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Träolja av högsta kvalitet.
Vattenavvisande och lätta att underhållaGer ett glansfritt resultat och framhäver träets egen färg. Åtgång ca 5-10 kvm/liter.
Ger ett glansfritt resultat och framhäver träets egen färg. Åtgång ca 5-10 kvm/liter.
Ger ett glansfritt resultat och framhäver 

Rek. ca pris 339:-

BECKERS
Träolja 2,7 liter

159:-

Kvarnkullen
Öppet alla dagar 8-22

Med reservation för ev. 
slutförsäljning och 

tryckfel. Priserna gäller 
endast vecka 21.

Prisbomb!

5:-/st
Brie

President, 125 g, jfr-pris 40,00/kg.Max 2 köp/hushåll/vecka 21

Räkor
Inkommer torsdag förmiddag

Räkor

Ägg 12-pack
Garant Eko, ekologiska, från frigående höns 
inomhus, stl M/L, jfr-pris 2,08/st.

Svensk fläskytterfilé
Nybergs deli, 
Svensk fläskytterfilé
Nybergs deli, 
Svensk fläskytterfilé

Sverige, färsk, i bit, ca 1 kg.
Max 2 köp/hushåll/vecka 21

5995
/kg

HögrevsburgareHögrevsburgare
Garant, Sverige, färska, 300 g,
jfr-pris 99,83/kg.

2995
/st

Lösviktsgodis
Smått & Gott. Jfr-pris 59,90/kg.

599
/hg

89:-
för Bonuskunder

/st

Laxfilé i bit
Falkenberg, Salmo salar, odlad i Norge, färsk, i tråg, 400 g, jfr-pris 222,50/kg.

25:-
för Bonuskunder

/st

Från 
frigående 

höns 
inomhus

Igår togs första spadtaget för bygget av ett köpcentra på Västerråda i Mellerud. Köpcentrat på 11 000 kvadratmeter, varav  3 000 kvadratmeter blir en Coop-butik, ska stå klart i oktober 2019. Fr.v: Fredrik Fast, driftschef 

på Coop, Ulf Palm, Melleruds Handel, Tommy W Johansson, kommunalråd i Mellerud, Anders Ericsson, distriktschef Skanska och Ronny Johansson, styrelserepresentant Coop. Foto: Susanne Emanuelsson.– Sidan 5 –

Första spadtaget på Västerråda
Melleruds Nyheter utkommer varje vecka med
lokal läsning och är det bästa sättet att hålla sig
uppdaterad kring vad som händer i bygden. Våra
reportrar bevakar det mesta som händer, både stort
och smått. 

Vi, som annonsfi nansierad tidning, har 100-procentig utdelning
till hushåll och företag inom vårt spridningsområde.

Tidningen görs lokalt på vår redaktion på Storgatan 20 
i Mellerud. Vi har inget presstöd, så intäkterna vi får genom 
annonser och stödprenumerationer är oerhört betydelsefulla för oss. 

Vi vill bli ännu bättre och är mycket tacksamma för alla 
bidrag som hjälper till att utveckla Melleruds Nyheter. Större
ekonomiska resurser betyder också mer innehåll i tidningen. 

Stöd oss ekonomiskt och bidra till fortsatt bra och 
intressant lokal läsning.
Stödprenumerationen för 2019 kostar bara 320 kronor.


