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Priserna gäller måndag 6/5 – söndag 13/5 2019 med reservation för ev 
slutförsäljning och tryckfel.

Färska hamburgare
Garant, Sverige, naturella, BBQ, 
4-pack, 452 g, jfr-pris 66,26/kg. 
Max 3 köp/hushåll/vecka 19. Kvarnkullen

Öppet alla dagar 8 - 22

Mild hårdost
Garant, flera sorter, fetthalt 28-35%, ca 700 g.

Färska sejfilé
Falkenberg, Pollachius virens, Nordsjön, 
skinn och benfri, i tråg, 400 g, jfr-pris 
99,88/kg.

Jordgubbar
Land se förp., klass 1, i ask, 250 g, jfr-pris 40,00/kg.

Smörgåspålägg
Garant, flera sorter, 80-120 g, 
jfr-pris 83,33-125,00/kg. 
Max 5 köp/hushåll/vecka 19.

BONUSKUND

2995
/st

4995
/kg

10:-/st

BONUSKUND 10:-
/st

GÅRDEN FULL MED CAMPINGFORDON!

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

Hobby 650 KFU Prestige
Ny 2019 Alde vattenburen värme|| Barnkammare|
Prisexempel:

Stort utbud 
av nya -19!

425 580 kr

  

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

Köp 5 
betala för 4
BECKERS Fasadfärg 
Blanda fritt, få den billigaste på köpet. 
Gäller på 10 liters burkar till ordinarie pris. 

BLANDA FRITT

I lördags var det välbesökt bilutställning vid motorgården på Västerråda. Omkring 180 amerikanska bilar samlades här. Vinnare av omröstnings-
tävlingen ”Klubbens val” blev denna sänkta Lincoln Continental -62. Ägaren heter Stefan Petersson, Trollhättan. Foto: Susanne Emanuelsson.

– Sidan 8 –

Kromglans på bilträff

– Sidan 8 –

Bronsmedalj 
till Pontus öl

Pontus Krave, Åsensbruk, tog en bronsmedalj 
i SM för hembryggd öl 2019. Priset tilldelades 
han för sin ljusa veteöl – Tolvans Vetekatten.

– Sidan 11 –

MIF tog tre 
viktiga poäng

I torsdagens bortamatch tog Melleruds IF tre 
tunga poäng när man besegrade Tidaholms 
GoIF med hela 5-2 – trots två straffar mot sig.
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Pingstförsamlingen Brålanda 
Års- & administrationsmöte 

Söndag 19 maj kl. 11.00 
Välkomna!

Torsdag 16/5 kl. OBS tiden! 18.30
Grinstads församlingshem 

Fika            Välkomna! 

www.dalnet.nu           

ÅRSMÖTE
ÅRSMÖTE
Kroppefjälls Fvo
Torsdag 23 maj kl. 18

Plats: Kroppefjäll
Välkomna!       Styrelsen

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

Besök gärna vår hemsida:
bralandavantjanst.dinstudio.se

Fredag 10/5 kl. 15.00
Gemenskapsträff  
i Tallen. 
Intressant föreläsning av 
doktor Park ”Leva till 100 år” 
Kaffe och mys efteråt 
Måndag 13/5 kl. 10.00
Vandring med Lasse 
Samling vid stationshuset

Välkomna!

Församlingsresa
Lördag 25 maj

Skalunda kyrka, Dalporten och Skalunda hög. 
Varnhems klosterkyrka, klosterområdet. 

Kostnad 400 kr. Avfärd 8.00 från församlings-
hemmet, tillbaka 18.30 

Anmälan till pastorsexpedition senast 17/5, 
0521- 26 23 65

Välkomna

Gestad
Missionshus

Lördag 11 maj kl. 18

Vårhögtid  
Sång och reflektioner med 

Birgitta Fält Solberg, Margareta 
Jonsson, Teofil Carlsson, Gunilla 

Karlsson m.fl. 
Servering

Välkomna!

  

Rösta med ambulerande 
röstmottagare 
Om du inte kan ta dig till en röstningslokal och inte 
känner någon som kan vara bud åt dig, kan Melleruds 
kommun ordna med en ambulerande röstmottagare. 
Detta gäller dig som inte kan ta dig till röstningslokal 
på grund av: 
• sjukdom 
• ålder eller 
• funktionsnedsättning. 
Väljare som önskar anlita ambulerande röstmottagare 
ska anmäla detta senast torsdagen 16 maj 2019, 
till valnämndens kansli, tfn. 0530-181 04 eller 181 18. 
Den ambulerande röstmottagningen kommer att 
genomföras under ett par vardagar mellan 20-24 maj 
2019 då förtidsröstningen pågår. 
Valnämnden 

  
Val till Europaparlamentet 
– Särskild röstmottagning 
vid vårdinrättningar
Valnämnden anordnar med anledning EU-valet 2019 
särskild röstmottagning söndagen den 19 maj 2019 
i Melleruds kommun vid följande vårdinrättningar/
tider: 

Kroppefjällshemmet, Dals Rostock 
Karolinen, Dals Rostock 
Skållerudshemmet, Åsensbruk 
Fagerlidshemmet, Mellerud 
Bergs särskilda boende, Mellerud 
Älvan, Mellerud 

kl. 09.30 - 10.00 
kl. 10.30 - 11.30 
kl. 12.30 - 13.30 
kl. 10.00 - 11.00 
kl. 11.30 - 12.30 
kl. 13.00 - 14.00 

Även anhöriga, personal och andra röstberättigade kan 
rösta vid dessa tillfällen. 
Du måste ta med röstkort och giltig legitimation för att 
kunna rösta. 
Valnämnden 

  

Sommarlovsaktiviteter 2019
Nu kan din förening söka bidrag till sommarlovsakti-
viteter för barn i åldrarna 6 – 15 år. 
Aktiviteterna ska vara gratis, främja integration och 
skapa nya kontaktytor mellan deltagare med olika 
social bakgrund. 
Bidraget får inte användas till föreningens ordinarie 
verksamhet, utan är ett tillskott utöver det föreningen 
själv anslår för sina sommarlovsaktiviteter. 
Ansökningshandlingar finns på Melleruds kommuns 
hemsida. Sista ansökningsdag är den 24 maj 
2019.  

  
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

VÄLKOMNA!
Tel.0530-36200

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

Adress: Kapellgatan 6
Postadress: Box 94, 46422 Mellerud

8 maj-15 maj 2019
4:dje söndagen i påsktiden
Reservation för ändringar se vår hemsida: 
www.svenskakyrkan.se/mellerud

BOLSTADS FÖRSAMLING
Ons 8/5 14.30 Öppet Café i Grinstads församlingshem, 
  Erica Staaf. 
Fre 10/5 18.00 Vardagsgudstjänst i Grinstads kyrka, Pär-Åke 
  Henriksson. Avslutning för barn och familj i 
  församlingshemmet.
Sön 12/5 17.00 Musik i vårkväll i Erikstads kyrka, Karlstads 
  kammarkör medverkar. Andakt: Eva Marklund.

HOLMS FÖRSAMLING  
Ons 8/5 10.30 Förmiddagskaffe i Kyrkans Hus. ”Bibeläventyr 
  med Ewa Widell” och kakfrossa.
Tor 9/5 10.00 Morgonmässa och Kafé Kom in i Kyrkans 
  Hus, Pär-Åke Henriksson.
Sön 12/5 14.00 Gudstjänst i Kyrkans Hus, Pär-Åke Henriksson.
Tis 14/5 11.30 Andakt på Fagerlid, Eva Marklund.
Tis 14/5 14.15 Andakt på Berg, Anders Fredriksson.
Ons 15/5 12.00 Andakt med lunch i Kyrkans Hus, Erica Staaf. 
  Anmälan till lunchen senast tis kl. 11.00 till 
  Exp, Tel: 0530-36200. Sista lunchen inför 
  sommaruppehållet.

SKÅLLERUDS FÖRSAMLING
Tor 9/5 17.00 Vardagsgudstjänst i Skålleruds församlingshem, 
  Ewa Widell, Kerstin Öqvist, Cecilia 
  Gunnarsson. Avslutning för barn och familj.
Sön 12/5 09.30 Gudstjänst i Skålleruds kyrka, Pär-Åke 
  Henriksson.

ÖRS FÖRSAMLING
Tor 9/5 15.00 Rostocks kyrkliga arbetskrets träffas på 
  Karolinen. (sista för terminen)
Sön 12/5 11.00 Högmässa i Örs kyrka, Eva Marklund.
Ond 15/5 12.15 Andakt på Karolinen, Kerstin Öqvist.

Besök hos 

Jessicas Delikatesser

 
Rotary
Mellerud

Måndag 13/5

Information från  
Vuxenutbildningen om  
yrkesutbildning
Ni vet väl om...
• Att ni kan studera VVS och Vård- och omsorgs-

utbildning på VUX i Mellerud. Sista ansök-
ningsdag är 190605 – finns platser kvar görs 
sen antagning

• Att ni kan söka andra yrkesutbildningar – kon-
takta SYV/ susanne.dahlman@mellerud.se

Välkommen med din ansökan 
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Idrottshuset, Mellerud

VSH - JACK 10.000:- – 40 rop 

- Välkommen - 
till en bra Bingo

Torsdag 9/5 kl 19.00

MELLERUDS IF

Mini Jack 5.600:- - 52 rop

RÖVARE 18.000:-   -  56 rop
Buss från Bengtsfors över
Åsensbruk 0706-22 06 00

BINGO
DRIVE IN

Välkommen till 

vår nyöppnade franska 

bistro La Min på Storgatan 24

Vi erbjuder: 
Tunna krispiga pizzor med färska råvaror
Hemlagad tomatsås
Dagens lunch med salladsbuffé

Á la carte på kvällar 
med bland annat plankstek, 
franska grillspett och lax på planka

Lugn fransk musik i bakgrunden

Pensionärsrabatt på dagens lunch 
mellan kl. 11.00 – 15.00 måndag till fredag. 

Pris 69:-
Fin uteservering

Från början av juni har vi fullständiga rättigheter.

Det händer på biblioteket

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

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

Kan själv!
Västarvet

7 maj - 4 juni

 

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 
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

KULTURSKOLANS VÅRKONSERT

TE
M

A
: K

U
N

G
LI

G
T

ONSDAG 15 MAJ KL 18.00

Biljetter säljs i entrén från kl 17.00 
ENTRÉ 50 KR

Kulturbruket på Dal 
www.kulturbruketpadal.se
        @kulturbruketpadal

Arrangör: Kulturskolan i Mellerud
www.mellerud.se/kulturskolan 

Parkgatan 8, 464 30 Mellerud

Varmt välkomna! 

Med stöd från:

Lantbrukare & Jägare har rätt till trygghet!

Tid: 18:00-21:00 
Plats: Åttersruds Bygdegård, Brålanda
Anmäl till: carl_ewert_berg@hotmail.com
Anmälan skall vara inne före den 12 maj

Åttersruds Bygdegård tisdagen den 14 maj
Möt EU-kandidaten David Lega, med flera.

0521 - 69535

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

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

Skärgårdskryss, Dubrovnik, Montenegro & Albanien

Kielkryss 3 d 24/5, 7/6, 11/6, 14/6  osv.webbpris...fr. 990:-
11/6 avgång från Mellerud, Brålanda & Frändefors

Berlin 4 d 30/5, 11/7, 1/8 (ölfestivalen), 19/9, 10/10.....3.290:-
Kirchberg Tyrolen 8d 18/5, 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!

Lördag 11 maj
mellan kl. 10 - 14

Allt med motor, nytt som gammalt. 
Ta med och kom!
Mer info se  

Facebook brålanda i samverkan,  
Arrangör: Brålanda Galleria, 
Brålanda Företagarförening

BRÅLANDA 
GALLERIA

Motordag i Brålanda

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

Öppet: Vard 9-18 
Lunch 13-14

Lördagar 10-13 

VISNING!

Torsdag 16 maj kl. 14.00-17.30
Köper du en båge och bokar tid för 
synundersökning så kan du vinna ett par 
solglasögon från Etnia Barcelona!
Vi bjuder på bubbel!

Välkommen in till oss!

SKOGEN & JAKTENS DAG
LÖRDAGEN DEN 18 MAJ PÅ BALDERSNÄS HERRGÅRD 
På Baldersnäs Herrgård i det natursköna Dalsland kan du  
besöka en storslagen mässa. Skogen och jaktens dag är en 
skog, jakt och friluftsmässa med många utställare och en 
folkfest för hela familjen. Öppetider: 10:00 - 16:00
 FÖRELÄSNING

Rasmus "Björnjägaren" Boström
PÅ SCENEN:Pistol Packin’ Quartet 

Massor med aktiviteter för alla åldrar ponnyridning, 
trofébedömning, hundparad, skyttesimulator m.m.                            

www.skogensdag.info

Valet och din röst handlar om vilket Europa vi alla vill ha! 

Medlemsländerna inom EU har bevarat freden under snart 70 år! 

Valet och din röst avgör om vi ska ha ett EU som fortsätter att 
vara öppet och samarbetar kring fred, säkerhet, klimat, jobb med 
schyssta villkor m.m.

Om extrema högerkrafter får växa riskerar vi ett EU som bygger 
stängsel, sprider rädsla, misstänksamhet och flyttar kvinnors 
rättigheter många år tillbaka i tiden!

Du kan förtidsrösta på Medborgarkontoret i Mellerud redan ifrån 
den 8 maj 2019!

DIN RÖST BLIR VIKTIG I EU 
PARLAMENTSVALET 26 MAJ 2019!

Framtidspartiet i Mellerud

Sommar-
magasin

MNYHETER
ELLERUDS

 LOKALTIDNINGEN FÖR MELLERUD

utkommer 
28 maj

Manusstopp 17 maj

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

Fredag 
Torget, Mellerud

0900-1700

Sommarblommor

Magnus 0723-281006

4YOU
GÖTEBORG AB

BLOMMOR

Melleruds Demensförening 

Måndag 13 maj kl. 18.00 på Café Älvan

 Att vara anhörig, hur är det?
Hur skulle det kunna vara?

Vi delar med oss av våra erfarenheter
Välkomna!

Vi serverar kaffe och goda kakor till självkostnadspris

FISKBILEN

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

Havskattfilé  
helt kilo 169:-

Nykokta havskräftor 
helt kilo 179:-

Torget Mellerud • Fredag kl. 10-18

Färska räkor
till lägsta dagspris
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Veckans lunch

Senior
MATSEDEL

Vecka 20 Skolan
Måndag 13/5: Köttbullar med makaroner, ärtor, 
majs och paprika.

Dessert: Hallonsoppa. 
Tisdag 14/5: Lindströmslåda med brunsås, kokt 
potatis och skivade morötter. 
Dessert: Krusbärskräm.

Onsdag 15/5: Italiensk kycklingsoppa.  
Dessert: Ostkaka med sylt.

Torsdag 16/5: Sprödbakad sejfilé med kall 
dillsås, kokt potatis och rårivna morötter. 
Dessert: Päronkräm.

Fredag 17/5: Skivad kotlettrad, gräddsås, kokt 
potatis, broccoli och äppelmos. 
Dessert: Färsk frukt.

Lördag 18/5: Herrgårdskyckling med kokt 
potatis och majs. 
Dessert: Jordgubb- och äppelkompott med vaniljsås.

Söndag 19/5: Fisk Bordelaise med hemlagat 
potatismos och bukettgrönsaker.
Dessert: Kladdkaka med vispad grädde.
Hemtjänstens alternativ v. 20
Mån-tis: Potatisbullar med bacon och lingon-
sylt.  Ons-sön: Köttbullar med potatismos och 
grönsaker.

Måndag Lovdag
Tisdag Hamburgare* med bröd, 
hemlagat potatismos, sallad och 
dressing.
Alt: Vegetarisk burgare.

Onsdag Italiensk kycklingsoppa* 
mjukt bröd med ostpålägg.
Alt: Grönsakssoppa med linser.

Torsdag Sprödbakad sej** med 
kall dillsås, potatis och rårivna 
morötter
Alt: Kikärtsbiff.

Fredag Skivad kotlettrad* med 
gräddsås, potatis, broccoli och 
äppelmos.
Alt:  Falafelburgare.
Varje dag serveras: 
 Sallads-/råkostbuffé med dressingar 

samt hårt och mjukt bröd.
* Ursprungsland Sverige.

**Miljömärkt.

Karlstad Kammarkör 

På söndag gästas Erikstad kyrka av Karlstads Kammarkör. Foto: Privat.

Karlstads Kammarkör 
gästar Erikstads kyrka 
söndag den 12 maj.
Kören består av ett 30-tal 
sångare som under ledning 
av Anders Göranzon avslutar 
en helgturné runt Värnen 
med framträdande i Erikstads 
kyrka. Dagen innan är det 
konsert i Varnhems kloster-
kyrka.

Konserten inrymmer bland 
annat Tranströmer, Händel, 
Dobrogosz och Taube. Kam-
markörens motto är ”inget är 
oss främmande” vilket också 
kommer att märkas under 
konserten.

Karlstads Kammarkör har 
under drygt 40 år samarbetat 
med både artister och orkest-
rar. Senaste julkonserten 

skedde tillsammans med 
Tina Ahlin och Orsa Spel-
män. För några år sedan 
släpptes en skiva med vispo-
eten Göran Samuelsson och 
KK. Kören framträder oftast 
lokalt men år 2014 blev Karl-
stads Kammarkör inbjuden 
att sjunga vid Riksmötets 
öppnande.

Carolina Wallin Pérez får sällskap av... Foto Martin 
Vallin.

Carolina Wallin Peréz 
kommer ”hem” till Mel-
lerud och Kulturbruket 
på Dal för första gången 
sedan 2012 och tar med 
sig musikerkollegan Kris-
tin Amparo och även deras 
gemensamma glada punk-
band STRiKE.
Det blir en trippelkonsert på 
fredag 17 maj där Carolina 
Wallin Peréz och hennes 
band bjuder på musik från 
senaste plattan, som kom i 
november, och från hennes 
tidigare två plattor.

– Det ska bli jättekul att 
äntligen spela i Kulturbruket 
på Dal igen. Jag har fått frå-
gan några år och nu kändes 
det bra att tacka ja, när jag har 

nytt material från plattan att 
bjuda på, säger Carolina.

Kristin Amparo har med 
sig sitt band och de bjuder på 
musik enligt Kristins motto:

– Min intention är att 
sprida kärlek till hela världen 
med min musik, min sång 
och mina magiska medmusi-
ker. Och att ha väldigt kul på 
vägen.

Konsertens tredje akt är 
Caroline och Kristins ge-
mensamma band sedan mer 
än tio år, STRiKE. Där spelar 
Kristin trummor och sjunger 
och Carolin spelar bas och 
sjunger. Där handlar det om 
mycket energi och glädje, 
korta låtar och lite av en egen 
genre, sunk – som kan be-

skrivas som en blandning 
mellan soul och punk.

Både Carolina Wallin 
Peréz och Kristin Amparo 
har genom åren rört sig mel-
lan bland annat jazz, pop och 
hiphop. De har spelat och 
samarbetat med många olika 
artister. Kristin är den kända 
rösten bakom låtar som ”Din 
soldat” (Albin) och ”Dance 
our tears away” (John de 
Sohn).

Carolina har den senaste 
tiden spelat med artister som 
Weeping Willows, Petter, 
Peg Parnevik och Kent.

Arrangör: Kulturbruket på 
Dal.

Bjuder på trippelkonsert

Kristin Amparo som är den kända rösten bakom låtar 
som ”Din soldat” .

Bjuder in till intressant 
kväll på Åttersrud

Kristdemokraterna bju-
der den 14 maj in till en 
träff kring ett intressant 
tema; Lantbrukare och jä-
gare har rätt till trygghet 
heter det i inbjudan.
Problemen med det ökade 
hotet mot lantbrukare och 
jägare i Sverige har Kristde-
mokraterna tagit fasta på. De 
arrangerar därför på Åtters-
ruds Bygdegård en föreläs-
ning med efterföljande sam-
tal på temat.

 – Vi har bland annat fått 
rapporter om inställda ko-
släpp samtidigt som svenskt 
lantbruk framställs i mycket 

ogynnsam dager. Vi menar 
att det är viktigt för både 
djurhållningen och miljön att 
Sverige ska fortsätta vara ett 
öppet landskap, säger Carl-
Ewert Berg som represente-
rar KD inom Vänersborgs 
kommun. 

Den 14 maj inbjuds till att 
lyssna på talare från såväl 
LRF som Dalbo Hushåll-
ningsgille genom Johan 
Stegard respektive Frida 
Kvantenå. Även från poli-
sens sida kommer man att 
finnas med och då informera 
om djurrättsaktivism och 
dess bekämpning.  Magnus 
Jacobsson, riksdagsman från 

Uddevalla, talar om KD:s 
agerande i riksdagen avse-
ende säkerhet. 

David Lega, kommunalråd 
för KD i Göteborg, riktar inte 
bara in sig mot frågor om 
EU-valet utan talar också om 
landsbygd, säkerhet samt 
vapendirektivet. Lega är 
dessutom ett av toppnamnen 
på KD:s europaparlaments-
lista. Även Maria Nilsson, 
som är partiets EU-kandidat 
från Fyrbodal, kommer att 
medverka under kvällen, 
som avslutas med fråge-
stund.
 

Ljudupplevelse för de minsta

Ida Lagnander, pedagog på Västarvet, var med när utställningen ”Kan 
själv” sattes upp. Här syns en trefot där olika föremål sätts fast.

Mellan 7 maj och 4 juni 
pågår utställningen ”Kan 
själv” i konstrummet på 

biblioteket. Det är en 
ljudupplevelse för de allra 
minsta, mellan 0-2 år.

Ida Lagnander, pedagog på 
Västarvet, berättar att ”Kan 
själv” är ett långsiktigt o9ch 
pågående arbete som Västar-
vet haft sedan 2007. Detta är 
tredje ”Kan-själv”-utställ-
ningen, denna gång med 
tema ljud.
– Barnen kan själva skapa 
ljud i olika material och fö-
remål. Det finns också en del 
färdigt ljud som barnen kan 
utforska. Det kan vara digi-
tala ljud som presenteras 
annorlunda. Bland annat 
finns det vibrationshögtalare, 
förklarar Ida.

Utställningen görs i samar-
bete med förskolebarn mel-
lan 0-2 år i Skene och Yt-
terby. Barnen har berättat 
vilka ljud de tycker är spän-
nande och intressanta och 
hur de vill göra ljud.

Barnen fick experimentera 
med olika ljud tillsammans 
med professionella tonsätta-
ren Johan Svensson, som 
jobbar med ny experimentell 
musik.

Förstudien resulterade i en 
rapport och formgivaren 
Tofte Lamberg har utgått 
från rapporten när han skapat 
formen till utställningen.

Utställningen består bland 
annat av många trianglar och 
färgsättningen består av na-
turliga basfärger.

Igår hölls en föreläsning 
för förskolepersonal där man 
delade med sig av tips och 
tankar hur man bäst jobbar 
med ljud.
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Vårkonsert
Kulturskolan i Mellerud har 
vårkonsert onsdag 15 maj i 
Kulturbruket på Dal. Temat 
är kungligt.  Kom och upplev 
dansens magi, instrumentens 
klanger och sångens glädje. 

Publiken får möta dans-
grupp, fiolrytmik, nybörjar-
stråk och blås (juniorblås, 
ungdomsblås och husban-
det). Kulturskolans solister 
medverkar också.

Racet
Brudfjällsracet, motionslop-
pet på 116 kilometer, går av 
stapeln den 11 maj. Start och 
mål är vid Rådahallen. Den 
slingriga vägen på 1 300 
höjdmeter över Brudfjället, 
körs två gånger. Man har i år 
återinfört företagskampen 
där de två bästa tiderna i laget 
räknas. Den går över 47 ki-
lometer, samma runda som 
Brudfjällsrundan vilken 
också återinförs.

0530-125 40

Onsdag 8 maj 
har vi stängt

på grund av utbildning

Lisbeth Claesson – en minnesutställning
HÅVERUD 
1 maj var det vernissage 
för en minnesutställning 
i Hallingsalen på Dalsland 
Center med ett 50-tal verk 
av konstnären Lisbeth 
Claesson.

Bakom utställningen som 
pågår till 28 juni står Lis-
beths make Ulf Claesson, 
Maria Rygaard Eriksson och 
Rolf Gustavsson. Maria höll 
ett invigningstal.

– Det känns fint att utställ-

Från vänster: Ulf Claesson, Rolf Gustavsson och Maria Rygaard Eriksson, som arrangerade minnesutställ-
ningen i Hallingsalen.

Lisbeth Claesson anses av många som en av Dalslands skickligaste konst-
närer. Hon avled i februari 2018.

Vackert akvarellkollage med titeln ”In”.

Frälsningsarmens sånggrupp 
med musiker leder försam-
lingen i Frändefors kyrka på 
söndag förmiddag i gamla 
kära läsarpsalmer.

Besök i 
Frändefors

ningen är just här i Håverud, 
bara någon kilometer från 
Lisbeths ateljé och hem. Jag 
ska inte sticka under stol med 
att det var en utmaning att 
hänga utställningen, här 
finns både tegel, betong, 
puts, trä och metall på väg-
garna. Så vi fick kämpa för 
att få upp hennes fina verk, 
inledde Maria med.

Hon berättade att när Lis-
beth kom till Dalsland blev 
hon snart en av Dalslands 
mest eminenta heltidskonst-
närer.

– Vi var goda vänner, Li-
beth var både varm och in-
nerlig. Trots att hon var en så 
skicklig konstnär var hon 
lågmäld. Samtidigt hade hon 
glimten i ögat och ett vackert 
porlande skratt, sade Maria.

När det kändes tungt hade 
Lisbeth alltid skrivandet, 
framför allt av dikter, och 
måleriet att ta till.

– Lisbeth kunde uttrycka 
sig i skrift och bilder det hon 
kände och längtade efter, 
underströk Maria.

Fantastisk utställning
Utställningen är verkligen 
värd ett besök. Lisbeths fan-
tastiska konst kommer defi-
nitivt till sin rätt, både må-
leri, vävar och dikter.

Stora vävar finns bland de 
verk som visas på Dalsland 
Center, liksom akvareller, 
akvarellcollage, oljemål-
ningar och grafik.

Vernissagen var välbesökt, 
en av besökarna var Katriine 
Westling från Håverud.

– Hon är den största konst-
nären vi har i Dalsland. Som 
hon har utvecklats hela tiden! 
Jag minns hennes första ut-
ställning med Skålleruds-
gruppen i Lindalens skola, då 
visade hon mycket blommor. 
Lisbeths senaste verk är ma-
kalösa, de är så skickligt 
gjorda och målade med 
mycket energi. De är jätte-
speciella, konstaterade Ka-
triine.

Lisbeth Claesson kom ur-
sprungligen från Jölanda i 

Bohuslän och flyttade till 
Åsensbruk 1978 med sin 
make Ulf och parets tre sö-
ner. Efter studier på Konstin-
dustriskolan i Göteborg med 
början 1966, då hon var tjugo 

år, förblev Lisbeth verksam 
som konstnär i hela sitt liv. 
Hon arbetade i flera tekniker.

Hon avled i februari 2018.
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se

Allt med motor
På lördag är det motordag i 
Brålanda. Temat motor inne-
bär att allt som har en motor 
är välkommet att delta. Det 
blir en träff med veteranbilar,  
både nya och gamla trakto-
rer, mopeder, båtar och sport-
bilar.

– Vi följer upp den lyckade 
motordagen i Mellerud förra 
helgen. Allt som låter kan 
vara med. Det är en träff för 
alla motorintresserade, säger 

Peter Jacobsson, Brålanda 
företagarförening.

Det är sjunde året som 
motordagen arrangeras i 
Brålanda, inom ramen för 
temadagarna.

– Många kommer tillbaka 
år från år, berättar Jacobsson.

Bakom arrangemanget 
står Brålanda Galleria och 
Brålanda företagarförening.
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Leg. Optiker Roslind
Köpmantorget 1 • Mellerud • Tel. 0530-419 90

Öppet: Vard 9-18 
Lunch 13-14

Lördagar 10-13

Välkommen in till oss!

50% rabatt på par 2

Följ oss på

Solglasögon på köpet! 

Vid köp av kompletta märkesglasögon medföljer  
receptslipade enstyrkesolglasögon.

Erbjudandet gäller under maj och juni 2019
och kan ej kombineras med andra erbjudanden.
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Ett varmt tack
till alla som hedrat 

minnet av

Bernt Larsson

vid hans bortgång och
begravning genom närvaro,
blommor och kondoleanser.

Tack till alla som bidrog
till att begravningen blev 

ett ljust minne.
Ett särskilt tack till

personalen på Kroppefjälls-
hemmet för god vård och

trevligt bemötande.

Släkt och vänner

Vårt varma tack
till Er alla som hedrat  

minnet av vår kära

Inez Hagsgård
vid hennes bortgång.

Ett särskilt tack till Hem-
tjänsten i Mellerud för god 
och omsorgsfull omvårdnad 

STURE
Göran, Anita och Bertil 

med familjer

Vårt varma tack
till Er alla som deltagit vid 

vår kära mamma

Inger Almkvists
bortgång och begravning. 
Jessica, Camilla, Daniel 

med familjer

DÖDSFALL

FÖDDA

PREDIKOTURER

SORGTACK

Välkommen Edwin 
28 mars kl. 01:04 
föddes Cornelias 
lillebror. 2.812 g och 
48 cm lång.  
Lyckliga föräldrar är 
Ulrika och Magnus 
Kronstrand.

Stort GRATTIS till vår söt-
nos Ines Olesen som fyller 2 
år den 9 maj.

Önskar mamma, pappa och 
storasyster Lova

6 maj blev Harry 5 år. Grattis 
vår goa kille!

Kramar mamma, pappa 
och lillasyster

Grattis Ida Brink Svensson 
som fyller 9 år den 10 maj.

Grattiskramar från mormor 
Birgit i Mellerud

MELLERUD
Smyrna: Onsd 19 Bibel-
klass. Torsd 17 Språkcafé. 
Fred 18 Tonår. Sönd 11 
Gudstj. m nattv. 19 Thomas 
och Anita Granath – Ove 
och Agneta J för Bussmis-
sion. Månd 17 U-landsgrup-
pen. Tisd 09.30 Bönedag för 
Dalsland med Leif Svensson 
från Tollarp m.fl.
Equmeniakyrkan: Tisd 
10-12 Tisdagskaffe & Rast-
plats. 18 Skattjakt med spår-
tecken på Furusand. Scout, 
föräldrar, församling och 
vänner. Fika och grillen är 
i gång. Andakt Thomas Se-
gergren. Avresa från kyrkan 
18.

BOLSTAD se annons
HOLM se annons

SKÅLLERUD se annons
ÖR se annons 
BRÅLANDA

Smyrna: Sönd 11 Gudstj. 
Ssk. Kyrkkaffe. Tisd 11 
Bön.
Equmeniakyrkan: Onsd 
19 Församlingsmöte. Fred 
19 Tonårskväll. Sönd 11 
Gudstj. m barnruta. Sigward 
K. Kyrkkaffe sedan skogs-
luff, ta med matsäck.
Gestad Missionshus:
Lörd 18 Gestad missions-
hus, vårhögtid, sång Marga-
reta J. Birgitta FS. Teofil C. 
Andakt Sigward K. Serv.
Brålanda: Onsd 18 Vecko-
mässa i fsh. 19-21 Böne-
kväll i fsh. Fred 15 Gudstj. 
m nattv. på Servicehuset, 
Thomas Holmström. Sönd 
11 Gudstj. i fsh. Thomas 
Holmström. Ssk. och kyrk-
kaffe. Tisd 17-19 Himmel 
och Pannkaka i fsh. Fest för 
alla åldrar.
Sundals-Ryr: Sönd 15 
Gudstj. m nattv. och dop. 
Thomas Holmström. Kyrk-
bil 308 70.
Gestad: Onsd 10-11.30 
Förmiddagskaffe, Barbro 
Magnusson visar bilder och 
berättar från årets bloms-
terparad i Holland. Kyrkbil 
321 18. Fred 17.30-19.30 
Himmel och Pannkaka i fsh. 
Fest för alla åldrar. Vid fint 
väder är vi ute.

FRÄNDEFORS
Equmeniakyrkan: Fred 
10 Bibelstudie, Sigward K. 
Sönd 18 Söndagskväll i kyr-
kan, Sigward K. Serv.
Frändefors: Onsd 19 För-
samlingsafton i fsh. J.O 
Wallin Davidsharpan i Nor-
den. Sång, musik, kaffe och 
andakt. Daniel Westin. Sönd 
10 Gudstj. med gamla kära 
psalmer Anders Hallden, or-
gel, Eva Kjellstrand, piano, 
Stig och Berit Falk, basfiol 
och gitarr, Frälsningsarmens  
sånggrupp, sång och Nils 
Lundbäck predikan.

Hipp Hipp 

HURRA!

Säsongsöppning på 
Dalsland Center

Det är tradition att konserten avslutas med båda körerna i ljuv förening: Rostocks Manskör som firar 100 år 
i år och Skålleruds Församlingskör som gjorde ett av sina sista framträdanden under ledning av Elisabette 
Emanuelsson.

Liza Johansson visar upp garner 
färgade med hjälp av svampar.

HÅVERUD 
Traditionsenligt innebar 
Valborgsmässoafton sä-
songsöppning på Dalsland 
Center. Kommunstyrel-
sens ordförande Morgan 
E Andersson förrättade 
öppningen och informe-
rade om sommarens ak-
tiviteter. Han berättade 
också att anläggningen 
förra året slog rekord med 
158 000 besökare.
Årets temautställning heter 
”Dalsland naturligtvis”. Den 
består av naturbilder från 
vårt landskap, besöksmåls-
tips och uppstoppade fåglar 
och djur. Fotografierna är 
tagna av Lars-Erik Fjellman 
och Håkan Kristiansson.

Lars-Erik höll under öpp-
ningen ett kort föredrag. Han 
tog oss med på en vandring 
på Sörknatten, ett av Dals-
lands drygt 70 naturreservat. 
Utan stöd av bilder fick han 
oss att uppleva turen och 
skapa bilder i våra huvuden 
av det han berättade om.

Sommarens första konst-
utställning i Kalandersalen 
visar verk av Liza Johansson. 
Hon målar både abstrakta 
bilder i akryl och akvareller 
med färg utvunnen ur svam-
par och målade på papper 
gjorda av svamp.

Även Liza höll ett före-

drag. Hon är utbildad svamp-
konsulent och mycket intres-
serad av hur svampar kan 
användas. Liza utvinner färg 
ur svampar, färg som både 
används för att måla och för 
att färga garner. 

– Färgen fäster bra på ull, 
skinn och siden, men inte lika 
bra på syntetmaterial, sade 
hon.

Liza visade på andra pro-
dukter som också kan skapas 
med svamp som bas, som te 
och kläder.

Körsång
Ingen Valborgsmässoafton 
är komplett utan körsång. 
Som vanligt bjöds vi i Dals-
land Center på två körer.

Först ut var 100-årsjubile-
rande Rostocks Manskör 
under ledning av Anders 
Fredriksson. De framförde 
stora delar av den traditio-
nella vårliga manskörsreper-
toaren, som Vintern rasat, 
Glad såsom fågeln i morgon-
stunden och Sköna maj väl-
kommen.

De avlöstes av Skålleruds 
Församlingskör under led-
ning av Elisabette Emanuels-

son. Sov du lilla videung och 
Robert Brobergs Det som 
göms i snö ingick i deras re-
pertoar. De fick igång allsång 
på Det är våren och som av-
rundning sjöng Skålleruds 
Drängar ett fyndigt potpurri 
på kända vårsånger.

Konserten avslutades med 
att körerna förenade sig i En 
sommarafton av Adolf Fred-
rik Lindblad och Sommar-
psalm (den som börjar: En 
vänlig grönskas rika dräkt).

Lars Nilsson
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Första maj firades med demonstrationståg
ÅSENSBRUK 
Vid 15-tiden den 1 maj mar-
scherade Vargöns musik-
kår och drillflickorna 
tillsammans med första 
maj-demonstranterna i 
Åsensbruk.
Den långa traditionen med 
demonstrationståg den 1 maj 
lockade ett stort antal åhö-
rare. Till skillnad mot i fjol, 

Utanför Skållerudshemmet stannade tåget till. Musikkården bjöd på ännu mer musik och drillflickorna höll 
en uppvisning. Foto: Evert Magnusson.

Lars Nilsson högtidstalade i fören-
ingshuset. Foto: Evert Magnusson.

Högtidstal av riksdagsledamot Hellman
MELLERUD 
Traditionsenligt inled-
des denna månaden med 
arbetarrörelsens hög-
tidsdag, första maj, som 
i Mellerud firades med tal 
av Annica Briving, Kom-
munal, och riksdagsman 
Jörgen Hellman. 
Strax över 50 personer sam-
lades på onsdagsförmidda-
gen på Köpmantorget i Mel-
lerud för att lyssna på 

högtidstal och förbereda för 
eftermiddagens marsch. 
Man bjöd på korv med bröd 
och musik av Duo Helen Ols-
son. 

Det är en viktig tradition
– Jag minns i Åsensbruk när 
jag var liten, att orkestern 
började marschera klockan 
sex på morgonen, berättar 
Florence Jonasson som själv 
representerar Socialdemo-

kraterna i Melleruds kom-
munfullmäktige.

Även Marianne Sand-
Wallin berättar om hur tradi-
tionsenligt det känns att fira 
första maj och att det känns 
viktigare nu. 

Högtidstal av 
riksdagsman
Efter att Marianne Sand-
Wallin hälsat alla välkomna 
steg Annika Briving upp i 

talarstolen. I sin appell säger 
hon att dagen representerar 
”solidaritet och rättvisa”. 

Dagen till ära besöktes 
kommunen även av riks-
dagsledamoten Jörgen Hell-
man. Han pratade i sitt tal om 
löften inför förra årets val 
som man nu arbetar för att 
genomföra, bland att man 
vill se till att det blir läraras-
sistenter för att ge stöd till 
lärare och satsningar inom 
polisväsendet.  

I bakgrunden syntes skyl-
tar med texter som bland 
annat refererade till Greta 
Thunbergs klimatstrejkande 
och miljöfrågan. En av de 
viktiga frågor som det lades 
tonvikt på under dagen. 

Karolina H. Wessman

Jörgen Hellman, riksdagsleda-
mot för Socialdemokraterna 
första maj-talade i Mellerud.

Kraftfull sångglädje

Hela kören, Song of Joy, under ledning av Birgitta Stenbratt, på Kulturbruket på Dals scen.

Martin Almgren och Lisa Johansson framför Doug Seegers ”Going Down to the River” med Stefan Halvords-
son som gitarrsolist.

när regnet stod som spön i 
backen, sken solen och bjöd 
på härlig försommarvärme. 

Musikkåren och drillflick-
orna gick i spetsen och följ-
des av demonstranter med 
vajande röda fanor och pla-
kat med olika budskap.

Tåget gjorde halt utanför 
Skållerudshemmet, där det 
bjöds på mer musik och en 
uppvisning av drillflickorna. 
Boende och personal satt 
utomhus för att se och lyssna 
på underhållningen.

I föreningshuset hölls hög- 
tidstal av kommunfullmäkti-
geledamoten Lars Nilsson. 
Årets 1 maj-paroll är trygg-
het – demokrati – samman-
hållning och visionen om det 
starka samhället. 

– För mig är sammanhåll-
ningen grunden för ett starkt 
samhälle, viljan att göra nå-
got tillsammans, att se sam-
hällets utveckling som ett 

gemensamt ansvar, framhöll 
Lars Nilsson.

Han påtalade ökade eko-
nomiska klyftor och tog upp 
exemplet när en bankchef 
som tvingas bort från sin post 
får ett avgångsvederlag som 
vida överstiger vad en lärare 
eller undersköterska kan 
tjäna ihop under ett helt yr-
kesliv.

EU-valet 26 maj
Självklart togs det stundande 
EU-valet upp. Han under-
strök vikten av att vara aktiv 
och gå till valurnorna. EU har 
gett Sverige öppna gränser, 
underlättat den internatio-
nella handeln och via EU:s 
fonder får företag och orga-
nisationer stöd för sin ut-
veckling.

– Men den internationella 
sammanhållningen är hotad. 
Nationalistpartier växer upp 
i många länder och de har 

redan tagit makten i Ungern 
och Polen. Vi måste lära av 
historien. Det var nationalis-
men, tanken om vi och dom, 
om den egna nationens sär-
art, som ledde till de europe-
iska krigen på 1800-talet och 
de två världskrigen. Så rösta 
26 maj och rösta för att mot-

verka den nationalism och 
högerinriktning som breder 
ut sig. Rösta för ett EU som 
arbetar för ett rättvist och 
jämlikt Europa, med lika lön 
för lika arbete, som arbetar 
mot penningtvätt och aggres-
siva skattesmitarupplägg, 
som tar klimathotet på allvar 

och som kräver att alla med-
lemsländer tar sitt ansvar i 
dessa och andra gemensam-
ma frågor, uppmanade Lars 
Nilsson.
 Susanne Emanuelsson 

susanne@mellerudsnyheter.se

MELLERUD 
Kören Song of Joy är 
trägna gäster i Kulturbru-
ket på Dal. Varje december 
ger de en julkonsert och 
varje vår en konsert med 
mer blandat innehåll, ofta 
med en gästartist. Vårens 
tema var ”Power and Joy” 
och gästartist Martin Alm-
gren, Idolvinnare 2015 och 
finalist i Melodifestivalen 
2018.
Song of Joy består av 60 
medlemmar från Dals Ed och 
Bengtsfors. De leds av Bir-
gitta Stenbratt, en dam som 
utstrålar kraft och glädje i sitt 
sätt att leda kören. De har 
också en härlig kompgrupp, 
Komp of Joy, inklusive en 
fyra man stark blåssektion. 
Bandet leds av Mikael Ottos-
son, som också är körens 
arrangör. Bandet hjälper till 
att lyfta konserterna och ska-
par ibland ett ordentligt tryck 
i låtarna.

Blandad konsert
Som vanligt höll konserten 
stor bredd. Den inleddes med 
ett Lill Babs-medley och 
avslutades med ett Bruce 
Springsteen-dito. Däremel-
lan fick vi höra verk av bland 

annat Povel Ramel, Beatles 
och Paul Simon. 

Ibland bjöds vi på kör med 
solister, ibland kören med en 
mindre grupp som försånga-
re och ibland bara kören. 
Oavsett vad de sjunger så 
utstrålar de ”vad kul det är att 
få sjunga ihop”.

Bland körens låtar fanns 
gott om höjdpunkter. Mina 
favoriter var Amelia Skog-
fälts tolkning av ”You’re the 
Inspiration” och Stefan 
Halvordssons gitarrspel på 
”Don’t Stop Believing”.

Gästartisten
Martin Almgren gav ett av-
spänt intryck. Han skämtade 
en del med publiken och 
konstaterade att det var skönt 
att få sångstöd i ”dessa pol-
lentider”. Han berättade om 
hur han hamnat i Idol mest 
av en slump, och varje vecka 
haft väskan packad, beredd 
att åka hem. När han annon-
serades som vinnare trodde 
han att det var ett misstag och 
att programledaren snabbt 
skulle korrigera sig.

Givetvis sjöng han sin vin-
narlåt, ”Can’t Hold Me 
Down”, och sin mellolåt från 
förra året, ”A Bitter Lullaby”.

Om Christer Björkman 

hört den senare, med Komp 
of Joy som stöd, hade han 
nog omprövat beslutet att 
inte ha orkesterkomp i Melo-
difestivalen.

För mig var Almgren som 
bäst i sin första låt ”Port-
land”, inledningslåt på hans 
senaste, och ”Going Down to 
the River”, i duett med Lisa 
Johansson.

Allt som allt en höjdarkon-
sert inför ett nästan fullsatt 
Kulturbruket. Jag hoppas de 
fortsätter traditionen med två 
besök hos oss per år.

Lars Nilsson
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Massor av blänkande nostalgi
MELLERUD 
Den årliga bilutställningen 
vid motorklubben lockade 
mellan 1 000 till 1 500 be-
sökare. Uppskattningsvis 
samlades 180 amerikan-
ska bilar på området.
– Det var en lyckad dag, trots 
det kalla vädret. Vi var nöjda 
att det kom såpass många be-
sökare, det var populärt med 
traktorpullingekipaget Big 
Bison också, summerar An-
ders ”Tuten” Andersson, ord-
förande i Big Lake Cruisers.

Bosse Karlsson från 
Bengtsfors hade igång sin 50-
60 år gamla tändkulemotor på 
20 hk. En rejält låg amerika-
nare drog blickarna till sig, en 
ljusbrun Lincoln Continental 
-62.

– Jag köpte den i North 
Carolina och fick hem den vid 
årsskiftet. Sedan har jag satt 
min egen prägel på bilen. Allt 
är original utom fälgar och ett 
luftfjädringskit som jag också 
köpte i USA. Jag är tredje 
ägaren, berättar Stefan Peters-
son, Trollhättan.

Säckens Retro hade öppet 
hus med många besökare. Jo-
han Karlsson var mycket nöjd. 
På kvällen spelade Göran 
Blues med band i lokalen.

Oscarssons Bil hade också 
öppet. Här hittade vi tidning-
ens Wheels Magazines repre-
sentant, Robert Råhnevall, 
Färgelanda.

– Det är väldigt lyckat idag, 
trots kallt väder. Det känns 
extra kul eftersom Wheels 
Magazine var här första 
gången det var bilutställning 
år 2000. Min favorit är utan 

tvekan en Cadillac Eldorado 
Biarritz -60. Det blir inte 
bättre modellmässigt och 
skickmässigt, konstaterar Ro-
bert och pekar på en bil i hal-
len. Läckerbiten tillhör Tho-
mas Oscarsson.

Klassvinnarna blev:
Klubbens val: Lincoln Con-
tinental -62. Ägare: Stefan 
Petersson, Trollhättan.
Finaste bil: Chevrolet Impala 
Coupe -65. Ägare: Johan 
Magnusson, Mellerud.
Fräckaste raggarbil: Buick 

Robert Råhnevall, Färgelanda, skrev om träffen för tidningen Wheels Magazine. Här tillsammans med Therese 
Karlsson i Oscarssons Bils utställningshall. T.h: Roberts absoluta favorit; en Cadillac Eldorado Biarritz -60.

Omkring 170 amerikanska bilar ställdes ut vid motorklubben under lördagen. Ett bra resultat med tanke på 
det kylslagna vädret.

Full fart i Johan Karlssons retrobutik. Här finns massor att se för nos-
talgikern.

Vann bronsmedalj för 
sitt hemmabryggda öl

ÅSENSBRUK 
Pontus Krave, boende i 
Åsensbruk har vunnit en 
bronsmedalj i SM i hem-
bryggd öl 2019. Priset fick 
han för sin ljusa veteöl 
Tolvans Vetekatten.
Tävlingen hölls i Solna och 
själv var Pontus inte på plats 
utan hade skickat sina fyra 
bidrag med en kompis som 
skulle dit.

– Jag lämnade in en veteöl, 
en lager, en ipa och en stout, 
bara för att få ett utlåtande. 
Jag ville veta om jag var på 
rätt väg, berättar han.

Det blev fina utlåtanden för 
alla sorterna och medalj för 
veteölen.

– Det var tur att min kom-
pis var där, annars hade jag 
inte fått medaljen. Man var 
tvungen att vara på plats för 
att få den, säger den nöjde 
och överraskade hemma-
bryggaren.

Inspirerad av kompis
Pontus Krave har bryggt öl i 
tre år. Inspirationen kom från 
en norsk kompis som brygg-
de egen öl, vilket är vanligt i 
Norge. Han bjöd Pontus att 
provsmaka.

– Jag blev verkligen över-
raskad över hur gott det var. 
Jag hade provat en gång i 
tonåren med en ölsats och det 
var ju odrickbart. Detta var 

Pontus Krave fick en bronsmedalj för sitt hembryggda veteöl under SM 
för hemmabryggare som hölls i Solna.

LeSabre -63. Ägare: Rickard 
Andersson, Mellerud.
Finaste Epa-traktor: (en 
deltagare) Volvo 740 -92. 

Ägare: Simon Dahlin, Melle-
rud.
 Susanne Emanuelsson 

susanne@mellerudsnyheter.se

något helt annat, så gott! sä-
ger han.

Kunskap på nätet
Pontus gav sig in i ölbryg-
gandets konst, läste på nätet, 
på Facebook och i böcker. 
Han började i källaren men 
har nu köpt ett bryggverk och 
håller till i köket.

– En vanlig ale tar totalt tre 
veckor att göra. Lager tar lite 
längre tid för det lagras 
längre, det kan man ju höra 
på namnet, berättar Pontus.

Experimentera
Under den gångna påskhel-
gen har han hunnit göra en 
del öl som nu står på jäsning.

– Jag experimenterar 
mycket. Min egen husöl har 
jag gjort på sju olika sätt. 
Man blir aldrig fullärd, säger 
bronsmedaljören Pontus 
Krave.

Domarmotiveringen från 
SM i Solna för hans ljusa 
veteöl av sydtysk typ med 
namnet ”Tolvans Vetekat-
ten”, lyder: ”Som en prov-
karta på egenskaper hos en 
ljus weissbier – massor av 
skumbanan och nejlika över 
en lätt kropp. Klar och sam-
tidigt yppigt generös”.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

Lära leken-dag i solsken
MELLERUD 
Nyligen anordnades en 
”Lära Leken-dag” på Fa-
gerlidsskolan. Syftet var 
att lära barnen nya lekar 
för att främja rörelse och 
utevistelse.
Bakom idén står idrottslära-
ren Tobias Hermansson och 
Linda Jensen, Fagerlidssko-
lans fritids.

– Vi har ju en ganska torf-
tig skolgård och barn behö-
ver röra på sig. Så vi har fem 
stationer med fem olika le-

kar. Några av dem är helt nya 
för barnen och några kan de 
sedan tidigare, säger Linda, 
som precis haft en lekstund 
med en grupp som testat 
”Pojken och tigern”.

Deltog gjorde elever från 
förskoleklass till årskurs tre, 
i blandade åldersgrupper. 
Solen strålade från en blå 
himmel, vilket säkert bidrog 
till att alla hade en mycket 
lyckad lekdag som höll på 
mellan 09.00 till 13.30. 
Skratt och rop hördes lång 
väg.

”Isjaga” heter 
denna leken 
som var en av 
fem stationer.

Rawasi Al Habbab tar emot bollen i leken ”Sparka och spring”.

– Ingen gnäller och ingen 
vill sluta. Barnen är positiva 
och de vill verkligen leka, 
säger Tina Andersson, lärare 
i årskurs tre.

– Allt är lika roligt. Jag 
brukar vara ute och leka 
hemma också, konstaterar 
Jesper Allm, 1B.

– Det brukar jag också, 
men alla lekar var nya för 
mig utom Flaggan, berättar 
Elli Sjödelius, 1B.

Junie Johannesson, 1A, 
gillar också lekdagen.

– Hemma är jag ute och 
leker hela tiden, jag läser till 
och med böcker ute, berättar 
hon.

Dagen blev såpass lyckad 
att det ska bli en uppföljning 
i början av höstterminen.

– Den 15 maj åker två per-
sonal från fritids på lekut-
bildning arrangerat av Häl-
sokällan, för att få 
fortbildning, berättar Linda.
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se
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2 000 besökte Nuntorpsdagen
BRÅLANDA 
I lördags arrangerades 
Nya Nuntorpsdagen. En 
välbesökt tillställning 
med ett stort utbud av 
aktiviteter.
En av publikmagneterna var 
tävlingen Dalbokon, med 
både koutställning och täv-
ling i showmanship. Kor och 
kalvar putsades och klipptes  
intensivt inför stunden i ma-
negen, även det inför publik.

 I huvudbyggnaden höll 
Dalslands Sparbanks vd 
Magnus Olsson föredrag om  
ekonomi, klimat och Brexit- 
Aktuellt och mycket intres-
sant, en riktig tankeväckare 
och mycket uppskattad av 
åhörarna. Bland annat hand-
lade det om FN:s globala 
mål, hur viktigt det är att inte 
fastna mellan klimatångest 
och klimatförnekelse och 
respekten för demokratin.

Ett stort antal utställare var 

på plats på området. Trakto-
rer, redskap, kläder, livs-
medel och mycket annat 
fanns i utbudet. 

I växthuset rådde prun-
kande grönska. 

Hästar i olika discipliner 
visades i ridhuset där Dals-
lands Hästsportklubb höll 
till.

Hundaktiviteter, hoppande 
kaniner och olika hönsraser 
fanns att se. 

Det var mycket folk över-

I Dalbokon 2019/ showmanship tävlade 13-åriga Hanna Bäck, Gestad Kalv-
klubb. Här i samspråk med domaren Linn Gullberg. Kvigkalven heter 
Amelia och ägs av familjen Håkansson, Slommehagen.

Ludvig och Nils från Vänersborg var mest intresserade av de olika ma-
skinfirmornas utbud.

I växthuset trivdes tomater, gurka, 
kryddor och blommor. Så gjorde 
även besökarna.

Cirka 2 000 besökare kom till Nya Nuntorpsdagen i lördags. Den som ville fick skjuts av Dotorps Traktorklubb 
mellan de olika begivenheterna.

Folkfest med kosläpp
BRÅLANDA 
Det åttonde kosläppet på 
Evenstorps Gård blev åter 
succé med nästan 800 
parkerade bilar. Glada kor, 
barn och vuxna trivdes i 
solskenet denna första 
maj.   Sofia och Magnus 
Karlsson och de 40 funk-
tionärerna var mycket 
nöjda. 
Sakta slingrade sig bilkön 
den sista kilometern fram till 
Evenstorps Gård. Väl fram-
me fanns det mycket för 
barnen att se och göra. För-
utom kor fanns alpackor, 
minigrisar, hönor, minigetter 
och kaniner. 

Ponny- och käpphästrid-
ning, tramptraktorkörning, 
klättervänliga trägrisar, hö-
hoppning och tipspromenad 
var populärt. Många passade 
på att njuta av gårdens pro-
dukter av fika och mat i 
väntan på dagens stora hän-
delse.    

Korna kommer
I flera rader runt inhägnaden 
stod små och stora med för-
väntan på att första Hereford-
kon skulle komma ut från 
ladugården. 

Först kom tjuren och sedan 
kor och kalvar i en lång rad. 
De skuttade och sprätte runt 
så dammet yrde. 

– Titta, titta, titta vilken 
gullig liten kalv, var några av 
alla glada tillrop som hördes.

Några plockade gräs och 
försökte mata korna.

– Vi var här förra året och 
Många besökare passade på att besöka det populära kosläppet på Evenstorps Gård och den som ville kunde 
njuta av deras produkter. 

Var det den stora publiken som fick denna ko att höja på ögonbrynen?

allt och alla verkade trivas i 
den lite kyliga majblåsten.  

Att Nuntorp är en uppskat-
tad mötesplats för alla med 
intresse av de gröna näring-
arna är helt uppenbart.

– Det kom cirka 2 000 be-
sökare och vi är jättenöjda. 
Det var härlig stämning både 
hos besökare och utställare. 
Till nästa år är ju skolan 
igång också, vi ser fram emot 
det samarbetet, säger Anna 
Johansson, Gröna Klustret 
Nuntorp.
 Karin Åström 

karin@mellerudsnyheter.se

tycker det är jätteroligt att se 
när de springer runt. Vi ska 
titta på kaninerna och alpack-
orna också, sade Wilma 
Stam, Trollhättan, som står 
och tittar tillsammans med 
lillebror Oskar och kompi-
sarna Lova och Rasmus.  

– Det är en mycket trevlig 
tillställning. När någon vill 
sätta igång landsbygden så 
ska man ju gynna det. De 
visar på ett bra sätt det 
svenska lantbruket, som är så 
viktigt för vår överlevnad, 
sade Björn Svensson Åse-
bro, som varit här tidigare. 

Nu ska korna gå på natur-
bete hela sommaren.

 Marianne Karlsson

Bränder
30/4: Skadegörelse genom brand i Åsensbruk. Någon har 
eldat papper i närheten av hyresfastighet. Sotskador på vägg 
och asfalt. 6/5: Mordbrand Rådaskolan. Någon har eldat pap-
per och plast på toaletten. Det föranleder polisen att upp-
mana föräldrar att informera sina barn hur livsfarligt detta är. 
Spridningsrisken var mycket stor.

Olovliga körningar
1/5: Grov olovlig körning, vårdslöshet i trafik och smitning 
från trafikolycksplats i Dals Rostock. En bil körde på en an-
nan bil och föraren smet från platsen. Vittne fanns och polisen 
sökte upp föraren, en man i 20-årsåldern, i bostaden och höll 
förhör. 2/5: Bil med körförbud stoppades på E45 vid Bloms. 
Föraren, en man i 35-årsåldern, stoppades för provtagning 
och är misstänkt för drograttfylleri, grov olovlig körning och 
narkotika eget bruk. 4/5: Ett vittne såg en bil framföras illa 
och kontaktade polis. Man i 50-årsåldern är misstänkt för 
rattfylleri.

Slängde smällare
1/5 på kvällen. Någon slängde en större smällare mot flicka 
vid Pressbyrån. Den träffade inte, men brottet rubriceras som 
ofredande.

Miljöbrott
Man har upptäckt eldplatser vid en fastighet i centrala Mel-
lerud. Askprover har tagits och skickats till polisens miljö-
grupp.

Diverse
29/4: Smitning parkeringsskada i Mellerud. Två män be-
sökte en butik i centrala Mellerud, en av dem provade skor. 
Han stal det nya paret och lämnade kvar sina gamla skor. 
Männen är identifierade och förundersökning har inletts. 
4-5/5: Inbrott i garage på PD Lundgrensgatan. Bland annat 
stals en bil, som sedan återfanns i centrala Mellerud.

Oenighet om hus
Ett par som hyrt ett hus utanför Mellerud har inte betalat 
hyran och blivit uppsagda. De flyttade ut, men har återvänt 
till huset mot fastighetsägarens vilja. Nu har parterna polis-
anmält varandra.

Polisrapport
Ring in dina tips: 114 14.    
Maila dina tips: registrator.vast@polisen.se (Du kan vara anonym) 
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FOTBOLL 
Kroppefjälls IF tog en fin 
trepoängare på bortaplan 
mot Frändefors IF:s andralag 
i division 6-premiären i fre-
dags.

Detta trots att KIF redan 
efter 22 minuter fick spela 
med reducerat manskap efter 
att Mohammad Javad Ibra-
himi fått syna det röda kortet.

Oavsett detta var det gäs-
tande KIF som tog ledningen 
och sedan utökade den sam-
ma genom spelande tränaren 
Shaip Bajrami. Mattias Bo-
man inledde andra halvleken 
med att reducera för Frände-

KIF vann borta
SLUTRESULTAT
Frändefors IF lag 2 – 

Kroppefjälls IF
1-2 (0-2)

Division 6 Dalsland
Målskyttar:
36’ 0-1 Taghi Mohammadi
45’ 0-2 Shaip Bajrami
51’ 1-2 Mattias Boman

fors, men KIF lyckades be-
hålla ledningen och fixa en 
skön premiärvinst.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

FOTBOLL 
Frändefors IF fick en tuff 
omgång i division 5 när man 
gästade Håfreströms IF:s 
andralag i söndags.

Gästerna hamnade tidigt i 
underläge och sedan dugga-
de målen tätt, framförallt när 
hemmalagets 15-åriga anfal-
lare Blerim Avdijaj var i 
farten. Fyra mål kom från 
den unge målskyttens fötter.

 Frändefors å andra sidan, 
får slicka såren och försöka 
ta första trepoängaren hem-
ma mot Tösse på lördag.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Sänkte ”Fiffen”
SLUTRESULTAT
Håfreströms IF lag 2 

– Frändefors IF
7-1 (3-0)

Division 5 Dalsland
Målskyttar:
8’ 1-0 Sherif Haziri
10’ 2-0 Blerim Avdijaj
44’ 3-0 Blerim Avdijaj
46’ 4-0 Blerim Avdijaj
48’ 5-0 Flamur Mollapolci
68’ 5-1 Mattias Boman
71’ 6-1 Självmål
73’ 7-1 Blerim Avdijaj

FOTBOLL 
Tösse IF vände och vann 
hemma mot Håfreströms 

Seger i premiären 

SLUTRESULTAT
Tösse IF – 

Håfreströms IF lag 2
2-1 (1-1)

Division 5 Dalsland
Målskyttar:
3’ 0-1 Blerim Avdijaj
22’ 1-1 Abdi Huseen
75’ 2-1 Maazim Abdullahi Osman

IF:s andralag på 1:a maj i 
lagets seriepremiär.

HIF:s unga talang Blerim 
Avdijaj gjorde matchens för-
sta mål redan i den tredje 
minuten. Men Tösse kvitte-
rade i mitten av halvleken 
och kunde sedan ta ledningen 
i den andra halvleken. Håfre-
ström lyckades inte få in en 
kvittering, trots flera chanser.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

FOTBOLL 
Frändefors damer förlorade 
med uddamålet borta mot 

Jonssons mål 
räckte inte

SLUTRESULTAT
Eds FF U-lag – 
Frändefors IF
2-1 (1-1)

Div. 4 Bohuslän/Dal N
Målskyttar:
2’ 1-0 Evylin Karlsson
20’ 1-1 Erika Jonsson
68’ 2-1 Mina Nilsson

Eds FF:s U-lag i torsdags. 
Hemmalaget tog ledningen 
omgående i matchens inled-
ning, men Erika Jonsson 
kunde nicka in kvitteringen 
20 minuter senare. Trots det 
oavgjorda resultatet i paus 
var Ed något starkare och 
kunde rida ur matchen med 
tre poäng, efter ett lednings-
mål i mitten av den andra 
halvleken.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se Satsar på publik och aktiva
TRAVSPORT 
Nu laddar Åmålstravet 
för premiär av säsongen 
2019. Som vanligt gäller 
visionen ”Sveriges trevli-

gaste bana” där fokus är 
att både publik och aktiva 
skall känna sig välkomna 
och få en trevlig upple-
velse. 

De siktar på att bli proffs

Märta Westman och Ida Flodin Uggla har handbollen som sitt stora 
intresse och ska studera på var sitt handbollsgymnasium från och med 
i höst.

HANDBOLL 
Märta Westman och Ida 
Flodin Uggla satsar på 
handbollen och börjar på 
var sitt elitidrottsgymna-
sium i höst. Märta i Alings-
ås och Ida i Kungsbacka.
De båda sextonåringarna har 
spelat handboll tillsammans 
i elva år och utgjort en viktig 
del i Melleruds handbolls-
klubbs damlag. 

Nu har Märta kommit in på 
elitidottsgymnasiet Alströ-
mer NIU Handboll i Alingsås 
och flyttar dit när hösttermi-
nen börjar. Ida ska börja på 
Aranäsgymnasiet i Kungs-
backa, även det ett elit
idrottsgymnasium med na-
tionellt intag.

– Alingsås är en helt ny 
stad för mig, men jag har hört 
att den är fin och utbild-
ningen är bra. De har utbil-
dade tränare och deras herrar 
spelar i elitserien. I år ska det 
göras en extra satsning på 
tjejerna som ska bli elit om 
några år. Jag ska spela i deras 

klubblag också, berättar 
Märta. 

Hon sökte utbildningen 
och fick komma och prov-
träna, spela match och blev 
intervjuad av herrarnas trä-
nare. 

– Det var roligt att jag kom 
in, jag skrek rätt ut när jag 
fick reda på det, säger hon.

Ida kommer direkt till 
denna intervju från Kungs-
backa  och Aranäsgymnasiet 
där hon varit och provtränat 
med handbollslaget.

– Jag fick kontrakt med 
dem och det känns fantas-
tiskt, jag är euforisk, säger 
hon. Ida har redan varit och 
tittat på den lägenhet hon ska 
bo i i Kungsbacka tillsam-
mans med en tjej som gått två 
år på utbildningen.

– De har sex tränare i Ara-
näs och de vill utveckla spe-
lare. Det kändes rätt direkt 
jag var där, säger hon.

Att drömmer förverkligas 
och planer går i lås är uppen-
bart till stor glädje för tje-
jerna.

– Jag har alltid drömt om 
och tänkt göra detta. Här i 
Mellerud har vi spelat för att 
det är kul. Vi har inte kunnat 
utvecklas på samma sätt som 
vi får möjlighet till nu, men 
vi har känt på distriktsträ-
ningarna att vi kan utvecklas 
mycket mer. Vi vill göra nå-
got av detta, konstaterar 
Märta.

– Det är drömmen att få 
göra något av det och i fram-

tiden ha en familj att dela 
intresset med, inflikar Ida.

– Vi vill bli proffs! Nu blir 
det tuffare tag! Det ska bli 
spännande att se vad vi gett 
oss in i för nu gäller det att 
prestera. Det ska bli roligt att 
det ställs krav på oss, säger 
Märta Westman och Ida Flo-
din Uggla.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

Brålanda i botten
ÅIF tappade poäng

Jämn premiär

SPORT

Nytt för året är bland annat 
en totalrenoverad restaurang 
där nu Åmåls Stadshotell 
med Elisabeth och Lasse 
Orava i spetsen står för ma-
ten.

Med ambitionen att verkli-
gen skapa förutsättningar för 
de aktiva satsar Åmålstravet 
i år på åtta prisplacerade i så 
gott som alla lopp och med 
förstapris på minst 20 000 
kronor inklusive de så kall-
lade P21/P22 (förutom 
breddloppen). 

Folksport i centrum
Åmålstravet är stolta över sin 
trogna publik och att så 
många aktiva väljer att starta 
på banan. 

– Vi jobbar vidare med mö-
tesplatsen Åmålstravet, säger 
travbanechefen Iia Abenius 
som understryker vikten av en 
stark lokal förankring med 

travet som folksport i centr-
um.

Ett spännande och attraktivt 
tävlingsår väntar med höjd-
punkterna 26 juni med V86 
spel, Bluestrav 10 juli och The 
Right Way den 28 juli.

Det blir två heldagar med 
ponnytrav. Tolv lopp per dag 
körs.

– För första gången kör vi 
även ponnytrav i höger varv 
i år. Det händer dagen innan 
The Right Way, den 27 juli, 
berättar Iia Abenius.

Varje år kommer 16 000  
20 000 besökare till Åmål-
stravet, lite beroende på vä-
der och vind, för att uppleva 
både spänning och trevnad.

Totalt i år körs 92 lopp, från 
premiären den 13 maj till fi-
nalen den 13 oktober.

FOTBOLL 
Åsebro är inför säsongen 
topptippade och visade i pre-
miären att man har kapacitet 

SLUTRESULTAT
IFK Åmål lag 2 

– Åsebro IF
4-4 (3-1)

Division 5 Dalsland
Målskyttar:
5’ 1-0 Cam Michael Powell
8’ 2-0 Cam Michael Powell
18’ 3-0 Nazmi Chihadeh
27’ 3-1 Fredrik Grenander
51’ 3-2 Fredrik Grenander
83’ 3-3 Oscar Jonasson
85’ 3-4 Fredrik Grenander
90+1’ 4-4 Sebastian Plate

och kraft bakom de påståen-
dena.

I måndags kväll spelade 
man sin andra match för sä-
songen, borta mot IFK Åmåls 
andralag, men där fick ÅIF 
problem. Efter 18 minuter 
hade Åsebro hamnat i under-
läge med tre mål, men det 
hela redde upp sig och gäs-
terna vände matchen tack 
vare Fredrik Grenanders 43 
mål i den 85:e minuten, hans 
sjunde mål på två matcher.

Men IFK ville annat och 
kvitterade på tilläggstid till 
44 och lagen fick dela bro-
derligt på poängen.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

FOTBOLL 
Fengersfors IK premiärspe-
lade i måndags borta mot 
Högsäters andralag i division 
6. Lagen bytte mål med var-
andra under hela matchen, 
Fengersfors tog ledningen 
och Högsäter kvitterade, tre 
gånger om. FIK såg ut att ta 
alla tre poängen, då Thomas 
Sääv satte 32 i matchminut 
84, men Högsäters Filip Er-
iksson kvitterade på tilläggs-
tid. 
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

SLUTRESULTAT
Högsäters GF lag 2

– Fengersfors IK
3-3 (1-1)

Division 6 Dalsland
Målskytar:
33’ 0-1 André Väyrynen
45’ 1-1 Tom Hellquist
69’ 1-2 Thomas Sääv
82’ 2-2 Filip Eriksson
84’ 2-3 Thomas Sääv
92’ 3-3 Filip Eriksson

FOTBOLL 
Brålanda IF förlorade på nytt 
när Högsäters GF tog tre 

SLUTRESULTAT
Högsäters GF 
– Brålanda IF
4-2 (4-0) 

Div. 4 Bohuslän/Dal
Målskyttar:
1’ 1-0 Tobias Andersson
6’ 2-0 Pontus Johannesson
20’ 3-0 Tobias Andersson
34’ 4-0 Johan Larsson
60’ 4-1 Alexander Skogsberg
63’ 4-2 Samuel Henning

poäng på hemmaplan. Gäs-
tande BIF hade en bra period 
i den andra halvleken, men 
hade satt sig själva i en dålig 
sits redan i första halvlek då 
man på lite drygt en halv-
timma släppte in fyra mål. 
Brålandas målskyttar, Alex-
ander Skogsberg och Samuel 
Henning, gjorde mål med tre 
minuters mellanrum i den 
andra halvleken, men när-
mare än så kom inte Brålan-
da, utan fick se sig besegrade.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se
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Rudevi Idrottsplats
Division 5 Dalsland Herrar

Fredag 10 maj kl. 19.00

Åsebro IF – Ellenö IK

Dagens matchbollar är skänkta av:
Grinstads Lanthandel, ICA Supermarket Kronan, Nordgrens Plåt

www.asebroif.se

HUVUD-
SPONSOR:

DAGENS 
MATCHVÄRD:

Huvudsponsor:

Lördag 11/5 kl. 14.00  
HåvåsenDiv 4

HIF - Stala IF
Matchbollarna skänkta av: 

Vita Sannars Pizzeria, Tandläkarhuset, DIVAD AB

FOTBOLL!
Rådavallen
Div. 3 Mellersta Götaland

Matchbollar skänkta av: 
Dals Bygg, Fysio Fokus, Daldigital

HUVUDSPONSOR:

Dalslands Sparbank

MELLERUDS IF – 
AHLAFORS IF

Fredag 10 maj kl. 19.00

74 personer deltog i sönda-
gens promenad, i ett soligt, 
men vårkallt väder. Rätt 
rad: 1. X Enfas växelström. 
2. X 1917. 3. 1 1905. 4. 232 
grader Celsius. 5. 1. 26. 6. X 
Sverige, Norge och Dan-
mark. 7. 2 Spatt. 8. X 5. 9. 1 
3,14. 10. 2 Gran. 11. 1 Åker-
bär. 12. X 1868.  Barnfrå-
gor: 1. X Bobbo. 2. 2 Sju. 3. 
X Ekorre. 4 1 Tussilago. 5. 2 
Skogshare. 6. 1 Tall. 7. 2 

Solrosfrön. 8. 1 Holland. 9. 
X Näver. 10. 1 Bok. 11.2 8. 
12. 2 Vatten. Utslagsfråga: 
70 pastafjärilar. Vinnare: 1. 
Niclas Samuelsson. 2. Ida 
Karlsson. 3. Lena Samuels-
son. Extra vinnare: Ann 
Andersson och Göran Erics-
son. Barnvinnare: Mona 
Fansson och Liam Svärd.

Välkomna nästa söndag som 
är vårens sista promenad. 

9.00-12.00

OKK TIPSPROMENAD 5/5-19

FOTBOLL 
Håfreströms IF åkte till 
kusten i lördags för att 
följa upp storsegern se-
nast mot Munkedal. Istäl-
let var det hemmalaget 
Kungshamn som såg till 
att skicka hem Dalslän-
ningarna utan både poäng 
och mål.
– Ja väldigt tungt, tappar allt 
i första halvlek, konstaterade 
assisterande tränaren Glenn 
Öder, efter lördagens förlust 
mot Kungshamns IF med 
4-0. 

Håfreström fick tidigt upp-
försbacke och det var defen-
siven som spökade för gäs-
terna. 

– Vi släpper in billiga mål 
och tappar totalt fokus på det 
vi ska göra. Vi gör inte många 
rätt alls, det var orsaken till 
förlusten, förklarar Öder 

SLUTRESULTAT
Kungshamns IF – 
Håfreströms IF
4-0 (4-0)

Div 4 Bohuslän/Dal
Målskyttar:
13’ 1-0 Björn Syversen
18’ 2-0 Alexander Kofoed Hansson
26’ 3-0 Björn Syversen
33’ 4-0 Alexander Kofoed Hansson

Håfreström föll 
i första halvlek

som var desto mer nöjd med 
lagets andra halvlek, trots att 
man gick mållös även från 
den.

– I andra halvlek visar vi 
vilja. Visst, det är tungt med 
0-4, men vi försöker och hit-
tar rätt, skapar chanser och 
äger andra halvleken, säger 
Öder som nu får blicka 
framåt mot lördagens hem-
mamatch mot Stala IF. 
 Tobias Coster 

tobias@mellerudsnyheter.se

Tre tunga poäng på bortaplan
FOTBOLL 
Melleruds IF tog tre vik-
tiga poäng i torsdags när 
man besegrade Tidaholms 
GoIF på bortaplan. Seger-
siffrorna blev hela 5-2, 
efter att man fått två straf-
far emot sig.
Ett mål per match i de tre 
inledande matcherna hade 
Melleruds IF mäktat med 
inför bortamatchen mot Ti-
daholm, trots att laget mönst-
rar seriens förmodligen gifti-
gaste front-trio. Men i 
torsdags släpptes alla krafter 
lösa.

– I de tre första matcherna 
mötte vi lag som jag tror 
kommer vara med i övre 

Melleruds tre målskyttar i 5-2-segern borta mot Tidaholms GoIF, som 
var årets första trepoängare för Mellerud. Från vänster: Albin Broberg, 
Fredrik Larsson, Sebastian Hedlund. Foto: Helmer Westman.

SLUTRESULTAT
Tidaholms GoIF 
– Melleruds IF
2-5 (0-3) 

Div. 3 M Götaland
Målskyttar:
6’ 0-1 Fredrik Larsson
21’ 0-2 Albin Broberg
38’ 0-3 Albin Broberg
47’ 1-3 Mikael Axelsson (straff)
55’ 1-4 Sebastian Hedlund
77’ 1-5 Fredrik Larsson
86’ 2-5 Jonathan Wahnberg (straff)

halvan av tabellen och då är 
det såklart svårare att göra 
mål. Nu möter vi ett lite 
sämre lag som inte klarar av 
vår offensiv och då får vi 
bättre utdelning. Viktigt att vi 
som är utpräglade målskyttar 
får göra mål, berättade två-
målsskytten Fredrik Larsson 
efter matchen.

Bra inställning
Melleruds var det bättre laget 
matchen igenom och hade 
det inte varit för straffarna 
man fick emot sig, så hade 
nollan varit intakt.

– Inställningen var väldigt 
bra från hela laget och det 
tror jag var en stor anledning 
till att målskyttet släppte. Vi 
sprang för varandra och käm-
pade hela matchen, det kän-
des verkligen att vi var där 
för att hämta hem tre poäng, 
berättade 17-årige målvak-
ten Alexander Karlsson, som 
gärna hade räddat en av straf-
farna.

– Jag gick åt fel håll båda 
gångerna, men får nypa en 
nästa gång istället, säger han.

Laginsats
Gästande MIF ledde med 3-0 

i paus, bland annat efter två 
mål av Albin Broberg, som 
precis som Fredrik Larsson 
gjort tre mål på de inledande 
fyra matcherna.

– Vi kom till lägena med 
hårt jobb och fina kombina-
tioner och tvekade inte när vi 
var i boxen och tryckte dit 
bollarna. Jag är nöjd med min 
insatts men framförallt med 
hela lagets, berättade Bro-
berg.

Omgående i den andra 
halvleken fick Tidaholm en 

straff för 1-3, men istället för 
att darra på manschetten så 
kunde Sebastian Hedlund 
smälla in sitt första mål för 
säsongen några minuter se-
nare. Segern var därefter 
aldrig hotad, utan Mellerud 
visade upp både tyngd och 
självförtroende, när årets 
första seger bärgades.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

FOTBOLL 
Åsebro/Brålanda gästa-
des i lördags av Skepp-
landa BTK på Sörbyvallens 
gröna gräsplan i vad som 
var tänkt att bli en match 
där hemmalaget studsade 
tillbaka från förlusten se-
nast. Men Skepplanda stal 
showen och tog sin första 
seger för säsongen och 
Åsebro/Brålanda har nu 
en negativ formkurva.

SLUTRESULTAT
Åsebro/Brålanda – 

Skepplanda BTK
4-5 (2-3)

Div 2 Nv Götaland Dam
Målskyttar Å/B:
4’ 1-0 Blerona Avdijaj
39’ 2-3 Sandra Petersson Jacobsson
85’ 3-5 Anna Dahlberg
90’ 4-5 Sandra Petersson Jacobsson

Målrik uddamålsförlust för damerna

SLUTRESULTATFOTBOLL 
Tösse IF hade inget att 
hämta på Rådavallen i sön-
dags när Melleruds IF:s U-
lag helt utan pardon körde 
över gästerna.

Tösse hade främst problem 
i den första halvleken, när det 
var spel mot ett mål. 3-0 i 
paus till MIF var i underkant 
och segersiffrorna hade kun-
nat vara betydligt större. 

För Tösses del bör man ta 
med de avslutande minuterna 
av matchen, då man skapade 
en del vassa chanser, men 
ingen vass nog att passera 

Melleruds IF U-lag – 
Tösse IF

4-0 (3-0)
Division 5 Dalsland

Målskyttar:
14’ 1-0 Jonatan Lundgren
19’ 2-0 Ludvig Stefansson
44’ 3-0 Karl Svensson
51’ 4-0 Hampus Soppi Svensson (straff)

Blev överkörda

Melleruds keeper Fredric 
Johansson.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

FOTBOLL 
Bäckefors IF föll hemma mot 
Färgelanda IF i lördags. Jo-

Föll på hemmaplan

SLUTRESULTAT
Bäckefors IF – 
Färgelanda IF
1-4 (1-2)

Div. 5 Dalsland
Målskyttar:
9’ 0-1 Filip Wattman
36’ 0-2 Johan Bäckström
39’ 1-2 Johan Jensen
55’ 1-3 Mathias Bäckström (straff)
73’ 1-4 Filip Wattman

han Jensen blev hemmala-
gets ende målskytt och hans 
mål kom lägligt före paus 
och gav hopp till BIF. 

Men istället för att rida på 
vågen i den andra halvleken 
fick man en straff emot sig 
som grusade förhoppningar-
na. Bäckefors står ännu utan 
poäng, men säsongen är ung 
och ny hemmamatch väntar 
på lördag då Melleruds U-lag 
kommer på besök.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Hemmamatchen mot Skepp-
landa BTK började precis så 
som tränaren Christian Berg-
lund och hans lag hade hop-
pats på. Blerona Avdijaj 
gjorde omgående 1-0 och allt 
såg riktigt bra ut. Men de 
glada tonerna grävdes omgå-
ende ner när gästerna kvit-
terar till 1-1 tre minuter se-
nare. 

Skepplanda utökade till 
3-1 men då fick man lite hopp 
från Sandra Petersson Ja-
cobssons reducering före 
pausvilan som betydde 2-3 
för Åsebro/Brålanda.

– Vi fick inte alls till det i 
första halvlek och tyvärr 
kändes det som att vi inte 
ville tillräckligt mycket, be-
rättade lagkapten Jessica 
Wänerlöv.

Den andra halvleken tog 
Skepplanda tag i och fick 
både 2-4 och 2-5 med en 

kvart kvar. Lite hopp skapa-
des när Åsebro/Brålanda fick 
in två bollar mot slutet och 
närmade sig en poäng.

– En ljusglimt var sista 
stunden av matchen, efter att 
vi hade gjort 3-5. Om vi hade 
haft den inställningen hela 
matchen är jag ganska säker 
på att vi hade fixat det. Vi 

gjorde ju ändå fyra mål och 
det kan man tycka borde 
räcka till seger men vi släp-
per alldeles för lätt bakåt. Det 
var väldigt tungt med förlust, 
konstaterade Wänerlöv, som 
passade fram till två av lagets 
mål. 
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Måndag 13 maj första start kl. 12.20

Fri entré och  
drive-in

Välkommen!

Vassvikens Loppis m.fl 
finns på publikplats

SÄSONGSPREMIÄR

Dagens samarbetspartners:

Åmåls kommun
Husaby Hästklinik
Ladugårdsinrede
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Ahlstrom-Munksjö är en global ledare inom fiberbaserade material som levererar innovativa och hållbara 
lösningar till kunder över hela världen. I vårt erbjudande finns bl.a. dekorpapper, filtermaterial, releasepapper, 
slipbaspapper, non-woven, elektrotekniskt isoleringspapper, förpacknings- och etikettmaterial samt material 
för medicinska ändamål. Kombinerad årlig omsättning är cirka EUR 2,15 miljarder och antalet medarbetare är 
6 000. Billingsfors bruk ingår i affärsområdet Industrial Solutions som bl.a. levererar oblekt, miljövänligt tunn- 
papper till stålindustrin och impregnerat papper, Spantex, till möbelindustri och andra konverteringskunder. 

Ahlstrom-Munksjö Paper i Billingsfors söker 

Virkesköpare
I Sverige har Ahlstrom-Munksjö Paper AB flera anläggningar. På det integrerade bruket i Billingsfors 
tillverkas pappersmassa som vidareförädlas till tunnpapper och Spantex. Vi är ca 320 medarbetare. 
Din främsta uppgift blir att ansvara för virkesinköp, men du ska också kunna erbjuda skogsägarna skog-
lig rådgivning och service inom plantering, röjning, gallring, skogsbruksplaner och ekonomi. Det är också 
du som produktionsleder avverkningarna inom ditt område och ansvarar för att utveckla affärsarbetet. 
Du arbetar med hela kedjan; från första kontakt med skogsägaren till köp, avverkning och fullgjort 
kontrakt. Arbetet är självständigt med stor frihet under ansvar.

Då du arbetar med hela kedjan; från första kontakt med skogsägaren till köp, avverkning och fullgjort 
kontrakt ska du ha en förmåga att skapa och vårda långsiktiga relationer med våra skogsägare och 
tycka om att ha många och täta kontakter med dessa. 
För att lyckas i ditt arbete som virkesköpare tror vi att du är självständig och resultatinriktad, har ett 
utpräglat ordnings- och planeringssinne samt en stor portion drivkraft och miljömedvetenhet.
Vi är en liten och handlingskraftig organisation med korta beslutsvägar och du får ett bra stöd från 
ledning och kollegor. Du kommer att ingå i ett team av inköpare.
För att du ska kunna bygga upp ett bra förtroende gentemot skogsägaren bör du ha en skoglig utbild-
ning och/eller några års skoglig yrkeserfarenhet. Erfarenhet som virkesköpare är meriterande.
Frågor om tjänsten besvaras av Virkeschef Pontus Larsson, tel: 070-509 76 30 eller via e-post:  
pontus.larsson@ahlstrom-munksjo.com. Maila ansökan och cv senast den 16 juni 2019 till  
helen.oder@ahlstrom-munksjo.com, skriv ”virke19” i ämnesraden. 

Eltekniker 
Som Eltekniker har du en nyckelroll i både projekt och underhållsarbeten. Din huvuduppgift är konstruk-
tion och dokumentation men du stöttar även dina kollegor med inköp av utrustningen för genomför-
andet och handledning vid installationsarbetet. Hos oss har du chans att vara med hela vägen från idé, 
genomförande och förvaltning. 
Du kommer att ingå i en liten, men väl sammansvetsad grupp, som jobbar inom ett brett område, både 
när det gäller teknik och process, vilket innebär mycket omväxlande arbetsdagar. Det dagliga arbetet 
består även av mycket samarbete med större grupper och produktionspersonal.
Du sätter säkerheten först och är väl medveten att ditt arbete är en förutsättning för ett säkert och 
effektivt installationsarbete. Under och efter projekten ansvarar du för att nödvändigt ritningsunderlag 
tas fram, sprids och dokumenteras enligt våra riktlinjer.

Kvalifikationer och personliga egenskaper:
• El-kompetens från högskola, YH eller gymnasiet
• Erfarenhet av Auto cad/Engineeringbase
• Meriterande om du har erfarenhet av PLC/SCADA
• Meriterande med entreprenaderfarenhet och/eller erfarenhet av montering och installation 
För att trivas i rollen som Eltekniker är du noggrann och visar kvalitetsmedvetenhet i dina ritningar,  
ditt arbete ligger till grund för montörernas arbete. 
Du har lätt för att samarbeta i grupp, men även enskilt med egna beslut inom givna ramar.
Välkommen med din ansökan till en arbetsplats som sätter säkerheten först och en tjänst som erbjuder 
stora chanser till vidareutveckling.
Frågor om tjänsten besvaras av Teknisk chef David Djuvfeldt, tel: 0722-18 79 61 eller via 
e-post: david.djuvfeldt@ahlstrom-munksjo.com . Maila ansökan och cv senast den 26 maj 2019 till 
helen.oder@ahlstrom-munksjo.com, skriv ”Eltek19” i ämnesraden.

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

 BORTSPRUNGEN
Tysk jaktterrier 
hane, brun & svart, försvann 
vid Sunnamo marknadsplats 
onsdag 24 april. För upplys-
ningar ring 070-444 52 06.

Stefan   Christoffer

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

0530-421 64

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

3-GLASFÖNSTER 
1 st 90x120, 1 st 50x120 
råglas. Pris 1000:-.  
Tel. 070-993 23 13.

SäljeS
ÅKGRÄSKLIPPARE 
Beg. Murray, 10 hk.  
Tel. 070-241 16 18.

076-571 79 08

Maskiner och lastbilar
Sand, grus, singel, jord 

och täckbark
Rolf: 070-537 34 72

www.vermdal.se

DALVÄRM

070-890 98 28

GOLV & MATTOR
Leif Carlsson

olesensbygg@gmail.com

Allt inom golv 

och mattor

Flyttstäd
Veckostäd
Fönsterputs

Rullande sy 
& hemservice

070-649 32 86

Maritha Johans on
Leg. psykoterapeut

Samtalsmottagning

073-745 21 50

• Inviduella samtal
• Par- och relationssamtal

www.marithas.se

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

070-461 42 78

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

mån-fre 10-18,
lör 10-15 sön 11-15

0521-103 37 • Vänersborg

TYGLADAN
SAMMET

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

Markis 99:-/m 

Möbeltyg  60-150:-/m 

Vaxduk  30:-/m 

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

Mönstrad trikå 120:-/m 

100-tal 
gardinlängder!

UTHYRES
Centralt Mellerud
3 rok, 93 kvm med öppen 
spis. 1:a våningen. 6.900:- 
varmhyra inkl. el, garage. 
Tel. 070-591 91 68.

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

Öppettider
Mån - Fre
700 - 1600

Försäsongspriser
på gräsklippare!

LEDIGA PLATSER

UTHYRES

FOTBOLL 
Det blev en sprakande till-
ställning i söndags när Frän-
defors IF tog emot seriele-
darna Tösse IF på Frendevi 
IP.

Gästerna ledde med 2-0 i 
paus efter dubbla mål från 

Målkalas när 
Frändefors föll

SLUTRESULTAT
Frändefors IF 

– Tösse IF
3-4 (0-2)

Div 4 Bohuslän/Dal 
Norra dam

Målskyttar:
34’ 0-1 Lina Bryntesson
42’ 0-2 Lina Bryntesson
53’ 1-2 Sofia Essenholm
59’ 2-2 Erika Jonsson
68’ 2-3 Selma Gustafsson
75’ 2-4 Ingrid Dalstrand
86’ 3-4 Erika Jonsson

Lina Bryntesson, men hem-
malaget reste sig och kom 
ikapp efter två snabba mål i 
inledningen på andra halv-
lek. 

Serieledarna blev dock för 
starka, även om Frändefors 
gav dem en rejäl omgång i 
matchen som slutade med 
Tösse-seger med 4-3. För-
hoppningsvis kan Frändefors 
bygga vidare på denna match 
och ta sin första seger på 
söndag mot IF Viken.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Lägenheter
i centrala Mellerud 

& Åsensbruk

joacim@lundgrensbygg.se
070-585 67 09

Melleruds Hyres AB

• Magasinsgatan, 4 rok. 
 102 kvm. Altan.
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Rokvist’s trädgårdssservice
Trädbeskärning, trädfällning/
avancerad, gräsmattor, rabatter. 
Rådg, eko odling o trädg. rut, rot 
o F-skatt. Tel 073-627 90 02, 
Michael

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

MÖBELTAPETSERARE

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

GLASMÄSTERI

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

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

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

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

CATERING

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

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

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

GOLV

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

SMÅDJURS-
VETERINÄR

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

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

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

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

DJUR, TRÄGÅRD, 
LANTBRUK

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

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

BILLACKERING

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

TRÄDFÄLLNING

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

DÄCK,
DÄCKVERKSTAD

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

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

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

Moms tillkommer. Annonsstopp torsdagar kl. 15.00

0530-125 40
80:-/vecka

3 rader + rubrik. 10:-/extra rad

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

TRÄDGÅRDSTJÄNST

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

ALLTJÄNST

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

BILSERVICE

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

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

STÄD

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

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

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

AKTIEBOLAG

Tovig hund? 
Jag är hundfrisör

   073-970 71 95

Är hunden 
ensam hemma?

Jag har hunddagis

   073-970 71 95

.se 

Hundkurser 
startar v. 15

   073-970 71 95

Ont om tid? 
Jag rastar din hund

   073-970 71 95

.se 

.se 

.se 

Vi tar hand om bilen

BILTILLBEHÖR
BILDELSSHOPEN

0530�730 740

Vi tar hand om bilen

RESERVDELAR
BILDELSSHOPEN

0530�730 740

Vi tar hand om bilen

BILVÅRD
BILDELSSHOPEN

0530�730 740

Vi tar hand om bilen

BILBATTERIER
BILDELSSHOPEN

0530�730 740

076-941 74 88
BJÖRKLUNDSGOLV

I vår öppnar vi 
showroom 

på Storgatan 10

Storgatan 26 i Brålanda 
Tel: 0761-95 53 60

Även vaxning

fotvård
Blommans

DAHL
ANDERSEN BYGG

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

Bygger absolut allt 
och vad du vill!

Canal Digital, Viasat 
och Boxer

070-328 08 60, 0530-600 66

Da l s l ands

Antenn-
Service
Da l s l ands

Antenn-
Service

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

Da l s l ands

Antenn-
Service
Da l s l ands

Antenn-
Service

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

DALSLANDS
VVS AB
DALSLANDS
VVS AB

 

Marcus Johansson

Naturligtvis 
hjälper  

vi dig med  
Rot-avdraget 

Nordvästra Skånes Arborister
FAUNUS TRÄD

Kristian 070-743 57 50 
www.faunustrad.se

Trädfällning

Nordvästra Skånes Arborister
FAUNUS TRÄD

Kristian 070-743 57 50 
www.faunustrad.se

Beskärning
(även fruktträd)

Nordvästra Skånes Arborister
FAUNUS TRÄD

Kristian 070-743 57 50 
www.faunustrad.se

Stubbfräsning

Nordvästra Skånes Arborister
FAUNUS TRÄD

Kristian 070-743 57 50 
www.faunustrad.se

Häckklippning

Nordvästra Skånes Arborister
FAUNUS TRÄD

Kristian 070-743 57 50 
www.faunustrad.se

Frukt- 
beskärning

FOTHÄLSAN
I MELLERUD FOTHÄLSAN

I MELLERUD

Vårdade fötter
– ett bättre liv!

Tel. 0530-100 23
www.fothalsanimellerud.se

FOTHÄLSAN
I MELLERUD FOTHÄLSAN

I MELLERUD

Köp presentkort 
hos oss!

Tel. 0530-100 23
www.fothalsanimellerud.seFOTHÄLSAN

I MELLERUD FOTHÄLSAN
I MELLERUD

Vi har
stödstrumpor!

Tel. 0530-100 23
www.fothalsanimellerud.se

FOTHÄLSAN
I MELLERUD FOTHÄLSAN

I MELLERUD

Vaxa dina ben 
hos oss!

Tel. 0530-100 23
www.fothalsanimellerud.se

FOTHÄLSAN
I MELLERUD FOTHÄLSAN

I MELLERUD

Vi utför 
hembesök!

Tel. 0530-100 23
www.fothalsanimellerud.se

FOTHÄLSAN
I MELLERUD FOTHÄLSAN

I MELLERUD

Prova vår  
fotspa-behandling!

Tel. 0530-100 23
www.fothalsanimellerud.se

www.grongestaltning.se

Grön Gestaltning
Trädgårdsanläggning
Fredrik Persson
073-691 31 24

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

073-354 47 84

ALLT INOM 
BYGGlymfdränagebehandling 

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

Bänkskivor
Fönsterbrädor

Gravstenar – renovering
070-685 22 27

TRESTADS  
STENHUGGERI AB

TROLLVI BYGG AB

Jonas Olausson

0735-11 68 38
trollvibyggab@hotmail.com

Totalentreprenör

TROLLVI
BYGG AB

0735-11 68 38
trollvibyggab@hotmail.com

Totalentreprenör

Vassvikens
Antikt & Loppis

Söndagar 11-15 
el. enligt ök

073-828 80 26
Vassviken 501 Ånimskog
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Melodikrysset v.19 - 11 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. 19 – 11 maj

06.00 Morgonstudion
09.10 Sommarpratarna
10.10 Go'kväll
10.55 Dips
11.15 Trädgårdstider
12.15 Plus
12.45 Mästarnas mästare
13.45 Hockeyns historia
14.45 Matiné: Ärret
16.10 Strömsö
16.40	 Home	fires
17.30 Sverige idag
18.00 Rapport
18.15 Kulturnyheterna
18.28 Sportnytt
18.33 Lokala nyheter
18.45 Go'kväll
19.30 Rapport
19.55 Lokala nyheter
20.00 Josefsson
21.00 Studio Eurovision
22.00 Fatta EU, Fatta historia
22.45 Osynk
22.55 Skam España
23.25 Rapport
23.30 Hockeyns historia
00.30 Trädgårdstider
01.30	 Home	fires
04.45 Sverige idag

09.00 Forum
12.00 Rapport
12.03 Forum
16.00 Rapport
16.05 Forum
16.15 Hitlers innersta krets
17.15 Nyheter på lätt svenska
17.20 Nyhetstecken
17.30 Oddasat
17.45 Uutiset
18.00 Slavnationen Danmark
18.30 Engelska Antikrundan
19.30 Friday night dinner
19.55 Flugor
20.00 Fråga veterinären
20.30 Plus
21.00 Aktuellt
21.39 Kulturnyheterna
21.46 Lokala nyheter
21.56 Nyhetssammanfattning
22.00 Sportnytt
22.15 The last kingdom
23.00 Moro squad
23.30 Vetenskapens värld
00.30 Engelska Antikrundan
01.45 Sportnytt
02.00 Nyhetstecken
02.10 Skattjägarna
02.40 Studio Sápmi

14.00 UR Samtiden
17.00 Gammalt, nytt och bytt
17.30 Joanna Lumleys
 sibiriska äventyr
18.15 Omöjlig ingenjörskonst
19.05 Sowetoupproret mot afrikaans
20.05 Ritualer i världen
21.00 Matematikens magiska värld
22.00 Våldtäkten på Recy Taylor
23.30 Afrikas mäktiga pyton
00.20 Italiens hemliga städer

20.00 Fråga veterinären - syntolkat
20.30	 Lagom	mycket	finsk	-	syn-
 tolkat
21.00 Josefsson - teckenspråks-
 tolkat
22.00 Fatta EU - teckenspråkstolkat
22.15 Tack gud jag är homo 
 - teckenspråkstolkat
22.30 Superhjältarnas legender
23.15 Sommarpratarna
00.15 Keyyo med Rheborg i 
 Ryssland
00.45 Bäst i test - de bästa testen
 - syntolkat
01.45 Trädgårdstider - syntolkat
02.45 Fråga veterinären 
 - syntolkat

05.45 Nyhetsmorgon
10.00 Malou efter tio
12.00 Hem till gården
13.00 Magnum
14.00 En plats i solen: Borta eller 
 hemma bäst?
15.00 Fixer upper
16.00 Familjen Annorlunda
17.00 Efter fem
18.25 Lotto, joker och drömvinsten
18.30 Efter fem
18.50 Keno
19.00 Nyheterna
19.15 Sporten
19.20 Väder
19.30 Robinson
20.00 Sveriges yngsta mästerkock
21.00 Enkelstöten
22.00 Nyheterna
22.30 Ekonominyheterna
22.40 Sporten
22.50 Väder
23.00	 Hawaii	five-0
23.55 Law & order
01.55 CSI
03.50 Fixer upper
04.50 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
21.00 Rambo
22.40 Simpsons
23.40 Family guy
00.40 American dad
01.40 Cops
02.10 Brit cops
02.55 My name is Earl
03.15 Family guy
04.00 American dad
04.45 Community

05.15 Go'kväll
06.00 Morgonstudion
09.10 Sommarpratarna
10.10 Go'kväll
10.55 Strömsö
11.25 Smartare än en femte-
 klassare
12.25 Tror du jag ljuger?
12.55 Studio Eurovision
13.55 Josefsson
14.55 Den ofrivillige aktivisten
15.15 Kroppsspråk
15.55 Vem vet mest?
16.40 Mord och inga visor
17.30 Sverige idag
18.00 Rapport, Kulturnyheterna
18.28 Sportnytt, Lokala nyheter
18.45 Go'kväll
19.30 Rapport
19.55 Lokala nyheter
20.00 Ishockey-VM: Införmagasin
21.00 Keyyo med Rheborg i 
 Ryssland
21.30 Flocken
22.00 Opinion live
22.45 The Graham Norton show
23.35 Rapport, Vem bor här?
00.40 Plus, Suits
01.50 Hockeyns historia
04.45 Sverige idag

09.00-16.15 Forum
12.00 Rapport
14.00 Forum: Riksdagens fråge-
 stund
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 Slavnationen Danmark
18.30 Engelska Antikrundan
19.30 Friday night dinner
19.55 Flugor
20.00 När Franco stal Eurovision
21.00 Aktuellt
21.39 Kulturnyheterna
21.46 Lokala nyheter
21.56 Nyhetssammanfattning
22.00 Sportnytt
22.15 Timbuktu, Jaktliv
00.20 Säterjäntor
00.50 Engelska Antikrundan
01.50 Sportnytt
02.05 Nyhetstecken
02.15 Slavnationen Danmark

14.00 UR Samtiden
17.00 Skattjägarna
17.25 Omöjlig ingenjörskonst
18.10 Mitt år med Korowai-
 stammen
19.10 Djurvärldens tappra ungar
20.00 Rota n' roll
21.00 Afrikas mäktiga pyton
21.50 Australiens vilda natur
22.35 Våldtäkten på Recy Taylor

20.00 Tror du jag ljuger?
20.30 Al Pitcher på paus
20.45 Kroppsspråk
21.25 Skattjägarna
21.55 Öppet hav - fruset land
22.55 Sommarpratarna
23.55 Tack gud jag är homo 
 - syntolkat
00.10 Fråga veterinären -
  syntolkat
00.40 Hockeyns historia - syn-
 tolkat
01.40 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 Enkelstöten
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 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
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
21.00 Independence day
00.05 Simpsons
01.00 Family guy
02.00 American dad
02.50 Cops
03.10 Brit cops
03.55 My name is Earl
04.20 Family guy

06.00 Morgonstudion
09.10 Sommarpratarna
10.10 Go'kväll
10.55 Vem vet mest?
11.35 Kroppsspråk
12.15 Keyyo med Rheborg i 
 Ryssland
12.45 Flocken
13.15 Trädgårdstider
14.15 Opinion live
15.00 Kikki Danielsson - ett 
 porträtt
16.00 Ishockey-VM: Studio
16.15 Finland-Kanada
18.00 Rapport
18.15 Kulturnyheterna
18.28 Sportnytt
18.33 Lokala nyheter
18.45 Go'kväll
19.30 Rapport
19.55 Lokala nyheter
20.00 Ishockey-VM: Studio
20.15 Tjeckien-Sverige
23.00 Dips
23.20 Rapport
23.25 Ishockey-VM: USA-Slovakien
00.25 Keyyo med Rheborg i 
 Ryssland
00.55 Flocken
01.25 Josefsson

09.00 Forum
12.00 Rapport
12.03 Forum
16.00 Rapport
16.05 Forum
16.15 När Franco stal Eurovision
17.15 Nyheter på lätt svenska
17.20 Nyhetstecken
17.30 Oddasat
17.45 Uutiset
18.00 Ishockey-VM:
 Finland-Kanada
19.00 Ryssland-Norge
19.30 Ishockey-VM: Studio
20.00 The heart is a drum
21.00 Aktuellt
21.18 Kulturnyheterna
21.23 Väder
21.25 Lokala nyheter
21.30 Sportnytt
21.45 Victoria
00.00 The last kingdom
00.45 Fråga veterinären
01.15 Se mitt sound
01.45 Sportnytt
02.00 Nyhetstecken
02.10 Slavnationen Danmark

14.00 UR Samtiden
17.00	 Lägenhet	i	50-talsstil
17.05 Skattjägarna
17.30 Matematikens magiska 
 värld
18.30 Min natur
19.10 Gammalt, nytt och bytt
19.40 Fem fenomen i skolan
20.10 Smartast i naturen
21.00	 Amerikas	finaste	natur
21.50 Byta liv på prov
22.40 Joanna Lumleys sibiriska 
 äventyr
23.30 Dokument utifrån: 
 Mosul efter IS

20.00 The Invisible Woman
21.50 Studio Eurovision
22.50 Smartare än en femte-
 klassare
23.50 Sommarpratarna
00.50 Jaktliv - syntolkat
01.20 Hockeyns historia - syn-
 tolkat
02.20 Bäst i test - de bästa testen 
 - 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 Batman begins
01.35 Project Almanac
03.45 Fixer upper
04.50 Köket

05.05 American dad
05.30 Community
06.00 Stargate SG-1
06.45 Våra värsta år
07.10 Just shoot me
07.35 Brit cops
08.30 Ink master
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 Simpsons
20.00	 Tattoo	fixers
21.00 Superstore
22.00 Warm bodies
00.00 Simpsons
01.00 American dad
02.00 24: Legacy
02.50 Cops
03.10 Nattsändningar

06.05 Fråga doktorn
06.50 Flocken
07.20 Opinion live
08.05 Josefsson
09.05 Go'kväll
09.50 Kroppsspråk
10.30 Keyyo med Rheborg i 
 Ryssland
11.00 Mästarnas mästare
12.00 Ishockey-VM: Studio
12.15 Ishockey-VM: 
 Danmark-Frankrike
15.00 USA-Slovakien
16.00 Ishockey-VM: Studio
16.15 Tyskland-Storbritannien
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 Studio Eurovision
22.00 Al Pitcher på paus
22.15 Rapport
22.20 Lördagsbio: Walk with me
00.00	 Nattfilm:	Don	Jon
01.3 Dips
01.50 Girls

10.05 Moro squad
10.35 Öppet hav - fruset land
11.35 Fråga veterinären
12.05 Agenda: partiledardebatt
14.05 Drottningens slott
14.50 Vetenskapens värld
15.50 Sverige idag
16.15 Anslagstavlan
16.20 Säterjäntor
16.50 Teddybears live
17.50 Ishockey-VM: 
 Tyskland-Storbritannien
19.00 Ishockey-VM: 
 Danmark-Frankrike
20.00 Ishockey-VM: Studio
20.15 Ishockey-VM: 
 Slovakien-Finland
23.00 Jaktliv
23.30 Se mitt sound
00.00 Livet är en fest
00.30 När Franco stal Eurovision
01.30 Sändningsuppehåll
01.45 Sportnytt
02.00 Slavnationen Danmark

09.00 UR Samtiden
15.00 Husmor Malin
15.10 Fem fenomen i skolan
15.40 Joanna Lumleys sibiriska 
 äventyr
16.30 Byta liv på prov
17.20	 Amerikas	finaste	natur
18.10 Ritualer i världen
19.00 Matematikens magiska värld
20.00 Mitt år med Korowai-stammen
21.00 Australiens vilda natur
21.50 Italiens hemliga städer
22.40 Smartast i naturen
23.30 Rota n' roll

20.00 Gift vid första ögonkastet 
 England
20.45 Dips
21.05 Tordenskjold & Kold
22.40 Girls
23.05 The last kingdom
23.50 Vem bor här? - tecken-
 språkstolkat
00.50 Strömsö
01.20 Josefsson - teckenspråks-
 tolkat

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 Enkelstöten
16.55 Sveriges yngsta mäster-
 kock
17.55 Keno, 18.00 Trav
19.00 Nyheterna, Sporten
19.20 Väder
19.30 En ska bort
19.55 Lotto, Joker och Dröm-
 vinsten
20.00 Johan Glans World tour of 
 the world
21.30 SOS: En segelsällskapsresa
22.00 Nyheterna
22.05 Vädret
22.15 SOS: forts
23.50 Blades of glory
01.35 Rain man
04.25 En plats i solen – borta 
eller hemma bäst?

05.10 Community
05.30 Våra värsta år
06.00 Frasier
06.50 Knight rider
07.40 My name is Earl
09.00 2 1/2 män
10.00 Lethal weapon
11.00 Buffy the Vampire Slayer
13.00 NCIS: Los Angeles
16.00 First Impressions
17.00 Last man on earth
18.00 Amazing race
19.00 Kevin can wait
20.00 Magnum P.I
21.00 Money monster
23.00 Heist
01.00 Stretch
02.50 Dracula untold
04.20 American dad
04.45 Cops

VILL DU 
SYNAS 
HÄR?

Christina  
Svensson Callh 

0530-125 40

Kontakta
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Söndag

Måndag

Tisdag

Söndag Måndag Tisdag
05.00 Vem vet mest?
05.45 Strömsö
06.15 Sverige!
06.45 Smartare än en femteklassare
07.45 Trädgårdstider
08.45 Vem bor här?
09.45 Kikki Danielsson - ett porträtt
10.45 Al Pitcher på paus
11.00 Hockeyns historia
12.00 Ishockey-VM: Studio
12.15 Ishockey-VM: Ryssland-Österrike
15.00 Ishockey-VM: USA-Frankrike
15.30 Ishockey-VM: Studio
16.15 Ishockey-VM: Italien-Sverige
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 Ishockey-VM: Storbritannien
 -Kanada
23.00 Rapport
23.05 Motor: Rally-VM
00.00 Mord och inga visor
00.45 Studio Eurovision
01.45 Sändningsuppehåll
04.45 Sverige!

08.55 Sverige idag
09.15 Drottningens slott
10.00 Gudstjänst
10.45 The heart is a drum
11.45 När Franco stal Eurovision
12.45 Öppet hav - fruset land
13.45 Slavnationen Danmark
15.15 Flugor
15.20 Livet är en fest
15.50 Sverige idag
16.15 Här är mitt museum
16.30 Skattjägarna
17.00 Fais pas ci, fais pas ca
17.50	 Kortfilmsklubben	-	tyska
18.00 Ishockey-VM: Italien-Sverige
19.00 Ishockey-VM: USA-Frankrike
20.00 Ishockey-VM: Studio
20.15 Ishockey-VM: Storbritannien-Kanada
21.00 Aktuellt
21.15 Agenda
22.00 Dokument utifrån: Bye Bye Britain!
23.35 Gudstjänst
00.20 Miljökämpen i Iran
01.15 Teddybears live
02.15 Moro squad

09.00 UR Samtiden
15.00 Övergivna rum
15.20 Smartast i naturen
16.10 Mitt år med Korowai-stammen
17.10 Min natur
17.50 Kvinnan bakom Obamas slogan
19.25 Seriestart: Omöjlig ingenjörskonst
20.10 Kubas förbjudna korallrev
21.00 Ritualer i världen
21.55 Enastående människor
22.55 Våldtäkten på Recy Taylor

20.00 Mästarnas mästare - syntolkat
21.00 Trädgårdstider - syntolkat
22.00 Flocken
22.30 Studio Eurovision
23.30 Hitlers innersta krets
23.55 Hitlers innersta krets
00.25 Vem vet mest?
01.10 Sverige!
01.40 Hockeyns historia - teckenspråks-
 tolkat

05.10 Köket
05.30 Vad blir det för mat
06.00 Antiques roadshow
07.00 Bygglov
07.55 Nyhetsmorgon
11.30 Johan Glans World tour of the 
 world
12.55 Vinnarskallar
13.55 Farmen VIP
14.55 Hälsningar från
15.55 Hachiko – en vän för livet
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 John Wick
00.10 GW:s mord
01.10 Norrlandspolisen
02.10 MacGyver
03.05 Elementary
04.00 Magnum

05.05 Last man on earth
05.30 Community
06.00 Frasier
06.50 Knight rider
07.35 2 1/2 män
08.55 Kevin can wait
10.00 Buffy the Vampire Slayer
13.00 NCIS: Los Angeles
15.00 Independence day
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 Son of Zorn
00.30 Sirens
01.00 Nitro circus crazy train
02.00 First Impressions
02.55 24: Legacy
03.40 Animal

05.15 Landet runt
06.00 Morgonstudion
09.10 Sommarpratarna
10.10 Landet runt
10.55 Anslagstavlan
11.00 Sportspegeln
11.30 Mästarnas mästare
12.30 Studio Eurovision
13.30 Dips
13.50 Matiné: 65, 66 och jag
15.15	 Home	fires
16.00 Ishockey-VM: Studio
16.15 Ishockey-VM: USA-Finland
18.00 Rapport
18.15 Kulturnyheterna
18.28 Sportnytt
18.33 Lokala nyheter
18.45 Sverige idag
19.15 Föräldragården
19.30 Rapport
19.55 Lokala nyheter
20.00 Ishockey-VM: Studio
20.15 Ishockey-VM: Norge-Sverige
23.00 Rapport
23.05 Ishockey-VM: Slovakien-Kanada
00.05	 Nattfilm:	Stockholm	My	Love
01.30	 Home	fires

07.40 Sverige idag
08.00 Fais pas ci, fais pas ca
08.50	 Kortfilmsklubben	-	tyska
09.00 Forum
12.00 Rapport
12.03 Forum
16.00 Rapport
16.05 Forum
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 Ishockey-VM: USA-Finland
19.00 Ishockey-VM: Ryssland-Tjeckien
19.30 Ishockey-VM: Studio
20.00 Vetenskapens värld
21.00 Aktuellt
21.39 Kulturnyheterna
21.46 Lokala nyheter
21.56 Nyhetssammanfattning
22.00 Sportnytt
22.20 Amie & Fannas Striptrip
23.35 Livet är en fest
00.05 Agenda
00.50 En kunglig romans
01.45 Sportnytt
02.05 Nyhetstecken

14.00 UR Samtiden
17.00 Pizzapojkar
17.05 Fem fenomen i skolan
17.35 Smartast i naturen
18.25 Matematikens magiska värld
19.25	 Amerikas	finaste	natur
20.15 Joanna Lumleys sibiriska äventyr
21.00 Djurvärldens tappra ungar
21.55 Mitt år med Korowai-stammen
22.55 Italiens hemliga städer
23.45 Enastående människor

20.00	 Rädd	för	att	flyga
20.10 Ishockey-VM: Slovakien-Kanada
22.45 Hockeyns historia - teckenspråks-
 tolkat
23.45 Mästarnas mästare - teckenspråks-
 tolkat
00.45 Sportspegeln - teckenspråkstolkat
01.15 Agenda - teckenspråkstolkat

05.15 Vad blir det för mat
05.45 Nyhetsmorgon
10.00 Malou efter tio
12.00 Hem till gården
13.00 Magnum
14.00 En plats i solen – borta eller 
 hemma bäst?
15.00	 Fixer	upper
15.55 Herngrens husbil
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 Sändningsuppehåll
04.50 En plats i solen – borta eller 
 hemma bäst?

05.00 Son of Zorn
05.25 Community
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, 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, Ink master
21.00 A.P. Bio
21.30 Family guy
22.00 Magnum P.I
23.00 Simpsons
00.00 Family guy
01.00 American dad, 02.00 Cops
02.25 Brit cops
03.10 My name is Earl
03.35 Family guy
04.25 American dad

05.30 Sverige idag
06.00 Morgonstudion
09.10 Sommarpratarna
10.10 Smartare än en femteklassare
11.10 Fatta EU, 11.25 Fatta historia
11.55 Osynk
12.05 Skam España
12.30 Kikki Danielsson - ett porträtt
13.30 Dom kallar oss artister
13.35 Matiné: Musik ombord
15.10	 Home	fires
16.00 Ishockey-VM: Studio
16.15 Ishockey-VM: Storbritannien-Danmark
18.00 Rapport
18.15 Kulturnyheterna
18.28 Sportnytt
18.33 Lokala nyheter
18.45 Sverige idag
19.15 Hjärtats tidtabell
19.30 Rapport
19.55 Lokala nyheter
20.00 Ishockey-VM: Studio
20.15 Ishockey-VM: Schweiz-Österrike
21.00	 Eurovision	Song	Contest	2019:	
	 Semifinal	1
23.00 Rapport
23.05 Girls
23.35	 Home	fires
00.25 Sommarpratarna

09.00 Forum
12.00 Rapport
12.03 Forum
16.00 Rapport
16.05 Forum
16.15 Agenda
17.00 Beatles forever
17.10 Örtskolan
17.15 Nyheter på lätt svenska
17.20 Nyhetstecken
17.30 Oddasat
17.45 Uutiset
18.00 Ishockey-VM: Storbritannien-Danmark
19.00 Seriestart: Familjen i förändring
19.30 Friday night dinner
19.55 Flugor
20.00 Toppkandidaterna
21.00 Aktuellt
21.39 Kulturnyheterna
21.46 Lokala nyheter
21.56 Nyhetssammanfattning
22.00 Sportnytt
22.15 Se mitt sound
22.45 Blodets makt
23.40 The heart is a drum
00.40 Docstop: Stjärnor på youtube
01.10 Familjen i förändring
01.45 Sportnytt
02.00 Nyhetstecken

14.00 UR Samtiden
17.00 Island runt
17.35	 Amerikas	finaste	natur
18.25 Enastående människor
19.25 Italiens hemliga städer
20.15 Australiens vilda natur
21.00 Dokument utifrån: Bye Bye 
 Britain!
22.35 Byta liv på prov
23.30 Ritualer i världen
00.20 Rota n' roll

20.00 Toppkandidaterna - tecken-
 språkstolkat
21.00 Ishockey-VM: Schweiz-Österrike
23.00 Sommarpratarna
00.00 Agenda - teckenspråkstolkat
00.45 Fatta EU - syntolkat
01.00 Mästarnas mästare - 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 Renées brygga
17.00 Efter fem
18.50 Keno
19.00 Nyheterna
19.15 Sporten
19.20 Väder
19.30 Robinson
20.00 Hela kändis-Sverige bakar
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 Våra värsta år, Cops
06.00 Stargate SG-1
06.45 Våra värsta år
07.10 Just shoot me
07.35 Brit cops, 08.30 Ink master
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
19.30 Ink master
21.00 Fast & furious
23.10 A.P. Bio, 23.40 Simpsons
00.40 Family guy
01.40 American dad
02.35 Cops
03.00 Brit cops
03.45 My name is Earl
04.10 Family guy

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

DALS ROSTOCK – Blåklintsvägen 9
1½-plansvilla med carport och förråd. 157 kvm. Tomt 
757 kvm. 6 rok varav 4-5 sovrum. Myresjöhus 1979. 
Praktisk med stor flexibiltet och viss renovering. Luft/
luft, direkt el. Nära naturen samt fritids och skola 1-6.

Pris 600.000:-

Boka visning!

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

Pris: 595.000:-

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!

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:-

SÅ
LD

!

HÅVERUD – Ateljén 
Ateljé i nationalromantisk stil, ca 50 kvm. Två rum med 
skurgolv, två murade öppna spisar, fina ljusinsläpp 
med originaldörrar och trädetaljer. Ej el eller vatten. 
Arrendetomt på 800 kvm.

Pris: 250.000:-

Visning: Onsd. 8/5 kl. 14.00
Boka visning!
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NU 3.290:-  
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”Jag kommer hem igen till jul” 
med inspelning i Mellerud  

Peter Jöback och Johannes Bah Kunke med Upperudshöljen bakom 
sig, spelar de två bröderna Simon och Anders i filmen ”Jag kommer 
hem igen till jul”. 

Loa Falkman har också en roll i filmen, som bror till den nyss avlidne 
brödernas far. Här syns han läsande Melleruds Nyheter. Foto: Lena 
Emanuelsson.

Pål gillar att analysera andra, 
vad man innerst inne tycker 
och tänker, vem man är och 
hur ”trovärdig” man är. Han 
drar sig inte för att dela med 
sig av sina slutsatser heller, 
gång efter annan bryter han 
ut i påhopp och anklagelser 
om rasism och så vidare, med 
andra ord sedvanlig vänster-

propaganda. Påls freudian-
ska ambitioner är rena skrä-
pet, vi rekommenderar inte 
fortsatta försök på den banan. 
Vi vet vilka vi är och hur vår 
tankevärld ser ut, den liknar 
överhuvudet taget inte den 
bild Pål vill måla upp.

Han är däremot betydligt 
mindre benägen att tala om 

vad han själv vill åstadkom-
ma om han inte får fantisera 
ohämmat. Så, istället för att 
ifrågasätta våra motiv för vad 
vi gör eller inte gör, så vore 
det käckt om han kunde re-
dogöra för vad han och (V) 
vill göra åt tiggeriproblemet?

UTAN att hemfalla åt uto-
piska utsvävningar om att 

avskaffa fattigdom etcetera. 
Konkreta förslag som går att 
genomföra här och nu, tack. 
Såvida inte Pål menar att det 
är ett helt ok fenomen med 
tiggeri i Mellerud och det är 
bra som det är?

SD-Mellerud

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
Lägg av med psykoanalysen och kom 
med något vettigt Pål Magnussen!

Vi lever i en alltmer samman-
svetsad värld där konflikter 
och klimatrelaterade påfrest-
ningar bedöms öka. Då ökar 
också vikten av EU:s styrka 
och kollektiva motstånds-
kraft.

Vid det stundande parla-
mentsvalet vädrar extrema 
högerkrafter betydande 
framgångar, runt om i Europa 
såväl som här hemma. Deras 
uttalande ambition är att in-
skränka på EU:s mandat till 
att omfatta så lite som möj-
ligt, helst bara kapitalets och 
arbetskraftens fria rörlighet.

Det vore en mycket farlig 
historielöshet!

Huvudsyftet med unionen 
när det grundlades i ett krigs-
härjat Europa var att trygga 
freden. Tanken att ömsesi-
digt ekonomiskt och politiskt 
beroende länderna emellan 
skulle vara garant mot nya 
krig har visat sig vara en 
lyckosam tes; inte i historisk 
tid har medlemsländerna 
upplevt en så varaktig fred 
som den från 1945 rådande!

Dagens EU-samarbete 
kring utrikes- och säkerhets-
politiken innebär att alla 
måste vara överens, vilket 
ger varje medlemskap ett 
betydande mått av medinfly-
tande. Kravet på enighet 

hindar oss dock inte att som 
alliansfri nation sluta bilate-
rala överenskommelser vil-
ket det nordiska försvars-
samarbetet visar. Lika viktigt 
är försvaret av medlemssta-
ternas demokratiska institu-
tioner som idag är satta under 
hårt tryck i flera medlems-
stater.

Socialdemokratins inställ-
ning till EU är väl känd och 
ligger fast!

Vi vill se fortsatt gemen-
sam freds- och säkerhetspo-
litik, med stärkt krishante-
ringsförmåga, kamp för 
Parisavtalets klimatmål, ge-
mensamma migrationsåta-

ganden och fortsatt vaktslå-
ende kring rättsstatens 
principer! En förutsättning 
för detta är att extremhögerns 
inflytande i EU-parlamentet 
hålls kort.  

Därför är det självklart för 
oss att gå till valurnan den 26 
maj 2019!

 Socialdemokraterna i  
Mellerud, samlade till  

medlemsmöte den  
10 april 2019

Ingen extremhöger i EU-parlamentet

Fyra veckors filminspel-
ning i Mellerud och om-
rådet runt i kring är nu till 
ända för filmteamet kring 
filmen ”Jag kommer hem 
igen till jul” med Peter Jö-
back i huvudrollen. Filmen 
har biopremiär, passande 
nog, lagom till jul och 
rullas upp på biograferna 
från 8 november. 
– Vi är mycket glada över att 
vi fått det här premiärdatu-

met, det kunde inte blivit 
bättre, säger Rachel Bodros 
Wolgers, som tillsammans 
med Sandra Harms är produ-
cent på Misofilm. 

Filmen som nu spelats in i 
Åre och Mellerud regisseras 
av Ella Lemhagen, som får 
mycket beröm av både pro-
ducenterna och skådespelar-
na för sin förmåga att bygga 
karaktärer. Filmen bjuder på 
hög igenkänningsfaktor.  

Efter en intensiv inspel-
ningsdag träffar vi Peter Jö-
back och Johannes Bah 
Kunke vid hotellet där de 
bott dessa veckor. De berät-
tar lite om filmen, om vad 
som kommer härnäst och hur 
de upplevt tiden i Mellerud. 
För båda är det första gången 
de är i Dalsland över huvud-
taget. 

Idé av Peter Jöback
Filmen bygger på en idé av 
Peter Jöback, inspirerad från 
hans liv och vad han står för. 
En film om två bröder, med 
musiken i blodet, som tagit 
olika vägar i livet. Den enes 
svartsjuka kontra den andres 
barndomsminnen. Det hand-
lar om försoning och många 
starka känslor, en intensiv 
julhelg då bröderna, spelade 
av Peter Jöback och Johan-
nes Bah Kunke, och deras 
musikaliska familj tvingas 
konfronteras med sina hem-
ligheter efter att fadern nyss 
gått bort. 

– Jag har haft idén med mig 

ända sedan min julskiva 
(med samma namn) släpptes 
2002, som för övrigt var 
onödigt tidigt i karriären, jag 
var inte särskilt gammal då, 
säger Peter Jöback och skrat-
tar.  

– Skivan blev ju succé, 
samtidigt som många barn-
domsminnen kom tillbaka 
med låtarna, så tankarna på 
en film om en dysfunktionell 
familj har funnits länge. 
Dock är det inte någon själv-
biografi, Daniel Karlsson, 
som skrivit manuset, fick fria 
händer. För min egen del 
handlar det om att få göra en 
film om brödraskapet, en 
film till min bror, tillägger 
han. 

Att kunna beröra
Det handlar också mycket 
om att beröra, något som ofta 
förknippas med Peter Jöback 

– Men det vill vi nog alla 
göra, det ligger i yrket att 
man vill nå fram till sin pu-
blik, att kommunicera, säger 
Johannes Bah Kunke och 

menar att man har en bra 
känsla med filminspelningen 
i det avseendet så här långt.

– Ella, som regissör, är bra 
på att blanda humor och sorg, 
med snabba kast och hon gör 
det med lyhördhet, tillägger 
han och berättar samtidigt 
om hur han fått lära sig vara 
körledare. Körmedlemmar-
na i filmen plockades in via 
en audition, så här blev det 
precis som på riktigt. Alla 
med olika sångkunskaper 
och erfarenheter, vilket blev 
mycket lyckat. 

Våren i Dalsland har i sin 
tur berört filmteamet. Även 
om, som man säger, de levt i 
en egen bubbla tillsammans 

med intensiva inspelnings-
dagar och inte sett så mycket 
av området, så finns det saker 
man har med sig. Statisterna, 
som kom fullt vinterpåpäl-
sade till Erikstad kyrka och 
statister som känts igen från 
affären, hotellet och så vi-
dare. Man har njutit av natu-
ren, av tiden, bastat och badat 
samt haft koll på laxodlingen! 

– Och vilken mat vi fått, 
helt suveränt! Det betyder 
oerhört mycket, om alla är 
nöjda och mätta så går det 
desto lättare att jobba vidare 
även om det blir långa dagar, 
säger Johannes och Peter 
nästan i munnen på varandra.

Ing-Marie Norrman

Torget, Mellerud
Öppet alla dagar 8 - 22

Veckans 
Prisbomb!

Du träffar 
Micke och 
hans glada 
medarbetare  
på Hemköp 
Torget!

Smörgåspålägg 
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Följ oss!


