSAN

I MELLERUD

Köp presentkort 
hos oss!

Tel. 0530-100 23
www.fothalsanimellerud.seFOTHÄLSAN

I MELLERUD FOTHÄLSAN
I MELLERUD

Vi har
stödstrumpor!

Tel. 0530-100 23
www.fothalsanimellerud.se

FOTHÄLSAN
I MELLERUD FOTHÄLSAN

I MELLERUD

Vaxa dina ben 
hos oss!

Tel. 0530-100 23
www.fothalsanimellerud.se

FOTHÄLSAN
I MELLERUD FOTHÄLSAN

I MELLERUD

Vi utför 
hembesök!

Tel. 0530-100 23
www.fothalsanimellerud.se

FOTHÄLSAN
I MELLERUD FOTHÄLSAN

I MELLERUD

Prova vår  
fotspa-behandling!

Tel. 0530-100 23
www.fothalsanimellerud.se

076-571 79 08

Pensionärsdag
Onsdagar

Normaltvätt inne & ute 
ord. pris 299:- 149:-

Tel. 073-079 35 39

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

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

Bänkskivor
Fönsterbrädor

Gravstenar – renovering
070-685 22 27

TRESTADS  
STENHUGGERI AB

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
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Melodikrysset v.18 - 4 maj

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. 18 – 4 maj

05.15 Valborgskonsert 
 2019
06.00 Trädgårdstider
07.00 Plus
07.30 Matiné: Swing it, fröken!
09.10 Sommarpratarna
10.10 När jag dansar själv
10.20 Valborgskonsert 2019
11.05 Flocken
11.35 Matiné: Attentatorn
12.50 Mästarnas mästare
13.50 Hockeyns historia
14.50 Ishockey: Euro Hockey Tour
17.30 Strömsö
18.00 Rapport
18.10 Lokala nyheter
18.15 Lunds studentsångare
18.45 Mannaminne
19.30 Rapport, Lokala nyheter
20.00 Josefsson
21.00 Lerins lärlingar i Brasilien
22.00 Fatta EU
22.15 Fatta historia
22.50 Osynk
23.00 Romernas historia 1900-tal
23.15 Rapport
23.20 Hockeyns historia
00.20 Kroppsspråk
01.00 Kielergatan
04.45 Strömsö

11.30	 Renflyttning
12.00 Rapport
12.03 Forum
16.00 Rapport
16.05 Forum
16.15 Korrespondenterna
16.45 Hitlers innersta krets
17.10 Korta tv-historier: Lorry
17.15 Nyheter på lätt svenska
17.20 Vita vidder
18.00 Matmagasinet
18.30 Engelska Antikrundan
19.30 Förväxlingen
20.00 Fråga veterinären
20.30 Plus
21.00 Aktuellt
21.15 Sportnytt
21.30 The last kingdom
22.20 Seriestart: Moro squad
22.50 Vetenskapens värld
23.50 Skattjägarna
00.20 Studio Sápmi
00.50 Engelska Antikrundan
01.50 Sportnytt
02.05 Nyhetstecken

06.00 Den stora älgvand-
 ringen slow tv
14.00 UR Samtiden
17.00 Gammalt, nytt och bytt
17.30 Joanna Lumleys japanska 
 äventyr
18.15 Omöjlig ingenjörskonst
19.05 Arvet efter Stalin
20.05 Ritualer i världen
21.00 Seriestart: Matematikens 
 magiska värld
22.00 Mina chilenska rötter
23.25 Utterfamiljen i Yellowstone
00.15 Antikens försvunna städer

20.00 Fråga veterinären - syntolkat
20.30 Lagom	mycket	finsk	-	syntolkat
21.00 Lerins lärlingar i Brasilien 
 - syntolkad
22.00 Fatta EU - teckenspråkstolkat
22.15 Josefsson - tecken-
 språkstolkat
23.15 Sommarpratarna
00.15 Superhjältarnas legender
01.00 Keyyo med Rheborg i 
 Ryssland
01.30 Nya perspektiv
02.30 Vem bor här? - tecken-
 språkstolkat

05.00 Trinny & Susannah 
 stylar om Norge
05.55 Lilla Jönssonligan 
 på styva linan
07.35 Köket
07.50 Nyhetsmorgon
11.30 Mannen som kunde tala 
 med hästar
14.55 Truman show
17.00 Efter fem
18.25 Lotto, joker och dröm-
 vinsten
18.30 Efter fem, forts
18.50 Keno
19.00 Nyheterna
19.10 Sporten
19.20 Väder
19.30 Robinson
20.00 Världens viktigaste kväll 
 – och roligaste
22.00 Nyheterna
22.05 Väder
22.15 Mission impossible 3
00.40 Law & ordert
02.30 CSI
04.25 En plats i solen – borta 
 eller hemma bäst?

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 Ink master USA
21.00 The tourist
23.10 Simpsons
00.10 Family guy
01.10 American dad
02.10 Cops
02.35 Brit cops
03.20 My name is Earl
03.45 Family guy
04.35 American dad

06.00 Morgonstudion
09.10 Sommarpratarna
10.10 Mannaminne
10.55 Strömsö
11.25 Smartare än en femte-
 klassare
12.25 Tror du jag ljuger
12.55 Bäst i test - de bästa testen
13.55 Josefsson
14.55 Lerins lärlingar i Brasilien
15.55 Bonusfamiljen
16.40 Mord och inga visor
17.25 Ishockey: Euro Hockey Tour
18.00 Rapport, Kulturnyheterna
18.28 Sportnytt
18.33 Lokala nyheter
18.45 Go'kväll
19.30 Rapport
19.55 Lokala nyheter
20.00 Den stora älgvandringen
21.00 Keyyo med Rheborg i 
 Ryssland
21.30 Flocken
22.00 Opinion live
22.45 Korrespondenterna
23.15 Rapport
23.20 Vem bor här?
00.20 Plus
00.50 Hockeyns historia
01.50 Suits

09.00 Forum
12.00 Rapport
12.03 Forum
14.00 Forum: Riksdagens
  frågestund
15.15 Forum
16.00 Rapport
16.05 Forum
16.15 Se mitt sound
16.45 Fråga veterinären
17.15 Nyheter på lätt svenska
17.20 Nyhetstecken
17.30 Oddasat
17.45 Uutiset
18.00 Ishockey: Euro Hockey 
 Tour
20.00 Superhjältarnas legender
20.45 Sverige under kalla kriget: 
 Om kriget kom
21.00 Aktuellt
21.39 Kulturnyheterna
21.46 Lokala nyheter
21.56 Nyhetssammanfattning
22.00 Sportnytt
22.15 Blå är den varmaste färgen
01.10 Jaktliv
01.45 Sportnytt
02.00 Nyhetstecken

14.00 UR Samtiden
17.00 En lanthandel till
17.05 Övergivna rum
17.25 Omöjlig ingenjörskonst
18.10 Mitt år med Korowai-stammen
19.10 Djurvärldens tappra ungar
20.00 Sowetoupproret mot 
 afrikaans
21.00 Utterfamiljen i Yellowstone
21.50 Australiens vilda natur
22.35 Mina chilenska rötter

20.00 Ishockey: Euro Hockey Tour
20.30 Al Pitcher på paus
20.45 Tror du jag ljuger
21.15 Kroppsspråk
21.50 Skattjägarna
22.20 Sommarpratarna
23.20 Vita vidder
00.00 Bäst i test - de bästa testen 
 - syntolkat
01.00 Fråga veterinären - syntolkat
01.30 Lerins lärlingar i Brasilien
  - syntolkad
02.30 Mästarnas mästare 
 - syntolkat

05.45 Nyhetsmorgon
10.00 Malou efter tio
12.00 Hem till gården
13.00 Magnum
14.00 En plats i solen – borta 
 eller hemma bäst?
15.00 Fixer upper
16.00 Familjen Annorlunda
17.00 Efter fem
18.50 Keno
19.00 Nyheterna
19.15 Sporten
19.20 Väder
19.30 Robinson
20.00 Hälsningar från
21.00 Fuskbyggarna
22.00 Nyheterna
22.30 Ekonominyheterna
22.40 Sporten
22.50 Väder
23.00	 Hawaii	five-0
23.55 Law & orde
01.55 CSI
03.50 Fixer upper
04.50 En plats i solen – borta 
 eller hemma bäst?

05.00 American dad
05.25 Community
06.00 Stargate SG-1
06.45 Våra värsta år
07.10 Just shoot me
07.35 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 Fast & furious 7
23.40 Simpsons
00.40 Family guy
01.40 American dad
02.40 Cops
03.00 Brit cops
03.45 My name is Earl
04.10 Family guy

06.00 Morgonstudion
09.10 Sommarpratarna
10.10 Go'kväll
10.55 Den stora älgvandringen
11.55 Keyyo med Rheborg i 
 Ryssland
12.25 Flocken
12.55 Kroppsspråk
13.30 Trädgårdstider
14.30 Opinion live, Vem bor här?
16.15 Columbo
17.30 Sverige idag
18.00 Rapport, Kulturnyheterna
18.28 Sportnytt
18.33 Lokala nyheter
18.45 Go'kväll
19.30 Rapport
19.55 Lokala nyheter
20.00 Bäst i test - de bästa testen
21.00 Mord i paradiset
22.00 Dips
22.20 Delicious
23.10 Rapport
23.15 Suits
00.00 Keyyo med Rheborg i 
 Ryssland
00.30 Flocken
01.00 Girls
01.30 Josefsson
04.35 Sverige idag

08.30 Moro squad
09.00 Forum
10.00 Forum: Miljöpartiets 
 kongress
12.00 Rapport
12.03 Forum: Miljöpartiets 
 kongress
16.00 Rapport
16.05 Forum: Miljöpartiets 
 kongress
17.00 Sverige under kalla kriget:
  Om kriget kom
17.15 Nyheter på lätt svenska
17.20 Nyhetstecken
17.30 Oddasat, Uutiset
18.00 Friidrott: Diamond League
20.00 Stjärnregissör mot alla odds
20.55 Korta tv-historier: Rederiet
21.00 Aktuellt
21.18 Kulturnyheterna
21.23 Väder
21.25 Lokala nyheter
21.30 Sportnytt
21.45 Joe Hill
23.40 The last kingdom
00.30 Fråga veterinären
01.00 Se mitt sound
01.45 Sportnytt
02.00 Nyhetstecken

14.00 UR Samtiden
17.00 Övergivna rum
17.20 Matematikens 
 magiska värld
18.20 Seriestart: Min natur
19.00 Gammalt, nytt och bytt
19.30 Fem fenomen i skolan
20.00 Schimpanspensionatet
21.00	 Amerikas	finaste	natur
21.50 Byta liv på prov
22.40 Joanna Lumleys japanska 
 äventyr
23.30 Dokument utifrån

20.00 Bäst i test - de bästa testen 
 - syntolkat
21.00 Smartare än en femte-
 klassare
22.00 Sommarpratarna
23.00 Mannaminne
23.45 Bonusfamiljen - syntolkat
00.30 Jaktliv - syntolkat
01.00 Hockeyns historia - syntolkat
02.00 Trädgårdstider - syntolkat

05.45 Nyhetsmorgon
10.00 Malou efter tio
12.00 Hem till gården
13.00 Magnum
14.00 En plats i solen – borta 
 eller hemma bäst?
15.00 Fixer upper
16.00 Familjen Annorlunda
17.00 Efter fem
17.50 V75-klubben
17.55 Efter fem, forts
18.50 Keno
19.00 Nyheterna
19.15 Sporten
19.20 Väder
19.30 Postkodmiljonären
20.00 Let's dance
21.30 Finaste familjen
22.00 Nyheterna
22.15 Väder
22.25 Let's dance – resultatshow
22.50 Aloha
00.55 Rocky 3
03.00 Perfect match

05.00 American dad
05.25 Community
06.00 Stargate SG-1
06.45 Våra värsta år
07.10 Just shoot me
07.35 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, Simpsons
20.00	 Tattoo	fixers
21.00 Superstore
22.00	 The	infiltrator
00.40 Simpsons
01.40 American dad
02.35 Salem
03.25 Cops
03.45 Brit cops
04.35 My name is Earl

06.35 Landet runt
07.20 Opinion live
08.05 Josefsson
09.05 Plus
09.35 Go'kväll
10.20 Landet runt
11.05 Mannaminne
11.50 Lerins lärlingar i Brasilien
12.50 Bonusfamiljen
13.35 Dips
13.55 Ishockey: Euro Hockey Tour
16.15 Kroppsspråk
16.50 Bäst i test - de bästa testen
17.50 Helgmålsringning
17.55 Sportnytt
18.00 Rapport
18.15 Sverige!
18.45 Vem vet mest?
19.30 Rapport
19.45 Sportnytt
20.00 Smartare än en femte-
 klassare
21.00 Tror du jag ljuger
21.30 Das Boot
22.30 Al Pitcher på paus
22.45 Rapport
22.50 Spooks: The Greater Good
00.30	 Nattfilm:	It's	kind	of	a	
 funny story
04.55 Vem vet mest?

07.55 Miljöpartiets kongress
10.40 Beatles forever
10.50 Örtskolan
10.55 Korta tv-historier: Lorry
11.00 Korrespondenterna
11.30 Förväxlingen
13.00 Forum: Miljöpartiets 
 kongress
15.00 Nya perspektiv
16.00 Sverige idag
16.25 Här är mitt museum
16.40 Korta tv-historier: Rederiet
16.45 Vetenskapens värld
17.45 Studio Sápmi
18.15 Ishockey: Euro Hockey Tour
20.00 Kulturstudion
20.05 Den stora branden
21.50 Kulturstudion
21.55 Vem har snott Boléro?
22.45 Kulturstudion
22.50 Boléro dansas av Nicolas 
 Le Riche
23.05 Kulturstudion
23.10 Superhjältarnas legender
23.55 Se mitt sound
00.25 Livet är en fest
00.55 Jaktliv
01.45 Sportnytt
02.00	 Renflyttning

09.00 UR Samtiden
15.00 De glömda gruvorna
15.10 Joanna Lumleys japanska 
 äventyr
15.55 Fem fenomen i skolan
16.25 Byta liv på prov
17.15	 Amerikas	finaste	natur
18.05 Ritualer i världen
19.00 Matematikens magiska 
 värld
20.00 Mitt år med Korowai-
 stammen
21.00 Australiens vilda natur
21.45 Italiens hemliga städer
22.35 Schimpanspensionatet
23.35 Sowetoupproret mot 
 afrikaans

20.00 Ishockey: Euro Hockey 
 Tour
21.00 Dips
21.20 Girls
21.50 Lerins lärlingar i Brasilien
22.50 Flocken, Sommarpratarna

00.20 Matmagasinet
00.50 Strömsö
01.20 Josefsson - teckenspråks-
 tolkat
02.20 Hockeyns historia - tecken-
 språkstolkat

05.00 Trinny & Susannah 
 stylar om Norge
06.00 Antiques roadshow
07.00 Bygglov
07.55 Nyhetsmorgon
11.30 Let's dance
12.55 Let's dance – resultatshow
13.25 Finaste familjen
13.55 Solsidan
14.55 Bonde söker fru – casting
15.55 The wedding singer
17.55 Keno
18.00 Trav
19.00 Nyheterna
19.10 Sporten
19.20 Väder
19.30 En ska bort
19.55 Lotto, Joker och Dröm-
 vinsten
20.00 Stjärnornas stjärna
21.30 Captain America: Civil war
22.00 Nyheterna
22.05 Väder
22.15 Captain America: Civil war
00.45 Grudge match
03.00 A most wanted man

05.00 American dad
05.25 Community
06.00 Frasier
06.50 Knight rider
07.40 My name is Earl
08.35 2 1/2 män
10.00 Lethal weapon
11.00 Buffy the Vampire Slayer
13.00 NCIS: Los Angeles
16.00 The history of comedy
17.00 Last man on earth
18.00 Amazing race
19.00 Kevin can wait
20.00 Magnum P.I
21.00 The other guys
23.10 Step brothers
01.15 Chaos
03.10 Outcast
04.45 Cops

VILL DU 
SYNAS 
HÄR?

Christina  
Svensson Callh 

0530-125 40

Kontakta
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Söndag

Måndag

Tisdag

Söndag Måndag Tisdag
05.40 Strömsö
06.10 Trädgårdstider
07.10 Den stora älgvandringen
08.10 Flocken
08.40 Keyyo med Rheborg i Ryssland
09.10 Columbo
10.20 Vem vet mest?
11.05 Smartare än en femteklassare
12.05 Tror du jag ljuger
12.35 Al Pitcher på paus
12.50 Hockeyns historia
13.50 Ishockey: Euro Hockey Tour
16.25 Fotboll: Damallsvenskan
18.00 Rapport
18.10 Lokala nyheter
18.15 Landet runt
19.00 Sportspegeln
19.30 Rapport
19.55 Lokala nyheter
20.00 Mästarnas mästare
21.00 Ett fall för Vera
22.30 Den ofrivillige aktivisten
22.50 Rapport
22.55 Mord och inga visor
23.45 Delicious
00.45 Das Boot
01.45 Bonusfamiljen
04.45 Sverige!

07.55 Forum: Miljöpartiets kongress
10.00 Gudstjänst
10.45 Forum: Miljöpartiets kongress
11.30 Fråga veterinären
12.00 Sverige idag
12.20 Forum: Miljöpartiets kongress
15.00 Stjärnregissör mot alla odds
15.55 Sverige idag
16.05 Rapport
16.10 Sverige idag på meänkieli
16.20 Konstnären får barn
16.30 Livet är en fest
17.00 Fais pas ci, fais pas ca
17.53	 Kortfilmsklubben	-	spanska
18.00 Fotboll: Damallsvenskan
18.30 Säterjäntor
19.00	 Öppet	hav	-	fruset	land
20.00 Agenda: partiledardebatt
21.00 Aktuellt
21.15 Agenda: partiledardebatt
22.15 Dokument utifrån: Mosul efter IS
23.15 Gudstjänst
00.00 Bög i Tel Aviv
01.20 Moro squad

09.00 UR Samtiden
10.00 Miljöpartiets kongress
10.45	 UR	Samtiden-
15.00 Det underjordiska Oslo
15.10 Gammalt, nytt och bytt
15.40 Schimpanspensionatet
16.40	Mitt	år	med	Korowai-stammen
17.40 Min natur
18.20 Dokument utifrån: Vägen till 
 brexit
19.20 Omöjlig ingenjörskonst
20.10 Afrikas mäktiga pyton
21.00 Ritualer i världen
21.55 Enastående människor
22.55 Mina chilenska rötter

20.00	 Partiledardebatt	-	teckenspråks-
 tolkad
21.00 Aktuellt
21.15	 Partiledardebatt	-	teckenspråks-
 tolkad
22.15	Mästarnas	mästare	-	syntolkat
23.15	 Trädgårdstider	-	syntolkat
00.15 The last kingdom
01.00 Hitlers innersta krets
01.30 Vem vet mest?
02.15 Sverige!

05.30 Vad blir det för mat
06.00 Antiques roadshow
07.00 Bygglov
07.55 Nyhetsmorgon
11.30 Stjärnornas stjärna
12.55 Fuskbyggarna
13.55 Farmen VIP
14.55 Hälsningar från
15.55 Robert Gustafsson 25 år
17.55 Keno
18.00 Bingolotto
19.00 Nyheterna
19.10 Sporten
19.20 Väder
19.25 Bingolotto
20.00 Solsidan
21.00 Robinson
22.00 Nyheterna
22.05 Väder
22.15 Million dollar baby
01.00 Norrlandspolisen
02.00 MacGyver
03.55 Elementary

05.05 Cops
05.30 Community
06.00 Frasier
06.50 Knight rider
07.40 My name is Earl
09.00 2 1/2 män
09.55 Kevin can wait
10.55 Buffy the Vampire Slayer
13.50 NCIS: Los Angeles
15.45 The twilight saga: Breaking dawn 
 part 2
18.00 Superstore
19.00 Ink Master: Redemption
20.00 Amazing Race
21.00	 Tattoo	fixers
22.00 Lethal weapon
23.00 Ink Master: Redemption
00.00 Family guy
01.00 Sirens
02.00 Nitro circus crazy train
02.50 The history of comedy
03.35 Family guy
04.25 American dad

05.15 Landet runt
06.00 Morgonstudion
09.10 Sommarpratarna
10.10 Landet runt
10.55 Sportspegeln
11.25 Vem vet mest?
12.10 Tror du jag ljuger
12.40 Dips
13.00 Smartare än en femteklassare
14.00 Mästarnas mästare
15.00 Matiné: Kärlek, solsken och sång
16.40	 Home	fires
17.30 Sverige idag
18.00 Rapport
18.15 Kulturnyheterna
18.28 Sportnytt
18.33 Lokala nyheter
18.45 Fråga doktorn
19.30 Rapport
19.55 Lokala nyheter
20.00 Vem bor här?
21.00 What we did on our holiday
22.35 Kroppsspråk
23.15 Rapport
23.20	 Nattfilm:	Bokhandlaren	som	
 slutade bada
00.55 Lerins lärlingar i Brasilien
01.55	 Home	fires
04.45 Sverige idag

07.40 Sverige idag
08.00 Fais pas ci, fais pas ca
08.53	 Kortfilmsklubben	-	spanska
09.00-16.15 Forum
12.00, 16.00 Rapport
16.15 Gudstjänst
17.00 Här är mitt museum
17.15 Nyheter på lätt svenska
17.20 Nyhetstecken
17.30 Oddasat
17.45 Uutiset
18.00 Skattjägarna
18.30 Stjärnregissör mot alla odds
19.25 Anslagstavlan
19.30 Seriestart: Friday night dinner
19.55 Flugor
20.00 Vetenskapens värld
21.00 Aktuellt
21.39 Kulturnyheterna
21.46 Lokala nyheter
21.56 Nyhetssammanfattning
22.00 Sportnytt
22.20 Jaktliv
22.50 Motor: Rallymagasinet
23.20 Livet är en fest
23.50 Agenda: partiledardebatt
01.50 Sportnytt
02.10 Nyhetstecken
02.20 Matmagasinet

14.00 UR Samtiden
17.00 Skattjägarna
17.25 Schimpanspensionatet
18.25 Matematikens magiska värld
19.25	 Amerikas	finaste	natur
20.15 Joanna Lumleys sibiriska äventyr
21.00 Djurvärldens tappra ungar
21.50	Mitt	år	med	Korowai-stammen
22.50 Italiens hemliga städer
23.40 Enastående människor

20.00	 Vem	bor	här?	-	teckenspråkstolkat
21.00	Mästarnas	mästare	-	teckenspråks-
 tolkat
22.00	 Sportspegeln	-	teckenspråkstolkat
22.30	 Hockeyns	historia	-	teckenspråks-
 tolkat
23.30	 Romernas	historia	1900-tal	
	 -	teckenspråkstolkat
23.45 Anslagstavlan
23.50	 Partiledardebatt	-	teckenspråks-
 tolkad
01.50	 Lagom	mycket	finsk	-	tecken-
 språkstolkat
02.20 Sommarpratarna

05.10 Vad blir det för mat
05.45 Nyhetsmorgon
10.00 Malou efter tio
12.00 Hem till gården
13.00 Magnum
14.00 En plats i solen: Borta eller 
 hemma bäst?
15.00 Fixer upper
16.00 Familjen Annorlunda
17.00 Efter fem
18.50 Keno
19.00 Nyheterna
19.15 Sporten
19.20 Väder
19.30 Robinson
20.00 Farmen VIP
21.00 Norrlandspolisen
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
04.50 En plats i solen: Borta eller 
 hemma bäst?

05.10 Last man on earth
06.00	 Stargate	SG-1
06.45 Våra värsta år
07.10 Just shoot me
07.35 Brit cops
08.30	 Tattoo	fixers
09.30 Brooklyn nine nine
10.00 Kung av Queens
10.30 Just shoot me
11.00	 Stargate	SG-1
12.00 Seinfeld
13.00 Kung av Queens
13.30 Simpsons
14.30 2 1/2 män
15.00 Buffy the Vampire Slayer
16.00 NCIS: Los Angeles
17.00 Seinfeld
18.00 How I met your mother
19.00 Simpsons
20.00 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
02.30 Brit cops
03.15 My name is Earl
03.40 Nattsändningar

05.15 Fråga doktorn
06.00 Morgonstudion
09.10 Sommarpratarna
10.10 Fråga doktorn
10.55 Kroppsspråk
11.35 Fatta EU
11.50 Fatta historia
12.20 Osynk
12.30	 Romernas	historia	1900-tal
12.45 Vem bor här?
13.45 Keyyo med Rheborg i Ryssland
14.15	 Bäst	i	test	-	de	bästa	testen
15.15 Matiné: Tre önskningar
16.45	 Home	fires
17.30 Sverige idag
18.00 Rapport, Kulturnyheterna
18.28 Sportnytt
18.33 Lokala nyheter
18.45 Go'kväll
19.30 Rapport
19.55 Lokala nyheter
20.00 Trädgårdstider
21.00 Hockeyns historia
22.00 Plus, 22.30 Girls
22.55 Rapport
23.00 Mord i paradiset
00.00 Mästarnas mästare
01.00	 Home	fires
04.45 Sverige idag

09.00 Forum
12.00 Rapport
12.03 Forum
16.00 Rapport
16.05 Forum
16.15 Drottningens slott
17.00 Beatles forever
17.10 Örtskolan
17.15 Nyheter på lätt svenska
17.20 Nyhetstecken
17.30 Oddasat
17.45 Uutiset
18.00 Seriestart: Slavnationen Danmark
18.30 Engelska Antikrundan
19.30 Friday night dinner
19.55 Flugor
20.00 Hitlers innersta krets
21.00 Aktuellt
21.39 Kulturnyheterna
21.46 Lokala nyheter
21.56 Nyhetssammanfattning
22.00 Sportnytt
22.15 Se mitt sound
22.45 Miljökämpen i Iran
23.40 Stjärnregissör mot alla odds
00.35 Engelska Antikrundan
01.45 Sportnytt
02.00 Nyhetstecken
02.10	 Öppet	hav	-	fruset	land

14.00 UR Samtiden
17.00 Övergivna rum
17.20	Mitt	år	med	Korowai-
 stammen
18.20 Enastående människor
19.20 Italiens hemliga städer
20.15 Australiens vilda natur
21.00 Dokument utifrån: Mosul efter IS
22.00 Ritualer i världen
22.55 Byta liv på prov
23.45 Sowetoupproret mot afrikaans

20.00	 Trädgårdstider	-	syntolkat
21.00	 Hockeyns	historia	-	syntolkat
22.00	 Jaktliv	-	syntolkat
22.30	 Romernas	historia	1900-tal	
	 -	syntolkat
22.45	 Fatta	EU	-	syntolkat
23.00 Suits
23.40 The Island
00.30 Sommarpratarna
01.30	 Vem	bor	här?	-	teckenspråkstolkat
02.30	Mästarnas	mästare	-	tecken-
 språkstolkat

05.45 Nyhetsmorgon
10.00 Malou efter tio
12.00 Hem till gården
13.00 Magnum
14.00 En plats i solen: Borta eller
 hemma bäst?
15.00 Fixer upper
16.00 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
04.50 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 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 Fotboll
23.30 A.P. Bio
00.30 Simpsons
01.25 Family guy
02.25 American dad
03.25 Nattsändningar

MNYHETER
ELLERUDS

 LOKALTIDNINGEN FÖR MELLERUD

Annonser bokas hos 
Christina Svensson Callh
Tel. 0530-125 40 
christina@mellerudsnyheter.se

Sommarmagasin
MNYHETER

ELLERUDS
 LOKALTIDNINGEN FÖR MELLERUD

Utkommer 
28 maj

Manusstopp 17 maj

FÖLJ OSS PÅ
FACEBOOK

Tel. 0530-470 50
0730-48 42 00

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

BRÅLANDA – Vallmovägen 1
Enplansvilla med vidbyggt dubbelgarage, 4 rok. 
Boa 113 kvm, bia   kvm. Tomt 994 kvm. Öppen 
planlösning, och interiört uppdaterat. Nytt kök 2013. 
Braskamin, direktel, uteplatser i tre väderstreck. 

Pris: 990.000:-

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:-

Visning: Onsd. 1/5 kl. 11

00

-12

00

MELLERUD – Dalslandsgatan 10
Nyrenoverad 50-tals villa med centralt läge. 6 rok 
varav 4 sovrum. Boa 105/70 kvm. Tomt 795 kvm. 
Gedigen tegelvilla med smakfull interiör och inglasad  
altan. Braskamin, luft/luft, golvvärme, vedpanna med 
ack.tankar. Trevlig trädgård vid fin lekpark. 

Pris 975 000:-

BÄCKEFORS – Björtveten 16
Byggnad med möjligheter. 1.750  kvm. Tomt 19.050 
kvm. Produktionslokaler 1.530 kvm, delvis uthyrt, 
lokalerna  kan anpassas. Idag finns bilverkstad, lager 
och affärslokal. Förråd i separat lokal. Kontor 220 kvm.

Pris: 1.750.000:-

Boka visning!

Visning: Onsd. 1/5 kl. 13

00

-14

00

Visning: Onsd. 1/5 kl. 15

00

-16

00

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

Pris 695.000:-

BUDGIVNIN
G PÅGÅR!
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MELLERUD Långgatan 76 / 0530-75 52 00 / Mån-Fre 7-17 Lör 10-13

Ord. pris: 319:– /kvm

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

Tacobuffé

    

Nytt på herravdelningen!

995:-

Vuxen 

Barn 

Kortärmad skjorta

Kostym

89:-
49:-

149:-/st

Torsdag - söndag 

Öppet 1 maj

1100-1700

Socialchefen informerade
Vid förra onsdagens kom-
m u n f u l l m ä k t i g e m ö t e 
informerade socialchefen 
Malin Johansson om soci-
alförvaltningens verksam-
het, om mål, möjligheter 
och hot.
Inom förvaltningen med cirka 
425 medarbetare (några 
tjänster är vakanta), finns 
sektorerna stöd- och service, 
vård- och omsorg, individ- 
och familjeomsorgen, plus en 
övergripande administrativ 
enhet som också beman-
ningsenheten ligger under 
och som är under uppbygg-
nad. Budgeten är nästan 290 
miljoner kronor.

Verksamheterna under sek-
torerna är många, vissa är 
dalslandsgemensamma (till 
exempel LSS-handläggning) 
och andra fyrbodalsgemen-
samma (exempelvis enheten 
för våld i nära relationer).

Mål
Socialförvaltningens mål, 
beslutade av kommunfull-
mäktige, är att fler hushåll ska 
klara egen försörjning, att fler 
personer som idag får insatser 
bereds möjlighet att komma 
närmare den ordinarie arbets-

Socialchefen Malin Johansson in-
formerade fullmäktige om social-
förvaltningens verksamhet.

marknaden, att kvalitetssäkra 
och utveckla arbetet med att 
sätta individens behov i 
centrum och att förvaltningen 
ska tillsätta vakanta tjänster 
med rätt kompetens.

– Idag har vi svårt att rekry-
tera till exempelvis sjukskö-
terskor, socionomer och ar-
betsterapeuter, vilket gör att 
förvaltningen har svårt att 
fullfölja sitt uppdrag, sade 
Malin Johansson.

Möjligheter i sikte
Möjligheter man ser är den 
nystartade bemanningsenhe-
ten och att genom den an-
vända medarbetare på bästa 
sätt genom heltid för alla och 
att minska antalet timvikarier. 
Det finns också en lokal. 
mycket väl fungerande när-
sjukvårdsgrupp 

– I närsjukvårdsgruppen 
träffas socialförvaltningen, 
skolan, vårdcentral, BUP,  ja 
alla som har att göra med in-
divider. Vi gör handlingspla-
ner och aktiviteter som gyn-
nar kommuninvånarna. Detta 
har utvecklats på ett väldigt 
bra sätt, berättade Malin Jo-
hansson.

En utvecklad samverkan 
med övriga förvaltningar, 
som samhällsbyggnad och 
kultur- och utbildningsför-
valtningen utifrån målet 
”nöjda kommuninvånare” 
räknas också till möjlighe-
terna.

– Samverkan är jättevik-
tigt, underströk Malin.

Hot
Hoten man ser är att det fort-
satt är väldigt svårt att rekry-
tera personal, som sociono-
mer och enhetschefer, vilket 
kan medföra konsultkostna-
der.

– En viktig fråga där vi i 
kommunen måste jobba ge-
mensamt, menar Malin.

Färre kommuninvånare i 
arbetsför ålder och fler äldre 
är också ett hot man ser 
komma.

– När vi är i ständig föränd-
ring och utveckling krävs det 
trygghet och kompetens hos 
befintlig personal. Det är av 
största vikt att vi får behålla 
den personal vi har. Kommu-
nen behöver jobba hårt och 
gemensamt för att vara en 
attraktiv arbetsgivare, sade 
socialchefen.

Fler möjligheter
Hon gick även in på möjlig-
heter för de olika sektorerna, 
till exempel individ- och fa-
miljeomsorgen där det varit 
svårt att få personal och att få 
behålla personal.

– Vi kan bara bli bättre ge-
nom stabila enheter. Vi har 
haft väldigt mycket konsulter 
och då blir det en svajig verk-
samhet. När jag började för 
ett år sedan hade vi tio kon-
sulter bara på IFO och det är 
väldigt mycket. Nu är vi nere 
på två. Det är väldigt mycket 
positivt som händer, menade 
Malin.

– Glädjande är också att vi 
börjat få en välutvecklad öp-

Hip-hop inledde påsklov

P.5/DL från Skåne rappade egenskrivna låtar på Stinsens scen.

Fredagen inför lovet bjöd 
Ungdomshuset Stinsen in 
till hip-hopkväll, som en 
start på det stundande 
påsklovet. Lokala förmå-
gor framträdde, så gjorde 
även duon P.5/DL från 
Skåne.  
Den 12 april var det många 
unga musiker som fick möj-
lighet att ställa sig på scenen. 
Denna gången låg fokuset på 
genren hip-hop och bland 
annat intog skånebördiga 
duon P.5/DL Stinsens scen.

P.5/DL består av Dennis 
Landén, 25, och Primus 
Månsson, 26, som har sysslat 
med musik väldigt länge.
Tillsammans har de produce-
rat låtar sedan ungefär två år 
tillbaka. 

Blandar olika sounds
– Vi blandar många olika 
sounds, berättar Primus och 
förklarar att de blandar hip-
hop och pop – något som gick 
hem hos publiken som strax 
efter spelningen började 
prata på att det var musik de 
ville lyssna mer på. 

Musikerna kunde till pu-
blikens nöje meddela att flera 

penvård. Vi har fått beroende-
behandlare och familjebe-
handlare som jobbar med 
våra invånare på hemmaplan 
och därigenom kan vi minska 
kostnader för placeringar, 
sade hon.

Samverkan mellan IFO, 
AME, Vårdcentralen och 
skolan beskrevs också som 
positiv. 

Sektorn vård- och omsorg 
är under utveckling och byg-
gandet av det särskilda boen-
det på Ängenäs står överst på 
listan av allt det viktiga.

Dessutom:  En ny enhet 
med namnet korttid-rehab 
utvecklas, rätten till heltid 
införs i fler sektorer, ett de-
mensteam är eventuellt på 
gång. Man utvecklar kunska-
pen och tryggheten inom den 
palliativa vården, deltar i ett 
projekt kring digital utveck-
ling inom vården och jobbar 
mycket med kompetensut-
veckling och rekrytering.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

av låtarna finns på musik-
tjänsten Spotify, redo för 
lyssning. 

– De hade en underbar 
dynamik på scenen. Man såg 
tydligt att de var passione-
rade inom det de gör, säger 
Ida Flodin-Uggla som hjälp-
te till på Stinsen under kväl-
len. 

Debut för mellerudskille
Någon som under kvällen 
gjorde debut på scenen var 
Muhammad Chorr, som ny-
ligen hittat intresse för musi-
ken genom Stinsens musik-
måndagar och andra 
ungdomar som sysslar med 
hip-hop.  

– Det var väldigt mycket 
människor som tittade och 
jag var inte säker på att de 
skulle gilla hur jag sjöng, 
berättade han efteråt. 

Han stod på scenen till-
sammans med Ervin Fejzu-
lovic, som är van vid publi-
ken på Stinsen. 

– Jag har inte alltid varit 
intresserad av att skapa mu-
sik, berättar Muhammad och 
förklarar att det är genom 
Stinsen och andra ungdomar 
som sysslar med det som han 
har börjat tycka att det är 
roligt. 

Karolina H. Wessman

Torget, Mellerud
Öppet alla dagar 8 - 22

Veckans 
Prisbomb!

Du träffar 
Ali och 
hans glada 
medarbetare  
på Hemköp 
Torget!
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