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Priserna gäller Måndag 27/1 – söndag 2/1 2020  
med reservation för ev slutförsäljning och tryckfel.

Broccoli
Spanien, klass 1, 250 g, 
jfr-pris 20,00/kg.

Kvarnkullen
Öppet alla dagar 8 - 22

Svensk Blandfärs
Garant, Sverige, färsk, fetthalt max 20%, ca 1-2,2 kg. 
Max 2 köp/hushåll/vecka 5

BONUSKUND

Grekiskt lantbröd
Dafgård, 560 g, jfr-pris 35,71/kg

Bärry
Flera sorter, 250 g, jfr-pris 20,00/kg.
Max 5 köp/hushåll/vecka 5

Nygräddade i butik

4995
/kg 5:-

/st

20:-
/st

Smör
Arla, flera sorter, gäller även laktos-
fritt, 500 g, jfr-pris 70,00/kg. 

   5:-
/st

BONUSKUND

Räkor Pandalus borealis
Inkommer fredag förmiddag.

   35:-
/st

k-bygg.se

KAMPANJ

MELLERUD Sapphultsgatan 12 
0530-330 00
Vardagar 6.45-18 
Lördag 9-13

Erbjudandet gäller t.o.m 2020-02-10

rabatt på all  
inomhusfärg!

Välkomna!

20%

Mule Skinner Band spelade inför en fullsatt Sparbanksalong i fredags kväll. Det blev en nostalgikväll på hög nivå. Från vänster: Göran Liljeblad, Bjarne Lundquist, Håkan Liljeblad, Jörgen Flack och Gert Lengstrand. Foto: Lars Nilsson.

Temadag för ökad
acceptans

En man häktad 
för dråp

Yrkesgymnasium
ger jobb

– Sidan 4 – – Sidan 7 – – Sidan 8 –

– Sista sidan  –

Musikupplevelse för 
fullsatt salong 
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Ränteändring
Med anledning av justerade marknadsräntor ändrar 
Dalslands Sparbank räntan på lån och kontokrediter till privatpersoner och 
företag från och med 30 januari med +0,25 %-enheter. 

Lån med referensränta eller fast ränta berös inte.

Spångens 
motorbåtsklubb

Varmt välkomna            Styrelsen

Torsd 6/2 kl. 18.30, Föreningshuset, Åsensbruk
Årsmöte

ÅRSMÖTE
onsdag 5 febr. kl. 17 i Equmeniakyrkan, Brålanda

Öppet program för allmänheten 17-18.30
Eva Öfverman och Anneli Magnusson berättar om sina 
erfarenheter i flyktingläger och sitt nuvarande arbete som 
samtalsstödjare på Restad Gård ihop med Röda Korset.

Årsmötesförhandlingar ca 18.30 
Servering          VÄLKOMMEN!

          Brålanda rödakorskrets i samarbete med  

Brålandakretsen
Föreningsarkivet i Mellerud (FaM)

Årsmöte
Tisdag 3 mars kl. 19.00 i Erikstads Bygdegård 

Föredrag av Anneli Andersson och Arne Östergren 
om Erikstads Bygdehistoria

Varje aktiv förening i Melleruds kommun får bli medlem och sända 
2 ombud, som måste vara anmälda senast 22 feb. till Kjell Åberg.  

Inbjudan har gått ut till medlemsföreningarna.
Arkiv från upphörda föreningar tas emot.

   Frågor besvaras av Kjell Åberg, 0530-126 56, kjell.g.aberg@tele2.se Svenska Jägareförbundet
Melleruds Jaktvårdskrets bjuder in alla medlemmar till

ÅRSMÖTE
Med sedvanliga mötesförhandlingar

Tisdag 4 Februari 18:30 i Kyrkans hus, Mellerud

   Föredrag av 
          Karl-Johan Brindbergs

                            Om älg, vildsvinsläget 
                        och övrigt vilt 

VARMT VÄLKOMNA!  Styrelsen

ÅRSMÖTE
söndag 9/2 kl 15.00
på Country Thyme, 

Linderud
Förutom sedvanliga 

årsmötesförhandlingar, 
kommer Johan Abrahams-
son, förbundsordförande 

Moderaterna Västra Göta-
land. Annsofie Fors berät-

tar om verksamheten. 

Välkomna!   Styrelsen

håller
Bengtsfors-Dals Ed- 

Mellerud-Åmål

ÅRSMÖTE
Torsdag 20/2 kl 18

SV, Norra Långg 19, Åmål
För handlingar: 070-625 22 09

VÄLKOMNA!

Torsdag 13 febr. kl 17.00, Storgatan 12
Melleruds rödakorskrets

Hjärtligt välkomna!                              Styrelsen

Årsmöte

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

IT-kurs för seniorer på Melleruds Bibliotek
Alla it-kurser avgift 300 kr och 4 träffar
iPhone/iPadkurs (Apple) tis 11 feb. 09.30-12.00
Smartphone/Surfplattekurs (Android) tis 11 feb. 12.30-15.00
Social medier och Bloggar, tis 17 mars kl. 09.30-12.00

För anmälan och mer information:  
www.studieframjandet.se eller fyrbodal@studieframjandet.se
                        0521-121 20 eller 0520-42 00 31  
                        i samverkan med Melleruds bibliotek

Hembygdsbokens Dag i Melleruds Tingshus
lördag 1 februari kl. 10-16 författare berättar och säljer böcker i Stallet

Speakers Corner (fri entré) i Stallet:
Kl. 10–Monika Åhlund: Solveig Engdals bok Tankar;10.30–Monika Åhlund: 
Torp i Ärtemark och Västarvets kvarnrapport;11–Ulf Ragnesten: Nygamla 
Högsätersboken; 11.30–Roland Olsson: Skogarnas blåa band, 13–Mar-
gareta Nilars: Åmåls sockenstämmoprotokoll 1666 – 1829; 13.30–Sven 
Erik Arvidsson: Forsebolsbygden i Örs sn; 14- Gudrun Rydberg:Ny littera-
tur och Hembygden 2020; 14.30–Susann Magnusson: Förgät mig ej (bla 
stenhuggarsläkten Lundqvist från Korserud, Skållerud); 15–Roy Andreas-
son: Små äventyr i kajak; 15.30-Elin Tisell: Olle Tisell och Stora Strand.  

Lokalhistorisk konferens kl 9.30 – 16:
Avgift: 350 kr (inkl mat) i Tingshussalen:
Tommy W. Johansson, Köpmannebromötet 1943 och möten med norska 
veteraner; Marie Odenbring Widmark, Byggnader i Mellerud och vart tog 
kiosken vägen?; Lars Hansson, Flyktingmottagningen 1940-45 med tonvikt 
på Dalsland; Leif Isberg, Uppbyggnaden av beredskapen i Dalsland 1940. 
  Arr. Dalslands Fornminnes- och Hembygdsförbund, SV Regionförbund Väst 

Hörselskadades förening 
i Mellerud. www.hrf.se/mellerud

DAGS FÖR HÖRSELTEST? 
I morgon torsdag kan du göra ett enkelt  

hörseltest gratis! 
Välkommen till vår torsdagsöppna lokal

Nygatan 1 Kl.16.30 - 18.00

VÄLKOMNA!
Tel: 0530-362 00

Expedition öppen: mån-fre 10-12, tors 30/1 stängt
Hemsida: www.svenskakyrkan.se/mellerud

E-post: mellerud.pastorat@svenskakyrkan.se
Besöksadress: Kapellgatan 6

Postadress: Box 94, 46422 Mellerud

29 januari – 5 februari 2020
Kyndelsmässodagen / Kyrkomusikens dag
”Uppenbarelsens ljus”
Reservation för ändringar. För uppdaterad 
information, se hemsidan eller Kyrkguiden

BOLSTADS FÖRSAMLING
Sön 2/2 11:00 Högmässa i Bolstads kyrka, Pär-Åke 
   Henriksson. Sångmedverkan Åsa Henriksson.

HOLMS FÖRSAMLING
Ons 29/1 12:00 Andakt i Kyrkans Hus, Martin Edström. Följt 
   av lunch. Anmälan för lunch har gått ut.
Tor 30/1 08:00 Veckomässa i Kyrkans Hus, Pär-Åke 
   Henriksson.
Sön 2/2 08:30 Frukost med musikquiz före gudstjänst.
Sön 2/2 09:30 Gudstjänst i Kyrkans Hus, Pär-Åke 
   Henriksson. Sång av Anders Fredriksson och 
   Birgitta Söderkvist.
Tis 4/2 11:30 Mässa på Fagerlid.
Tis 4/2 14:15 Mässa på Berg.
Ons 5/2 10:30 Förmiddagskaffe i Kyrkans Hus där Anders 
   Ljungkvist spelar och sjunger önskelåtar. 
   Inkom med dessa till expeditionen senast 31/1.

SKÅLLERUDS FÖRSAMLING
Ons 29/1 14:00 Öppet café i Kyrkstugan.
Tor 30/1 16:00 Mässa på Skållerudshemmet, Martin Edström.
Sön 2/2 15:00 Gudstjänst i Skålleruds kyrka, Ewa Widell. 
   Sång av Anders Fredriksson och Birgitta 
   Söderkvist.

ÖRS FÖRSAMLING
Ons 29/1 15:00 Prat o Kakcafé i Gula Villan, Dals Rostock.
Sön 2/2 17:00 Ljusgudstjänst i Örs kyrka, Ewa Widell. Barn 
   från verksamheternas grupper medverkar.
Ons 5/2 12:15 Andakt på Karolinen.

En finurlig minimusikal för barn 6-8 år

LÖRDAG 
1:A FEBRUARI

14.00
KULTURBRUKET PÅ DAL

Biljetter
(för barn och vuxna):

OBS! Endast 80 publikplatser.

Välkommen till medlemsmöte
med socialdemokraterna i Mellerud
Tors. 6 feb. 18-20 Tingshuset, Mellerud

Socialdemokratisk sjukvårdspolitik 
för en jämlik vård!

• Val till partidistriktet
• Regionens verksamhet och politiska 

förutsättningar
• Regionen och mänskliga rättigheter
• Den ojämlika hälsan
• En socialdemokratisk sjukvårdspolitik

Medv. Annika Erlandsson, v. ordf. HSN Norra, Michael Melby, 
v. ordf. Regiongemensam hälso- och sjukvård och Louise 
Åsenfors, v. ordf. Beredningen för mänskliga rättigheter.

Annonsera på
Från A till Ö

Ring eller maila Christina
0530-125 40

annons@mellerudsnyheter.se

MELLERUD  

ÅRSMÖTE 
onsdag 12/2 kl. 17.00 i Templargården

Sedvanliga årsmötesförhandlingar 
Underhållning        Förtäring         Lotterier

Vid behov av skjuts ring Ingegerd Andersson 073-352 00 72
     Välkomna!                                Styrelsen
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Idrottshuset, Mellerud

VSH - JACK 5.000:- – 38 rop 

- Välkommen - 
till en bra Bingo

Torsdag 30/1 kl 19.00

MELLERUDS IF

Mini Jack 4.000:- - 50 rop

RÖVARE 16.000:-   -  54 rop

Buss från Bengtsfors över
Åsensbruk 0706-22 06 00

BINGO
  

Månadsfinal
4 x 1.000:-, 1 x 5.000:-  spelas ut

Bolstad
Prästgård

Onsdag 5 feb. kl 19
Harald Ericson,  
Bolstad Åker:  

Min morfar Lars Jonsson  
i Åker och ljudband
Entré m. kaffe: 80 kr.

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

Kvällens film

LasseMajas Detektiv-

byrå – Tågrånarens 

hemlighet

Lördag 8/2 kl. 16.00

Söndag 9/2 kl. 16.00

Kommande film

Catwalk (Sv. text)

Söndag 2/2 kl. 18.00

Onsdag 5/2 kl. 19.00

Barntillåten Pris 100 kr

1 tim 35 min

Unga kvinnor

Onsdag 29/1 kl. 19.00

Barntillåten Pris 100 kr

2 tim 15 min

MELLERUDS IF
Vi finns på 

centrum-
salongen

Mellerud

Birds of Prey

Söndag 9/2 kl. 19.00

dahlstiernska dahlstiernska.se

SÖK VÅRA PROGRAM

BARN- OCH FRITID

 VVS- OCH FASTIGHET

RESTAURANG- OCH LIVSMEDEL

BYGG- OCH ANLÄGGNING

EL- OCH ENERGI

FORDON- OCH TRANSPORT

HANDEL- OCH ADMINISTRATION

INDUSTRITEKNISK 

VÅRD- OCH OMSORG

YRKESPROGRAM SOM LÄRLING:

G:a Skolan, Bäckefors – Auktion
Fredag 31/1 kl. 18.00 – visning fr. kl. 17.00
Säljes fl. db. bl.a. från Vänersborg. Antika möbler ss Gustaviansk soffa o 2 karmstolar, golvur, 
tebord m. keramisk skiva, stolar, taburett, lampbord Gustaviansk stil, empirspegel, spegel-
lampett, väggpendyl Stockholmsarbete ”Hans Westman omk. 1800, 2 karmstolar Rokokostil, 
2 dito K.J. , 6 stolar senempir, 4 stolar Barockstil, träsoffa, tavlett, skrivbord, empirsoffa o 
gediget pelarbord m.fl. 2 ljuskronor ”Höglund”, 2 Venetianska glaskronor små, m. fl. lam-
por, handknutna mattor, stor modell av segelfartyg, G:a tennfat, kopparsaker, bordsfotogen, 
porslin Kina – Kanton m.fl. av Wedgwood, Rörstrand, figuriner,  bordsur, böcker, skivor 45-
78 V, noter, 2 träskurna hästekipage, hattask, silver, träfodral skuret/målat/toppobjekt, mkt 
svartvit grafik t.ex. H. Sallberg, S. Borglind, S. Åsberg, Holger Karlsson, Roland Svensson, 
Maja Fjeastad, Max Walter Svanberg, mkt. oramat i mappar, äld. stereo, äld. radioapparater.

G:A SKOLANS AUKTIONER 0530-600 15

0555-130 15 | 054-18 72 50
www.gruppresor.se 

Ungern
- vin, mat & upplevelser

10/5, 11 dgr ........ 15.890:-
Buss t/r, 10 hotellövern., 5 middagar, 

10 frukostar, 4 luncher, 6 vinprovningar, 
sv. talande lokalguide enl. program

Reseledare: Thomas Vinare Andersson

Ksd-Grums-Säffle-Åmål-Mellerud-Gbg

Fåta
l!

Välkommen på öppet hus hos oss på LRF Konsult i Mellerud

Torsdag 6 februari, kl 15.00 - 19.00 på Viktoriagatan 3.

Lyssna på föredrag om skogsmarkspriserna m.m. mellan 17.00 - 18.00. 
Titta på maskiner från Axima och träffa representanter från Södra samt 
Dalslands Sparbank.

Vi bjuder på korv med bröd, 
varmt välkommen!

VÄLKOMMEN PÅ ÖPPET HUS

M-RESOR
VÅREN 2020

M-RESOR
Ring 070-267 43 30 eller

maila magnus@m-resor.se
för broschyr och anmälan.

www.m-resor.se

Gilla oss på facebook

BEIJING-XIAN
9-19 april

NORD-IRLAND
och norra IRLAND

8 - 15 maj

Nina Berg 

 berättar om förbered- 

elserna för Rotaryutbyte 

med USA-familjer

 
Rotary
Mellerud

Måndag 3/2 

BOKA BORD 300:-
SÄLJ DINA PRYLAR ELLER KOM OCH FYNDA!

SUPERLOPPIS
LÖRDAG 23/5 KL. 10 - 16

ARENA VÄNERSBORG
Bokning: www.superloppis.com  0521-666 76  
För info eller frågor: Bosse Tallbo, 0705 - 730 630
E-post: bosse.tallbo@vanersborgshockey.se
www.superloppis.com

Vi behöver din bokning 
senast torsdag 30/1

Gör som Christina – se till att visa er!

Syns ni inte 
finns ni inte

Onsdag 5 februari kommer 

Hem & Inspiration

Tel. 0530-125 40 | christina@mellerudsnyheter.se  
Storgatan 20, Mellerud | www.mellerudsnyheter.se
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Harald berättar om Lars i Åker
På onsdag kväll den 5 fe-
bruari i Bolstad Prästgård 
berättar Harald Ericson, 
Bolstad Åker, om sin mor-
far Lars Jonsson i Åker och 
spelar upp en ljudbands-
intervju med honom från 
år 1984.
Lars Jonsson var född 1897 
och uppväxt i Holmen och på 
Gillesbysten under Gråfål-
lerud. I Holmen var han lek-

kamrat med hembygdsfors-
karen A. G. Bördh. Hans 
morfar Magnus Nordgren 
hörde till de nyodlare som 
bosatte sig i sjöskogen kring 
Breviken efter den stora 
skogsbranden omkring 
1860. När Lars var liten 
präglades Bolstad av den 
stora emigrationen till Ame-
rika. Alla hans farbröder 
flyttade till USA.

Harald Ericson tog över 
morfaderns gård i Södra 
Åker år 1992 där han är bo-
satt med sin familj. Han har 
varit med i styrelsen för 
Bolstads hembygdsförening 
och kommunalpolitiker i 
Mellerud, bland annat ordfö-
rande i utbildningsnämnden. 
Harald Ericson är försäljare 
till yrket.

Auktion
Lördag 1 feb kl. 11, visning från kl 9.00

Dalsland Center Håverud
Försäljes det mycket stora och förnämliga samlarhemmet 
från Säffle. Till exempel matsalsgrupp sign. C. Eriksson Ta-
serud, konst bland annat stor fin Olof V Nilsson 1915. E. Lind 
flera M. Fjaestad, ett flertal fina mässingsarbeten från Arvi-
ka. I övrigt mycket kristall, retro, porslin till exempel Meissen 
kungl. Dansk, ur, mattor, lampor, fin textsamling, verktyg, ja 
det finns nästan allt på denna ca 700 utrops stora auktion.
Se en del bilder på www.auktion.se
Kontant, swish, kort, faktura, Servering av våfflor, korv m m.

Även mycket stor direkt loppis där allt kostar 20:-/styck.
Välkommen till en mycket fin auktion

Sten o Patriks Auktioner 070 328 52 10

FISKBILEN erbjuder

Torget, Mellerud • Fred. kl . 10-18

SKREIPREMIÄR! (bästa torsken)
Ryggfilé & Storfilé (Skrei)
Nykokta havskräftor 189:- helt kilo

 
Färska räkor till lägsta dagspris
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Veckans lunch

Senior
MATSEDEL

Vecka 6 Skolan
Måndag 3/2: Köttbullar med potatismos, 
broccoli och lingonsylt.
Dessert: Blåbärskräm. 
Tisdag 4/2: Thaikycklinggryta, kokt  
potatis och skivade morötter.
Dessert: Saftsoppa.

Onsdag 5/2: Hedvigsoppa (nötfärs från 
Gröna gårdar). 
Dessert: Bärpaj med vaniljsås.

Torsdag 6/2: Chilibakad sejfilé med kokt 
potatis och gröna ärtor.
Dessert: Mangokräm.

Fredag 7/2: Ugnsstekt falukorv med  
stuvade rotfrukter och kokt potatis.
Dessert: Päronsoppa.
Lördag 8/2: Stekt strömming med hemlagat 
potatismos, lingonsylt och rårivna morötter.
Dessert: Chokladpudding med vispad grädde.
Söndag 9/2: Gulaschgryta (nötkött från 
Gröna gårdar), kokt potatis och brytbönor.
Dessert: Rulltårtsbakelse.
Hemtjänstens alternativ v. 6
Mån: Potatisbullar med bacon, lingonsylt och 
grönsaker. Tis-sön: Pannbiff, potatismos och 
grönsaker. 

Måndag Köttbullar* med potatis-
mos och broccoli.
Alt: Falafel med potatismos och broccoli.
Tisdag Thaikycklinggryta* med ris 
och skivade morötter.
Alt: Rotfruktsgryta med thaismak, ris 
och skivade morötter.
Onsdag Hedvigsoppa* (nötfärs 
från Gröna gårdar). Mjukt bröd med 
ostpålägg.
Alt: Grönsakssoppa med quornfärs. 
Mjukt bröd med ostpålägg.
Torsdag Chilibakad sejfilé** med 
potatis och gröna ärtor.
Alt: Potatis- och broccoligratäng, gröna 
ärtor.
Fredag Vegetarisk rotfruktssås 
med pasta och majs.
Alt: Pastasallad med oliver och ost.

Varje dag serveras: 
 Sallads-/råkostbuffé med dressingar 

samt hårt och mjukt bröd.
* Ursprungsland Sverige. 

**Miljömärkt.

Intensiva repetitioner pågår inför premiären 
Dals-Ed har ett av Dals-
lands äldsta revysällskap. 
Det är Norra Dals Kultur-
förening som den 8 fe-
bruari har premiär för sin 
18:e revy på Stallbackens 
scen i Ed.
Just nu råder det skarpt läge 
med flera intensiva repeti-
tionspass varje vecka. Det är 
nu som repliker och manus 
finputsas. Samtidigt jobbar 
ljus- och ljudsektionen för 
fullt för att skapa rätt förut-
sättningar för aktörer och 
publik.

Det blir som vanligt två 
akter med hög igenkännings-
faktor. Som vanligt har också 
händelser i kommunen inspi-
rerat till olika nummer. 

– Lite elaka kommer vi nog 
att vara, men med glimten i 
ögat. Vi ska ju till exempel så 
småningom få ett nytt kom-
munalråd, dessutom har det 
ju hänt en del som varit både 
bra och dåligt för kommu-
nen. Men innehållet är brett 
och man kan känna igen sig 
även om man bor någon an-
nan stans. Vi vill bjuda på en 

rolig kväll med många skratt, 
säger Annika Engen Henke, 
ordförande i föreningen och 
en av de aktörer som varit 
med från allra första stund.

Den första revyn spelades 
redan 1994 som ett inslag när 
kommunens nybyggda sam-
lingslokal, Stallbacken, in-
vigdes. Sedan dess har fören-
ingen slagit vakt om 
revykonsten efter bästa för-
måga och många revyer satts 
upp.

– Vi tycker att det är viktigt 
att hålla revytraditionen vid 

Kärringskvaller framför kommunhuset, det är en del som behöver ven-
tileras.

Mandus finns på scenen, lika ohyf-
sad som vanligt.

Skrivarstipendium
Linnea Axelsson, från Åmål, 
som vann Dalslands Spar-
banks Skrivarstipendium 
2019, är ny ledamot för skri-
varstipendiet. 

Som vinnare av 2019 års 
stipendium ingår hon i juryn 
för 2020 års stipendium. 

Bakom stipendiet står 
Dalslands Sparbank och 
Dalslands Litteraturfören-
ing. 

Stipendiet kan sökas av dig 
som har anknytning till Dals-
land och är 15-25 år gammal 
det år stipendiet delas ut. 
Stipendiesumma: 5000 kro-
nor. Ansökningstid till och 
med 15 april 2020.

Linnea Axelsson flankeras av Gunilla Gustafsson och Elisabeth Boquist 
Henriksson, som också ingår i juryn. Jurymedlemmar som saknas på 
bilden: Pia Hagmar och Peter Bergting.

Populära IT-kurser återkommer
I höstas hölls tre mycket 
populära kurser i IT för 
seniorer på biblioteket i 
Mellerud. I februari är det 
dags för två nya.

I februari startar IT-kurser för seniorer på biblioteket i Mellerud. Biblio-
tekarien Anne-Marie Larsson ses här med Anders Odelius, kursledare 
hos Studiefrämjandet Fyrbodal.

– Kurserna i höstas blev full-
bokade direkt och nu är det 
fler som frågat, berättar bib-
liotekarien Anne-Marie 
Larsson.

Kurserna ges i Studiefräm-
jandet Fyrbodals regi, folk-
bildningssamordnaren An-
ders Odelius är kursledare 
och han berättar att man 
hållit IT-kurser för seniorer i 
tio års tid i Vänersborg och 
Trollhättan och att man nu 
har hunnit ikapp med att 
fylla kunskapsluckan där.

Ingen kunskap krävs
En kurs innehåller fyra träf-
far. Den som deltar ska ha 
med sig sin egen iphone, ipad 
eller android. Man måste inte 
kunna någonting för att vara 
med.

– Många som ringer och är 
intresserade säger att de är 
dumma, men det handlar inte 

om det. Det man inte kan 
måste man få inblick i, säger 
Anders Odelius.

– Vi har märkt att delta-
garna haft nytta av sina nya 
kunskaper, det har varit jät-
tebra, säger Anne-Marie 
Larsson.

I mars månad kommer en 

annan kurs, i sociala medier, 
att starta. I den får man en 
introduktion i ämnet, till ex-
empel hur facebook, insta-
gram och snapchat fungerar.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

En person häktad för dråp
MELLERUD 
Utredningen kring vad 
som hände natten 19-
20 januari  i korsningen 
Bergsgatan/Storgatan i 
Mellerud då en man avled 
efter ett bråk, går vidare. 
I fredags häktades en man i 
20 årsåldern, på sannolika 
skäl misstänkt för dråp. 
Häktningsförhandlingarna 

hölls  i Vänersborgs Tings-
rätt.

Totalt har sex män varit 
misstänkta för inblandning i 
dråpet, alternativt mordet. 

Fem har släppts på fri fot 
men är fortfarande miss-
tänkta, enligt Sten-Rune 
Timmersjö, polisiär förun-
dersökningsledare och chef 
för polisens avdelning för 
grova brott i Fyrbodal.

Alla misstänkta har i någon 
form anknytning till Melle-
rud.

– I olika perioder har samt-
liga bott i Mellerud eller i 
mellerudstrakten, säger 
Sten-Rune Timmersjö.

Upprinnelsen till bråket är 
polisen fortfarande förtegen 
om.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

Catwalk
Är en varm feelgoodfilm som 
börjar med att Glada Hudik-
teaterns grundare Pär Jo-
hansson får ett brev av Emma 
Örtlund där hon ber honom 
om hjälp att uppfylla sitt livs 
dröm om att bli fotomodell. 
Pär berörs av hennes önskan  
att få ta plats i modevärlden 

och antar utmaningen. Till-
sammans med skådespelare 
från Glada Hudikteatern 
börjar de en spännande och 
omtumlande resa för att för-
verkliga hennes önskan om 
att stå i rampljuset. Visas på 
Centrumsalongen i Mellerud 
söndag 2 och onsdag 5 fe-
bruari.

liv. Även om det betyder 
mycket arbete så har vi också 
väldigt roligt själva. Det är en 
viktig drivkraft. Sedan är en 
del av glädjen att vi kan roa 
andra, säger Annika Engen 
Henke.

Efter premiären spelas yt-
terligare fyra föreställningar. 
Datumen är 14-15 februari 
och 21-22 februari.

Ingvar Johannesson

Aktuellt på bio
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COOP MELLERUD

AKTUELLA
ERBJUDANDEN

29/1–2/2

RÅGFORM/RÅGKUSAR/FRÖRIKA
Fazer. 330-400 g. Jfr-pris 50-60:61/kg. Ord. pris 28:95/st.

CHIPS 
OLW. Välj mellan olika sorter. 300 g. Jfr-pris 53:33/kg.

TUTTI-FRUTTI
Fazer. Välj mellan olika sorter. 350 g. 
Jfr-pris 42:86/kg. Ord. pris 23:95/st.

FRUKTDRYCK 10-PACK
Capri Sun. 10x200 ml. Jfr-pris 12:50/liter. Ord. pris 29:95/förp.

500 G

10k/ask

25k/st

 

  

 
 

PIZZA X-TRA ALLT
Grandiosa. Fryst. Välj mellan olika sorter. 350 g. Ord. pris 34:95/st.

10k/st

2 FÖR

32k 20k/st

15k/st

10%
RABATTT

Vi firar
VEGETARISKA  
DAGEN 1/2

på våra vegetariska  
produkter i frys och chark.
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_ ____________________
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A  ATIN
C  enilora
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S tkäl   hco v  rennä
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ö  hco takav mos nog

s  tmö ås talårt
H  tankcols hco tannats ra

t  alla sso röf gros lli
M  trojg sso uD dav ne
s  .tmölg ilb girdla llak

Ä  dankaS - daksl

B netsnäjtsdugsgninvarge  
ä  ,akryk smloH i mur reg
t   .00.31.lk 2/31 gadsro
A ardeH .nakryk i tulsv  
g ne dem ennim snattuF anrä  
g aiv nednofrecnaC llit avå  
m  es.sunof.rodissenni

Hipp Hipp 

HURRA!

Grattis till vår goa Hedda 
som fyller 3 år den 31/1. 

Kramar från mamma, pappa 
och storebror

MELLERUD
Smyrna: Onsd 19 Bibelklassen. 
Torsd 17 Språkcafé. Sönd 11 
Gudstj. Månd 17 U-landsgruppen 
börjar. Tisd 19 Bönesamling. 
Equmeniakyrkan: Sönd 11 
Gudstj., Sanna Mansouri med 
vänner. Tisd 10-12 Tisdagskaffe 
& Rastplast. 18 Scout. 

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

Smyrna: Onsd 20 Bön 2020. 

PREDIKOTURER

DÖDSFALL

Ett stort TACK till
Skållerudshemmets personal 
för god omvårdnad och ett 
gott bemötande av vår mam-
ma Majken Olsson.

Gunilla och Chicki

TACK

Torsd 19 Bön 2020. Fred 15 An-
dakt på Servicehuset. Lörd 9.30 
Bön 2020. Sönd 11 Gudstj. Tho-
mas och Anita Granath. Ssk. För-
samlingsmöte. Kyrkkaffe. Tisd 
11 Bön.
Equmeniakyrkan Södra Dal: 
Torsd 18 Brålanda. Mötesplats. 
Sönd. 11 Brålanda. Gudstj. m. 
nattv. Sigward.K, kyrkkaffe. 19. 
Frändefors, Söndagskväll i kyr-
kan, Sigward. K, serv. 
Brålanda: Sönd 18 Gudstj. med 
nattv., lovsång och förbön, Tho-
mas Holmström. Kyrkbil 308 70. 
Månd 12 Middagsbön i fsh. 
12.15-13.30 Lunch.
Sundals-Ryr: Torsd 12-14 Tors-
dagslunch med Byalaget i fsh 
11.30 Tid för eftertanke. Sönd 
11 Gudstj. i fsh, Thomas Holm-
ström. Kyrkfika. Kyrkbil 308 70.

FRÄNDEFORS
Frändefors: Torsd 14.30 Ge-
menskapsträff på Ringhem. Ehr-
ling Lundberg sjunger och spelar. 
En livlig show med många kända 
klassiker i sann Elvis anda. Sönd 
Högmössa, Kyrkokören. Daniel 
Westin. Tisd Gudstj. på Ringhem.

V  etsaräk rå

S erut  P  nossrete
* 7 a lirp  1 729   

h   tanmosni allits gadi ra
o  sso tanmäl hc

i  dankas hco gros rots 
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J  naho

L ane   hco U  fl
G vatsu   hco P  alua
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S tkäl   hco v  rennä

Ä   dankaS - daksl
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h  ravk iv ra
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S elimS noitarepO anräg döt  
e   resnärG natU erakäL rell
v  es.sunof.rodissennim ai

När livet tar en ny vändning
Att vänta barn och komma 
hem från BB med en frisk 
och rosig baby är inte alla 
förunnat. Det fick Caroline 
och Johan erfara i somras 
när deras efterlängtade 
lille son föddes och för 
den lilla familjen har Alla 
hjärtans dag fått en helt 
ny innebörd. Lille Vincent 
föddes med hjärtfel och 
bara fyra dagar gammal 
opererades han.
Rutinultraljudet 20 veckor in 
på graviditeteten fick följas 
upp av ett nytt fem veckor 
senare, men då var allt lugnt. 
Dock, i slutet av graviditeten 
fick Caroline en känsla av att 
allt inte stod rätt till och hon 
hade många frågor till möd-
ravårdscentralen. Oron öka-
de i och med att hon gick över 
tiden och här hoppades de på 
igångsättning vid 13 dagar 
men fick vänta till dag 17. I 
Carolines journaler är också 
hennes oro noterad. Förloss-
ningen blev lång, hela 26 
timmar tog det innan Vincent 
såg dagens ljus, klockan 
11.24 en tisdagsmorgon i 
juli.

Uppmärksammade 
snabb andning
Kontrollen direkt efter föd-
seln var helt okej. När de 
sedan kom till avdelningen 
noterade en av undersköter-
skorna att hon tyckte Vincent 
hade snabb andning. Man 
kollade, men inget mer. Da-
gen efter, innan den lilla fa-

Vincent är en go´ och gla´ liten kille på sex månader som gärna vill vara 
med. Här med pappa Johan i köket hemma i Åsen. 

DÖDSFALL

miljen skulle få åka hem, var 
samma undersköterska till-
baka i tjänst igen och påta-
lade återigen Vincents snab-
ba andning. Det blev nu 
undersökning, proverna vi-
sade på högt infektionsvärde, 
så istället för hemgång blev 
det inskrivning på neonatal-
avdelningen. 

– Då började vi förstå att 
något var galet, redan här 
kändes det overkligt, man 
tror ju inte att något sådant 
här ska hända egentligen, 
även om man är lite orolig. 
Man vill alltid att det ska gå 
bra, att man ska åka till BB 
och komma hem någon dag 
senare med ett litet barn, sä-
ger Johan 

Caroline och Johan infor-
merades om att läkarna vid 
undersökningen uppmärk-
sammat blåsljud från hjärtat, 

samma på andning och puls. 
Vi kan inte nog tacka den 
undersköterska som såg och 
tog tag i det hela.

Operation och 
spänd väntan
Vincents operation gjordes 
på lördag morgon. Den tre 
timmar långa operationen 
blev en lång väntan för Caro-
line och Johan 

– Vi fick följa med till ope-
rationssalen och lämna av 
Vincent. Då, när han rullades 
in på operation, visste vi inte 
hur vi skulle tänka...kanske 
var det sista gången, säger 
Caroline sakta och Johan fyl-
ler i;

 – Men samtidigt fick vi 
försöka trösta oss med att de 
kan det här. Kirurgen hade 
gjort en likadan operation 
bara någon dag innan, det är 
inte helt ovanligt.

Frampå eftermiddagen när 
de fick träffa sin son igen 
kändes det bra, men oron 
fanns kvar. Det var sondmat-
ning, kateter och dränage, 
efteråt hade Vincent mycket 
blåmärken. 

När de sedan var på väg ut 
från barnintensiven på kväl-
len gick det ett larm. Det var 
Vincent, han hade fått ett 
andningsstopp. Den lille fick 
hjärtkompressioner medan 
hans föräldrar hölls på behö-
rigt avstånd. 

– Den känslan som var där 
och då tog nästan musten ur 
mig, det var som om allt 
rämnade, hjälp vi orkar inte 
mer, säger Caroline som 
själv drabbades både av 
mjölkstockning med feber 
och urinvägsinfektion. 

De berättar att om de som-
nade så var det av ren utmatt-
ning, allt var som i ett töcken, 
en dimma.

Berättar för att 
kunna hjälpa
Idag är hela familjen hemma, 
till synes som vilken liten 
barnfamilj som helst och allt 
rullar på, trots att det som 
hänt finns med dagligen och 
stundligen. 

Vincent, en go´och glad 
liten kille, får leva med kon-
troller och undersökningar 
hela sitt liv, samt även ytter-
ligare operation i framtiden. 
Dessutom upptäcktes att han 
hade ännu ett hjärtfel, bicus-
pid aortaklaff. Detta kan man 
dock leva med, men det är 
ärftligt, varför även Vincents 
föräldrar kommer att få ge-
nomgå undersökningar.

 – Det som vi varit med om 
önskar man ju ingen annan, 
men genom att berätta kan-
ske vi kan hjälpa någon som 
ändå skulle hamna i en lik-
nande situation. Det gäller 
också att stå på sig om man 
känner att något är fel, avslu-
tar Caroline och Johan, som 
samtidigt är innerligt tack-
samma över att sjukvården 
fungerar för barnen.   

Ing-Marie Norrman 

men att det inte var något att 
oroa sig för. Det var inte helt 
ovanligt att bebisar kunde ha, 
uppfattade de. För säkerhets 
skull skulle man dock ta ett 
ultraljud på hjärtat. Härefter 
var krisen ett faktum och det 
blev fullt kaos.

Helikopterambulans 
till barnsjukhuset
Det var nu fredag och man 
hade upptäckt en förträng-
ning på aortan, aorta coarcta-
tion. Vincent fick medicin 
som skulle hjälpa till att 
hålla flödet öppet och beske-
det som vidare gavs var att 
han omgående skulle trans-
porteras till Göteborg och 
Drottning Silvias barnsjuk-
hus för operation. Sedan kom 
det ena chockbeskedet på det 
andra. För Vincent blev det 
helikopter till Göteborg istäl-
let för ambulans. 

 – Vi var helt avtrubbade, 
vi trodde att vi var inne i en 
mardröm. Tårarna rann, för-
lossningen hade tagit lång 
tid, jag var helt slut, berättar 
Caroline om sina känslor. 

– När vi kom dit ner och 
fick letat upp var han var, 
fann vi en liten kille, i en liten 
säng, fullt uppkopplad, det 
var slangar överallt. Efter 
några minuter fick vi sedan 
träffa både läkare och kirur-
ger som berättade vad som 
nu skulle ske. Tydligen är det 
inte helt ovanligt att barn 
föds med detta fel, men vi 
tycker kanske att man vid BB 
borde varit lite mer uppmärk-

Efter en längre tids sjukdom 
har Lars-Göran ”Futtan” 
Johansson avlidit. Han blev 
78 år.

Lars-Göran går till den 
lokala idrottshistorien som 
Melleruds IF:s bästa målgö-
rare genom tiderna, 607 mål 
på 566 matcher. Dessutom 
var han den första att 2019 
väljas in i klubbens Hall of 
Fame. Han fick också Svens-
ka Fotbollförbundets för-
tjänsttecken i guld 1996.

Lars-Göran föddes i Åmot 
1941, yngst av fem bröder. 
Han fick sin tidiga fotbolls-
skolning i Brålanda IF, men 
kom till Melleruds IF 1957. 
Trots locktoner från bland 
annat Jönköpings Södra och 
Åtvidaberg blev han klubben 

trogen tills han slutade spela 
efter säsongen 1976. I mitten 
av 1960-talet var Lars-Göran 
med att spela upp klubben 
från division fem till tre ge-
nom att vinna serien två år i 
rad. Han fortsatte sedan som 
tränare i Melleruds IF, Brå-
landa IF, Åsebro IF, Kroppe-
fjälls IF och distriktet. Han 
var också under många år 
medlem i Melleruds IF:s 
huvudstyrelse.

Även efter att han slutat 
vara aktiv inom fotbollen 
följde han sin gamla moder-
klubb och var ofta på Råda-
vallen i samband med hem-
mamatcherna. Han var också 
med som prisutdelare vid 
Klassbollen. Jag minns suset 
bland ungdomarna vid pris-

utdelningen när jag som 
speaker berättade om hur 
många matcher han spelat 
och hur många mål han gjort 
för MIF. Många unga fick där 
en ny förebild.

Jag träffade honom för en 
längre intervju i april 2019. 
Det märktes tydligt att han 
var stolt över sina prestatio-
ner på och utanför planen, 
om vilka han livligt berättade 
utan att det någonsin kändes 
som skryt. I prydliga pärmar 
fanns pressklipp och statistik 
som stödde om minnet någon 
gång sviktade, vilket det säl-
lan gjorde.

Lars-Göran efterlämnar 
fru, barn och barnbarn.

Lars Nilsson

TILL MINNE
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Förbr. l/100 km bl. körn (prel). WLTP: 2,0–7,6. NEDC korr: 1,8–9,4. CO2, g/ km. WLTP: 45–214. NEDC korr: 42–174. (V60 T6 aut– XC90 B6 AWD aut). Miljöklass Euro 6d-Temp. WLTP-värden avser EU-marknader. Marknadsspecifika avvikelser 
kan förekomma beroende på bilens specifikation. Bilarna på bilderna är extrautrustade. Volvo Privatleasing: 36 mån leasing via Volvofinans Bank, Volvo Serviceavtal och CarPay/Volvokort med drivmedelsrabatt. Transportstyrelsens avgifter tillkommer. 
Körsträcka 1000 mil/år. Reservation för ev. tryckfel.

NYHET

VOLVO PRIVATLEASING 
FRÅN 3 895:-/MÅN

Volvo V60 T4 aut Momentum Edition Volvo V90 T4 aut Momentum Edition
Volvo V90 D5 AWD  
Cross Country Advanced Edition

Fakta Volvo Privatleasing
• Ingen kontantinsats
• Fast månadskostnad

• Service ingår
• Rabatt på Volvia försäkring

Prisex.baserar sig på 36 mån, 1000 mil/år.

Med Volvo Privatleasing kan du skaffa dig en ny Volvo  
till en mycket attraktiv månadskostnad. Ingen kontant-
insats, service ingår och när leasingtiden är över lämnar 
du bara tillbaka bilen till oss. Välkommen på provkörning.

Volvo V60 Privatleasing

3 895:-/mån

Volvo V90 Privatleasing

4 295:-/mån

Volvo V90 Privatleasing

4 995:-/mån

Mellerud
Tel. 0530 - 447 70

Vänersborg, Onsjö
Tel. 0521 - 28 15 00 

Uddevalla, Fröland
Tel. 0522 - 814 00

Ed
Tel. 0534 - 617 80

Lysekil
Tel. 0523 - 100 01

Dingle
Tel. 0524 - 814 00

Åmål
Tel. 0532 - 626 00

Strömstad
Tel. 0526 - 613 13

Lördag 10-14, söndag 11-14 Lördag 10-14 Välkommen in nu i helgen.

Lärorik temadag för ökad acceptans 
MELLERUD 
I fredags var det temadag 
på Rådaskolan. Samt-
liga klasser på högstadiet 
deltog och arbetade med 
teman som kärlek, trakas-
serier och rasism. Syftet 
var att få elever att träf-
fas över gränser och öka 
förståelse och respekt för 
varandra.
Rådaskolan har flera gånger 
granskats av skolinspektio-
nen och hotats med vite för 
brister som otrygghet och 
rasistiskt och sexistiskt 
språkbruk.

– Vi tar åt oss av kritiken. 
Vi vill få eleverna till större 
acceptans, säger textilläraren 
Inga Andersson som tillsam-
mans med en grupp elever 
just avslutat dagens första 
pass i textilslöjdsalen. 

Här jobbade man med te-
mat ”Pretty in pink eller 

girlpower” och gjorde colla-
ge av bilder ur ett manligt och 
kvinnligt perspektiv. Elever-
na valde bilder ur veckotid-
ningar som Damernas Värld, 
Femina och Svensk Jakt. Det 
handlade om attityder och att 
bryta invanda roller. Det 
gällde att tänka utanför ra-
marna och sätta ihop ovän-
tade kombinationer. Musku-
lösa män i svepande kjolar, 
tjejer i typiskt manliga poser 
och kläder. Både ord och 
bilder användes och klistra-
tes upp på kartong till tanke-
väckande collage.

Inte enkelt alls, tyckte 
några av eleverna, men roligt 
och det gav mycket att prata 
om.

Rättigheter, mörk historia 
och sexualitet
På våningen över, i hemkun-
skapssalarna, handlade det 
om FN:s barnkonvention, 

I hemkunskapssalarna handlade det om FN:s barnkonvention. Här laga-
des burundisk gryta och indisk linsgryta.

Collage ur manligt och kvinnligt perspektiv, ombytta roller och tänka utanför boxen handlade det om i denna 
textilslöjdsal.

Paraidrott var temat i Rådahallen. Att utöva sport som rullstolsburen 
var ett av momenten eleverna kunde prova på.

barns rätt till skälig levnads-
standard, till exempel bostad, 
kläder och mat. Här stod 
maten i fokus och eleverna 
lagade tillsammans rätter 
som burundisk gryta med 
bröd och Dhal, en indisk 
linsgryta. 

Längre bort i korridorerna 
visades film. I en sal handlade 
det om Sveriges mörka histo-
ria och rasbiologen Herman 
Lundborg som i början av 
1900-talet mätte och jäm-
förde människors, särskilt 
samers, utseenden. 

I nästa sal var temat ”Kär-
lek för alla” och man såg en 
film om sexualitet och kärlek, 
mellan alla kön och åldrar. 

Paraidrott och etik 
på nätet
I salen där temat var nätetik 
hade just en diskussion ägt 
rum om näthat och grooming 
efter att man sett en film om 
det. Ett viktigt ämne att dis-
kutera då många barn under 
15 år någon gång utsätts för 
vuxna som i olika sociala 
medier tar kontakt med dem 
för att få avklädda bilder eller 
begå sexuella övergrepp.

I Rådahallen provade elev-
erna paraidrott. De fick till 
exempel prova på att att vara 
synskadade och med en med-
hjälpare gå en bana med olika 
hinder, eller att ta sig fram 
och spela basket i rullstol.

Tre 90-minuters pass var 

hade eleverna fått välja inför 
temadagen, vilket innebar att  
yngre och äldre elever fick 
arbeta tillsammans. 

– Vi har jobbat hela hösten 
med frågor som dessa, det 
ingår i vårt värdegrundsar-
bete, men det här upplägget 
har vi inte haft förut. Syftet 
var att träffas över gränser, 
säger Rådaskolans rektor 
Robert Olsson.

Dagen avslutades med att 
varje klass samlades och man 
gjorde en utvärdering av da-
gen, även digitalt.

– Många gillade att det var 
blandade grupper och berät-
tade att de fått nya vänner. Så 
dagen fyllde sitt syfte att träf-

fas över gränser. Dessutom  
tyckte de om  att ha fått för-
djupa sig i ett ämne och sade 
att de lärt sig något nytt 
denna dag, säger Ulrika Sö-

derlund, hemkunskapslärare 
och en av de som varit med 
och ordnat temadagen.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se
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Här är utbildningarna där flest får jobb 
Under de närmaste veck-
orna ska niondeklassare 
och deras föräldrar välja 
gymnasieprogram inför 
nästa läsår. För att hjälpa 
dem att göra genom-
tänkta val visar Svenskt 
Näringsliv hur elever från 
olika gymnasieprogram 
har klarat sig på arbets-
marknaden med siffror 

från Ekonomifaktas Gym-
nasiepejl.
Bland annat framgår vilka 
program där eleverna har 
högst medianinkomst fem 
och tio år efter avslutad ut-
bildning.

– Utbudet av gymnasie-
program är stort och det tar 
olika lång tid innan de som 
gått utbildningarna fått ett 

jobb. Skillnaderna mellan de 
olika gymnasieprogrammen 
och skolorna är störst efter 
fem år, men även efter tio år 
är de påtagliga, säger Anton 
Oskarsson, Svenskt Närings-
liv Västra Götaland. 

Yrkesval ett gott val 
– För många kan ett yrkes-
program vara ett bättre val än 

ett högskoleförberedande 
program. Flera av de utbild-
ningar som har både högst 
andel som är i arbete och hög 
medianinkomst fem år efter 
gymnasiet är just yrkespro-
gram, säger Anton Oskars-
son.

Exempel på program som 
uppvisar goda resultat fem år 
efter gymnasiet är Industri-

programmet i Uddevalla, 
Barn- och fritidsprogram-
men på Dahlstiernska gym-
nasiet i Mellerud och Tanums 
Gymnasium. Tio år efter 
gymnasiet är det elprogram-
met på Birger Sjöberggym-
nasiet i Vänersborg som 
toppar listan, följt av teknik-
programmet på samma skola.

– Det är förstås viktigt att 

välja utifrån intresse. Men 
det är också viktigt att göra 
ett genomtänkt och välinfor-
merat val. Med hjälp av 
Gymnasiepejl kan man 
skaffa sig en bild av hur valet 
av program kan påverka både 
inkomst och möjligheterna 
att få jobb, säger Anton Os-
karsson. 

Svenskt Näringsliv

Programmen med bäst utfall 5 år efter gymnasiet – Fyrbodal 

Program Etablerade på 
arbetsmarknaden Medianinkomst

 (Skola, kommun) % Kr/mån
1. Industriprogrammet

100,0 28 875(Uddevalla gymnasieskola)

2. Barn- och fritidsprogrammet
100,0 22 592(Dahlstiernska gymnasiet, Mellerud)

3. Barn- och fritidsprogrammet
100,0 22 500(Tanums Gymnasium)

4. Industriprogrammet
94,1 27 333(Karlbergsgymnasiet, Åmål)

5. Hotell- och restaurangprogrammet
87,5 25 517(Gullmarsgymnasiet, Lysekil)

6. Handels- och administrationsprogrammet
86,7 25 717(Strömstad gymnasium)

7. Byggprogrammet
83,3 31 921(Birger Sjöberggymnasiet, Vänersborg)

8. Fordonsprogrammet
83,3 31 308(Praktiska gymnasiet, Trollhättan)

9. Fordonsprogrammet
80,5 29 108(Uddevalla gymnasieskola)

10. Hotell- och restaurangprogrammet
80,0 23 292(Strömkulleskolan, Bengtsfors)

Tabellen visar programmen med högst etableringsgrad och medianinkomst under 2017 bland personer 
som avslutat gymnasiet med slutbetyg 2012. Etableringsgraden avser andelen individer etablerade på 
arbetsmarknaden enligt SCB:s etableringsmått. Medianinkomst avser förvärvsinkomst och arbetsrelaterade 
ersättningar. Uppgifterna presenteras på ekonomifakta.se/gymnasiepejl Källa: SCB

Programmen med bäst utfall 10 år efter gymnasiet – Fyrbodal 

Program Etablerade på 
arbetsmarknaden Medianinkomst

 (Skola, kommun) % Kr/mån
1. Elprogrammet

95,7 31 617
(Birger Sjöberggymnasiet, Vänersborg)

2. Teknikprogrammet
91,9 32 538

(Birger Sjöberggymnasiet, Vänersborg)
3. Fordonsprogrammet

91,3 34 450
(Uddevalla gymnasieskola)

4. Naturvetenskapligt program
91,2 30 329

(Karlbergsgymnasiet, Åmål)
5. Naturvetenskapligt program

90,0 33 008
(Dahlstiernska gymnasiet, Mellerud)

6. Byggprogrammet
88,0 32 033

(Uddevalla gymnasieskola)
7. Industriprogrammet

85,7 37 025
(Gullmarsgymnasiet, Lysekil)

8. Teknikprogrammet
85,7 32 413

(Nils Ericsonsgymnasiet, Trollhättan)
9. Naturvetenskapligt program

85,5 30 117
(Uddevalla gymnasieskola)

10. Hotell- och restaurangprogrammet
85,2 25 883

(Magnus Åbergsgymnasiet, Trollhättan)
Tabellen visar programmen med högst etableringsgrad och medianinkomst under 2017 bland personer 
som avslutat gymnasiet med slutbetyg 2007. Etableringsgraden avser andelen individer etablerade på 
arbetsmarknaden enligt SCB:s etableringsmått. Medianinkomst avser förvärvsinkomst och arbetsrelaterade 
ersättningar. Uppgifterna presenteras på ekonomifakta.se/gymnasiepejl Källa: SCB

”Yrkesprogram vår tydliga profil” 
MELLERUD 
Från och med hösten 2020 
är Dahlstiernska gymna-
siet i Mellerud ett renodlat 
yrkesgymnasium. Nytt är 
ett Restaurang- och livs-
medelsprogram. Första 
sökomgången sker den 3 
februari.
– Den som går en yrkesut-
bildning har en god arbets-
marknad att se fram emot, 
säger gymnasiet rektor Matti 
Bertilsson.

Ny statistik visar att den 
som går ett gymnasiepro-
gram har snabbast väg till att 
etablera sig på arbetsmark-
naden. Idag har många före-
tag svårt att hitta personal 
med den kompetens de efter-
frågar, samtidigt som det 
finns många arbetssökande. 
Yrkesutbildningar har inte 
kunnat locka unga i den ut-
sträckning som skulle be-
hövts för att täcka företagens 
rekryteringsbehov.

Nio olika yrkesprogram
I Mellerud är yrkesprogram-
men populära. Inför höstens 
gymnasiestart erbjuder 
Dahlstiernska gymnasiet nio 
olika nationella yrkespro-
gram. De program som er-
bjuds är det skolförlagda  
Barn- och fritidsprogrammet 
och VVS – och fastighets-
programmet. 

De andra sju programmen 
är Bygg- och anläggning,  El-

VVS- och fastighetsprogrammet är ett av nio yrkesgymnasieprogramm på Dahlstiernska gymnasiet i Mel-
lerud. Arkivbild.

Vi socialdemokrater känner 
en stark oro inför Melleruds 
kommuns personalförsörj-
ning, inom alla yrkesområ-
den. Utvecklingen under den 
nya politiska ledningen har 
inte gjort oss mindre oroliga. 
De visar en tydlig elitistisk 
inriktning med rekrytering 
och löneutveckling för che-
fer inom kommunens verk-
samheter. Vi har inget emot 
en sådan satsning, men en 
stor oro kring brister i rekry-
tering av all övrig personal, 
inklusive nyckelpersoner. 
Till detta kan läggas att om-
sorgen kring en del av kom-
munens medborgare med 
särskilda behov inte hanteras 
med samma kraft och ambi-
tion som tidigare. 

Vi upplever att den poli-
tiska majoriteten inte har 

grepp om kommunens fram-
tida personalförsörjning i sin 
helhet, utan på traditionellt 
borgerligt vis lämnar delar av 
både befolkningen och per-
sonalen åt sitt eget öde.

Det kan aldrig vi socialde-
mokrater i Mellerud accep-
tera! Vi anser att alla yrkes-
grupper är lika viktiga och 
har även i en motion yrkat att 
kommunens framtida perso-
nalförsörjningsplan ska ar-
betas om så att den omfattar 
alla anställda inom kommu-
nen.

Vi anser dessutom att en 
del medborgares speciella 
behov inom både skolans, 
socialtjänstens och sam-
hällsbyggnadsnämndens 
områden kräver att alla tjäns-
ter får fortbildning och en 
löneutveckling så att en bra 

Mellerud behöver satsa på   medborgare och personal

och energi, Fordon- och 
transport, Handel- och admi-
nistration, Industriteknisk, 
Restaurang- och livsmedel 
samt Vård- och omsorg. 

Dessa ges som lärlingsva-
riant där eleverna lär på ar-
betsplatsen cirka tre dagar i 
veckan. Nytt för i år är att 
Restaurang- och livsmedel 
som lärlingsvariant är med i 
programutbudet.

Utöver detta har skolan 
också de fyra olika individu-
ella programmen där arbete 
med kompletterande grund-
skolestudier och yrkesintro-
duktion sker.

Jobb efter utbildning
– Dahlstiernska är från och 
med hösten som helhet ett 
yrkesgymnasium. Det har 
blivit vår tydliga profil och 
ligger rätt för oss. Efterfrå-
gan på yrkesutbildad arbets-
kraft är överlag god efter 
examen och förtjänstmöjlig-
heterna är enligt Svenskt 
Näringsliv också bra, säger 
Matti Bertilsson. 

En fördel med yrkespro-
grammen är att man förutom 
yrkeskompetens också val-
bart inom utbildningen kan 
studera kurser som ger 
grundläggande högskolebe-
hörighet.

– Examensgraden från 
nationella program var 
mycket bra förra året, 87 
procent, en hög siffra i jäm-
förelse med de siffror riks-
snittet brukat visa på, så 
eleverna visade verkligen 
framfötterna, konstaterar 
Bertilsson.

Första sökomgången till 
kommande läsår sker den 3 
februari. 

– Då hoppas vi såklart på 
bra söksiffror, säger Matti 
Bertilsson.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

Det innebär att barnens 
mänskliga rättigheter skrivs 
in i vår lagstiftning och att vi 
får ett än skarpare verktyg för 
att tillgodose barnens rättig-
heter på alla plan.

 Att konventionen blir lag 
innebär också att barnens rätt 
att komma till tals stärks yt-
terligare. I dag händer det att 
barn inte får säga vad de 
tycker i till exempel vård-

nadstvister och vid utred-
ningar inom socialtjänsten.

 Barns rättigheter och ställ-
ning kommer att stärkas ge-
nerellt, särskilt inom rättsvä-
sendet. Den kommer att bli 
direkt tillämpbar i svenska 
domstolar och vid andra 
myndigheter, och därmed 
kommer dess bestämmelser 
åberopas oftare. Det kommer 
att ställas högre krav på kom-

FN:s barnkonvention  har blivit svensk lag!

Välkommen till debatt  
och insändarsidorna!DEBATT
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Renault CAPTUR
Nya

För allt i livet

renault.se

*Finansiering med Renault Relax Privatleasing inkl. 3 års service: 0 kr kontant, 36 månader rörlig ränta (Stibor 90 dgr), garanterat restvärde. Inga uppläggnings- elleraviavgifter Körsträcka 15 000 km/år inkl. service. 
3 månader fritt privatleasingskydd ingår för privatpersoner 18–63 år. Priset gäller vid privatleasing av nya Renault Captur senast 31/3 2020. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. Alla priser är inklusive moms. 
Bränsleförbrukning vid blandad körning, Renault Captur Zen TCe 100: WLTP 6,0 l/100 km, CO2-utsläpp: WLTP 135 g/km. Extrautrustning kan påverka bränsleförbrukning och CO2-utsläpp. Renault reserverar sig för 
eventuella felskrivningar. Bilen på bilden är extrautrustad.

Premiärhelg 1–2 februari
Välkommen på premiärhelg och upplev helt nya Renault Captur – passa även på att upptäcka våra premiärerbjudanden.   
Nya Renault Captur har inte bara fått ny design. Den smidiga SUVen är en helt ny upplevelse vad gäller komfort, köregenskaper  
och ny smart teknik. Allt för att förenkla dina dagar, oavsett hur de ser ut.

Renault CAPTUR Zen TCe 100
Privatleasing inkl. 3 års service

2 590 kr/mån*

Mellerud
Tel. 0530 - 447 70

Vänersborg, Onsjö
Tel. 0521 - 28 15 00 

Uddevalla, Fröland
Tel. 0522 - 814 00

Ed
Tel. 0534 - 617 80

Lysekil
Tel. 0523 - 100 01

Dingle
Tel. 0524 - 814 00

Åmål
Tel. 0532 - 626 00

Strömstad
Tel. 0526 - 613 13

Lördag 10-14, söndag 11-14 Lördag 10-14 Välkommen in nu i helgen.

Ska du sälja ditt hus? 
Kontakta oss vi har 

koll på läget.

MELLERUD | TEL 0530 134 00 | WWW.SVENSKFAST.SE/MELLERUD

Rekordförsäljning under 
december 2019, med fortsatt 

många köpare på kö.
Mellan 17-19 april finns vi på 

en stor husmässa i Oslo.
 

Om syftet med stödet för fi-
berutbyggnad på landsbyg-
den var att erbjuda alla  en 
möjlighet att  till en rimlig 
och någotsånär rättvis kost-
nad ansluta sig, kan man nu 
när många fiberföreningar är 
klara eller nästan klara kon-
statera att så inte har blivit 
fallet.

Kostnaden för att ansluta 
sig varierar kraftigt i de olika 
fiberföreningarna, Vissa har 
fått betala upp till tre gånger 
och kanske mer för en anslut-
ning än de som sluppit billi-
gast undan. Detta beror inte 
på att vissa föreningar varit 
duktigare på att räkna ut/ge-
nomföra utbyggnaden, 
tvärtom är det de som tving-
ats ta ut de högsta anslut-
ningsavgifterna som har fått 
jobba allra hårdast .

Orsaken till att det blivit så 
här ligger i  Jordbruksverkets 
grova indelning av landet i 
län/regioner med varierande  
stödprocent  från 70 procent  
och ned till 40 procent.  

Om vi tittar på vår egen 
region Västra Götaland har 
alla föreningar fått 40 Pro-
cent i stöd oavsett hur förhål-

Fiberutbyggnaden 
på landsbygden

Mellerud behöver satsa på   medborgare och personal

FN:s barnkonvention  har blivit svensk lag!

Välkommen till debatt  
och insändarsidorna!

Du får använda signatur i tid-
ningen, 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 
OBS! Max 2000 tecken.

petens om barns behov och 
rättigheter än idag.

 Det kommer skapas en 
nationell praxis om barnkon-
ventionens innehåll som 
kommer göra bestämmel-
serna om barns rättigheter 
tydligare. 

Erfarenheten från Norge 
som införde konventionen i 
lag redan 2003, visar att la-
gen har stärkt barnets rätts-

liga ställning generellt sett 
och att den gett konventionen 
högre juridisk status. Barn-
konventionen tas på större 
allvar och kan användas som 
rättskälla.
Socialdemokratiska riksdags-
ledamöterna Jörgen Hellman, 
Paula Holmqvist, Mats Wiking

kvalitet kan säkras långsik-
tigt!

Regeringens Långtidsut-
redning 2019 pekar på att den 
långsiktiga personalförsörj-
ningen bland ALLA perso-
nalgrupper inom kommuner 
och regioner kommer att bli 
2020-talets STORA utma-
ning.

Sveriges Kommuner och 
Regioner (SKR) har lämnat 
flera olika rapporter som 
pekar på samma problem och 
vi anser att en rejäl omarbet-
ning av kommunens perso-
nalförsörjningsplan måste 
fram.

Planen måste tydliggöra 
den politiska majoritetens 
ansvar som kommunens ar-
betsgivare, säkerställa rim-

liga arbetsförhållanden för 
kommunens personal, foku-
sera både på medborgarnas 
och personalens särskilda 
behov och säkra all personals 
möjligheter att utvecklas.

Vi socialdemokrater anser 
att det måste bli slut på un-
derbemanning, ökade timan-
ställningar och brist på möj-
ligheten att kunna få 
utvecklas i sitt arbete. Kom-
munen måste satsa långsik-
tigt på människorna som bor 
och arbetar för en socialt 
hållbar kommun.

Socialdemokraterna i Kom-
munfullmäktige

Michael Melby

Marianne Sand Wallin

landena för att gräva ned 
kabeln sett ut. Det har inne-
burit att de som bor i slättom-
råden där fibern i stor ut-
sträckning kunnat plöjas ned 
fått mycket låga avgifter 
medan de som bor i t.ex. 
norra Dalsland där man i stor 
utsträckning fått gräva ned 
fibern naturligtvis fått myck-
et högre kostnader.  

Alla kan göra fel och fatta 
ogenomtänkta beslut men 
det fina är att i detta fallet är 
det ju fullt möjligt om viljan 
finns och om man vill leva 
upp till de fina orden rättvisa, 
jämlikhet och solidaritet  att 
i efterhand kompensera de 
som har drabbats av jämfö-
relsevis oskäliga kostnader.       

Hans Östlund

Tel. 0530-125 40 
christina@mellerudsnyheter.se 

Storgatan 20, Mellerud  
www.mellerudsnyheter.se

Kontakta ChristinaVi delar ut ca 10.900 tidningar varje vecka

Med en annons i Melleruds 

Nyheter når du ut till många
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Bygg & ElTeknik

0530-127 27      LEgruppen.se
Elinstallation - Service - Data - Termografering

Ring 0705-613 603 /Roger Edén • www.eldal.se

ElmontageElmontage
på

Dal

STÄDNING
Veris kan hjälpa dig med HEMSTÄD, FLYTTSTÄD

och andra hushållsnära tjänster (RUT-avdrag)

Vi utför även KONTORSSTÄD
Allt med kvalitetsgaranti!

För mer information och beställning ring 0530-129 05 www.veris.se  

Lantbruksavtal
för bekämpning av  

råttor och möss  
fr. 2.000:-  + moms

0521-693 51
Patrick Eriksson

-

!

 

 . 

 

Komplett solskydd både inom- och utomhus

Norra Kungsgatan 14

Njut av solen – när du vill DIN TOTALENTREPRENÖR 
på bergvärme

blends

2 nyanser

1 nyans

gradient1

gradient2

Låt oss ta hand om hela förloppet!
Från borrning, nedmontering av ditt gamla 
system till det nya är installerat, injusterat 
och klart!

www.dprorservice.se

KG Svets & Maskin AB
Rep. av entreprenad-, jord-  

& skogsbruksmaskiner m.m.

Pressning av hydrauslang
Försäljning av oljor, filter, batterier m.m.

Slipargatan 1, Frändefors • 0521-400 88 eller 070-330 48 05
VÄLKOMNA!

Stort sortiment & 
snabb service

• Däckhotell

Välkommen in!        Öppet vard 8-17, lunch 12-13

0521-315 55 • Brålanda • www.thoresdack.se

Allt inom golv 
och mattor

 Lokala företag till er tjänst!

KVALITET • SÄKERHET • SERVICE

Tel. 0530-600 32 • www.taxidalsland.se

Vi arrangerar bussresor efter era önskemål

Buss

Elinstallation

Städ VVS

Däck

Solskydd

Byggteknik/elteknik

 Bygg

Reparation/service Skadedjursbekämpning

TROLLVI BYGG AB
Jonas Olausson
trollvibyggab@hotmail.com
0735-11 68 38

BOLSTAD PRÄSTGÅRD 5
565 66 MELLERUD

TOTALENTREPRENÖR

Ledig plats

VILL DU SYNAS HÄR?
Christina Svensson Callh 

0530-125 40

Kontakta vår säljare

Ledig 
annonsplats

Vill du att ditt företag ska synas

Ring

0530-125 40
för info och pris

Ledig plats

Golv
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Miljöträning för häst och ponny
BRÅLANDA 
På Nuntorp hålls det 
många utbildningar och 
kurser av olika slag. Även 
ridklubben, Dalslands 
Hästsportklubb, arrang-
erar där en hel del för 
ryttare och häst. I sön-
dags stod miljöträning på 
agendan när före detta ri-
dande polisen Britt-Marie 
Wiman gästade klubben.
Utöver sedvanliga hopp- och 
dressyrträningar bjuder 

Dalslands Hästsportklubb på 
tömkörning- samt körträning 
med mera. Söndagens miljö-
träning för häst och ponny 
handlade om hur man får en 
tryggare hantering och en 
säkrare ridning tillsammans 
med de fyrfota vännerna. 

– Samspelet mellan den 
lilla människan och den stora 
hästen har fascinerat mig 
sedan barnsben, säger Britt-
Marie Wiman, före detta 
polis och numera egenföreta-
gare inom hästutbildningar, 

Julia Thorén hade tagit med sig sin nya häst till miljöträningen och fick 
en hel del tips med sig i bagaget, exempelvis hur man ska tänka om man 
måste passera något skrämmande för hästen. 

Britt-Marie Wiman är före detta 
ridande polis som idag arbetar 
med hästutbildningar. Hon är C-
tränare i dressyr, examinerad rid-
lärare och har hållit på med hästar 
i hela sitt liv.

Kundaliniyoga för inre lugn
Melleruds Nyheter har 
besökt en prova-på-kväll 
med kundaliniyoga-trä-
ning, sinnets förhållande 
till kroppen. Här är det inte 
konsten att prestera som 
gäller, utan det är viktigt 
att lyssna till kroppens 
eget språk. 
Redan när träningen sätter 
igång, efter att alla samlats, 
infinner sig ett lugn och en 
harmoni i den nedsläckta 
lokalen, som lyses upp näs-
tan enbart av stearinljus och 
lyktor. Alla har liggunderlag 
och mjuka filtar till hands.

– Jag upptäckte kundalini-
yogan för tio år sedan och 
upplevde hur den gav mig ett 
lugn jag verkligen behövde i 
mitt stressade liv. Under min 
utbrändhet blev yogan en 
räddning för att komma till-
baka till ett nytt liv i balans 
där hjärtat visar vägen. Jag 
vill kunna dela dessa tekni-
ker för att fler ska kunna 
varva ner och hitta tillbaka 
till sig själva och sin innebo-
ende kraft och utbildade mig 
därför fem år senare till yo-
galärare. Vägen ledde till slut 
till gården Läperud här i 

Kristina Salen var en av de alla som tog tillfället i akt att testa kundalini-
yoga när det var pröva-på-kväll.

Liggmattor, ihoprullade filtar under huvudet, ljus och lyktor samt doftoljor hör till en yogaträning.

Härlig vecka för 
pojklaget

HANDBOLL 
Under loppet av en vecka 
spelade pojklaget tre serie-
matcher med mycket fina 
resultat. Det började förra 
söndagen med hemmamatch 
mot Härryda HK, en match 
vi ledde med några bollar 
ända fram till slutskedet då 
vi stressade fram lite enkla 
misstag och bjöd in gästerna 
till ett oavgjort resultat. 

Tisdag kväll åkte laget till 
Stenungsund, inte optimalt 
att spela bortamatch en var-

dag mitt i skolveckan men 
med en vinst hem i bagaget 
kändes det betydligt lättare. 

Nu i söndags var det dags 
för tredje matchen då Marks 
HK kom på besök. Det var 
aldrig något snack om saken, 
killarna stod upp fantastiskt 
bra i försvaret med ett sam-
arbete som gjorde det myck-
et svårt för gästerna. Två 
vinster och en oavgjord på en 
vecka är vi väldigt nöjda 
med.

Petra Gull

MHK P13 spelade under loppet av en vecka tre seriematcher, med strå-
lande resultat.

HANDBOLL 
I division fyra fortsätter 
Melleruds HK att rada 
upp segrar. I söndagens 
bortamatch mot Nödinge 
SK togs den sjunde vinsten 
i rad. Denna gång skrevs 
segersiffrorna 25-20 efter 
14-10 i paus.

Lagledaren Michael Mjör-
nestål säger att det var ”en 
seg start, men sedan sprang 
vi sönder dem”. En avgö-
rande faktor var Melleruds-
spelarens snabba kontringar. 

Mjörnestål lyfter fram lag-

insatsen, men ger ett extra 
plus till Amanda Andersson. 

Notabelt är att Nathalie 
Phumipanya gjorde sitt för-
sta A-lagsmål i karriären.

Melleruds HK ligger nu 
tvåa i tabellen efter Backa 
HK.

Målgörare i Mellerud: 
Amanda Andersson 9, Jenny 
Eliasson 7, Emma Mjörne-
stål 3, Ella Regeskog och 
Klara Hagström Larsson två 
var, Malin Jansson och Na-
thalie Phumipanya ett var.

Lars Nilsson

Fortsatt segerrad

Glädje i minigänget

HANDBOLL 
Melleruds Handbollsklubbs 
minihandbollsgäng har varit 
i Uddevalla och spelat sam-
mandrag. 

Gruppen delades in i två 

lag och spelade sammanlagt 
nio matcher á 17 minuter. 

Det blev en rolig dag med 
handboll, glädje och gemen-
skap. 

MHK

Nio matcher spelades när MHK:s minihandbollsgäng gästade Uddevalla.

SPORT

ningen, både i Mellerud och 
i Brålanda, under våren. För 
Kristina Salén är det första 
gången hon testar på kundali-
niyoga. 

 – Jag känner att jag behö-
ver komma ner i varv, jag har 
lite låg stressnivå, säger hon 
och menar också att den sjuk-
dom hon har, fibromyalgi, 
utlöstes av stress. 

Även för Harriet Törnros 
är det kundalinidebut;

 – Men jag har tidigare 
testat medicinsk yoga, som 
jag tycker varit bra, säger hon 
och Jenny förklarar senare att 
den medicinska yogan är en 
del av kundaliniyogan. 

Vad är kundaliniyoga?
Kundaliniyoga innefattar 
tekniker för att öka medve-
tenheten och väcka männis-
kans inre potential. Upple-
velsen av yogan ska få oss att 
utforska vår inre sanning, 
bortom invanda mönster och 

föreställningar. Det är en 
dynamisk yogaform som 
passar alla, då fokus ligger på 
att bemästra sinnet snarare än 
att bemästra den fysiska 
kroppen. 

Därför är kundaliniyogans 
mjuka övningar, i takt med 
andningen, anpassade så att 
det passar var och en. Genom 
att nyfiket utforska varje 
ögonblick ska man kunna ge 
sig själv precis det som be-
hövs och så utveckla en 
medvetenhet och en vänlig-
het till sig själv.

Med hjälp av kundaliniyo-
gans kroppsställningar, and-
ning, mentala fokus och av-
slappning ska kroppen 
balanseras och hjälpas till 
självläkning. Yogan påver-
kar också nervsystemet för 
att hitta ett inre lugn, men 
också för att få kraft och en-
ergi i vardagen. 

Ing-Marie Norrman

  

med många strängar på sin 
lyra.

Målet-en tryggare häst
När ryttarna, efter en timmas 
introduktion, kom in i ridhu-
set tillsammans med sina 
hästar och ponnyer i söndags, 
möttes de av flaggor, para-
plyer, presenningar, bollar 
etcetera. Saker som ofta 
förknippas med sådant som 
hästarna reagerar starkt på. 
Nu skulle dessa passeras, 
klivas över, ja helt enkelt 
övervinnas.

Genom systematisk peda-
gogisk och regelbunden trä-
ning utifrån hästens egna 
förutsättningar kan alla ryt-
tare få en tryggare säkrare 
och mer avspänd häst för-
kunnade Britt-Marie Wiman. 

– Det som vi gör här idag 
behöver inte vara det enda 
sättet att miljöträna en häst, 
men efter 30 år som ridande 
polis, vet jag att det här är ett 
sätt som fungerar. För att 
hästen ska förstå oss, så 
måste vi också förstå hästen. 
Bara det att hästens ögon sit-
ter på sidan och inte rakt 

fram, gör att de har en annan 
synuppfattning än vi, mena-
de hon.

Det som dagens deltagare 
fick ta del av har man inte 
bara nytta av i den dagliga 
hanteringen av hästen och på 
tränings- eller tävlingsba-
nan, utan även på uteritten 
och framförallt om man nå-
gon gång är tvungen att ge 
sig ut i trafiken.

Ing-Marie Norrman 

Mellerud och möjligheten 
öppnade sig att kunna under-
visa här i slutet av 2018.  Idag 
njuter jag av nuet, tidigare 
ville jag bara framåt, berättar 
Jenny Åhman, som tidigare 
arbetat som projektledare 
inom bilindustrin.

Första gången
Jenny Åhman är således den 
som håller i den här yogaträ-
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BRÅLANDA, Industrigatan 13
Maskinförsäljning: Nils Högberg 010 - 556 26 29
Reservdelar och Verkstad: 010 - 556 02 80
www.lantmannenmaskin.se

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

P
N
1
9
0
2

Oljekampanj 
i vår butik

Våren närmar sig – 
boka tid i verkstaden 

inför säsongen
Lastaren på köpet

Följ oss på 
sociala medier

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

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

www.ahlstrom-munksjo.com

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

Låt din  
skog förädlas  
på hemmaplan

Anton Johansson 
Bäckefors
Tel. 070-594 68 31

.se 

Hundkurser 
startar v. 2

   073-970 71 95

Är hunden 
ensam hemma?

Jag har hunddagis

   073-970 71 95

.se 

Tovig hund? 
Jag är hundfrisör

   073-970 71 95

.se 
Hönsfoder
Björkved

Tel. 0521-360 48

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

Halmpellets
Ströpellets

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

Hästfoder
Tillbehör häst

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

Majs t. åtel
Stor/småsäck

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

Kutterspån
Lantbruksströ

blends

2 nyanser

1 nyans

gradient1

gradient2

VVS
Allt inom 

Martin
073-99 21 446

Badrumsrenoveringar

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

Frändefors församling söker
Kyrkvaktmästare säsong 6 mån.

2 sommarjobbare som kan jobba  
5 veckor vardera

Läs mer www.svenskakyrkan.se/frandefors

Annonsering för privatpersoner. Pris: 75:- 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 75:-

SÄLJES SKÄNKESBYTESKÖPES

Köpes
ÄLDRE MOPEDER eller motor-
cyklar köpes oavsett skick, Helst 
50-70-tal, även delar. Bil/traktor 
kan vara intressant. Kont. bet. 
Ring Thomas 0705-41 18 66.

www.grongestaltning.se

Grön Gestaltning
Trädgårdsanläggning
Fredrik Persson
073-691 31 24

Byggnadsställningar
076-195 60 72

076-571 79 08

Maskiner och lastbilar
Sand, grus, singel, jord 

och täckbark
Rolf: 070-537 34 72

www.vermdal.se

DALVÄRM

Ledig lägenhet i  
Centrala Mellerud  
PD Lundgrensgatan 19A

3 rok, 70 m2. Hyresledig 
1 maj (ev. tidigare)

Markplan med egen 
ingång och stor altan 
på baksidan. Garage 
och stort förråd. Hög 

standard. Badrum 
m. kakel/klinkers och 

egen tvättmaskin.

Benny 070-595 61 34 
e-post: benny@mabentho.se

olesensbygg@gmail.com

Dalsland & södra Värmland

101,6 MHz

NU FINNS VI I MELLERUD

Hits, klassiker och låtar  
du glömt att du minns...

www.radio45.se

En lokal radiokanal med  
säte i Åmål som du hör  

i Dalsland & södra Värmland

Flyttstäd
Veckostäd
Fönsterputs

Rullande sy 
& hemservice

070-649 32 86 073-354 47 84

ALLT INOM 
BYGG

Bänkskivor
Fönsterbrädor

Gravstenar – renovering
070-685 22 27

TRESTADS  
STENHUGGERI AB

UTHYRES

LEDIGA PLATSER

FUTSAL 
I lördags avgjordes Vä-
nersborgs kommunmäs-
terskap i futsal (ICA Kvan-
tum Cup). I damklassen 
deltog två lag från Mel-
leruds spridningsområde, 
Åsebro/Brålanda IF och 
Frändefors IF. Bäst gick 
det för Åsebro/Brålanda.
Det började i moll. Å/B be-
segrades i första gruppspels-
matchen av Vänersborgs FK 
med 1-0.  Redan i andra 
matchen vände det när man 
slog Vänersborgs IF med 3-0 
efter två mål av Jessica Wä-
nerlöw och ett av Sandra 
Petterson Jacobsson.

Så var det dags för derby 
mot Frändefors IF. Det blev 
andra vinsten för Å/B. 1-0 
efter mål av Jessica Wäner-
löw. I gruppavslutningen 
spelade tjejerna 1-1 mot 
Wargöns IK, målgörare Ise-
lin Skansen.

Som tvåa i gruppspelet fick 
Å/B möta trean Frändefors 

Mästare i futsal

Åsebro/Brålanda IF kan titulera sig både distriktsmästare i Dalsland och 
kommunmästare i Vänersborg. Foto: Privat.

IF i semifinal. Det blev i 
mycket en repris på grupp-
spelsmötet, samma resultat, 
1-0, och samma målgörare, 
Jessica Wänerlöw.

I finalen var det returmöte 
mot Vänersborgs FK och 
möjlighet till revansch. Ge-
nom storspel i målet av Elin 
Bååt och ett segermål av 
Sandra Pettersson Jacobsson 
var turneringssegern ett fak-
tum.

Laget kan därmed sum-
mera sina futsalvinster. Fyra 
turneringssegrar av fyra möj-
liga. Lovar gott inför som-
maren.

Lars Nilsson

Åsebro IF Supporterklubb: 

Kaffe i klubbstugan onsdag 

5/2 kl. 10.00. Välkomna!

FÖRENINGSNYTT
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ALLTJÄNST
S. Larssons Alltjänst AB 
Golvslipning, mattläggning, 
tapetsering, målning, trådgård, 
beskärning, snöskottning, m.m.
Mob.073-985 27 00.

VÄRMEPUMPAR
BIC Värmepumpar
Berg – Luft – Vatten
Kostnadsfria offerter
Ring 0534-616 38

Rokvist’s trädgårdsservice
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

Svenska Glaslösningar AB
(f.d. Wressel’s Glas)
Bilglas – Planglas – Plast – 
Svetsning
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

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, Drottning Kristinas väg 2.
Bokning varje dag på  
tel. 0532-160 02.
www.smadjursveterinaren.se
info@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 Professional 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
Håkans mobil: 070-653 26 71

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

100:-/vecka
3 rader + rubrik. 10:-/extra rad

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

TRÄDGÅRDSTJÄNST

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

STÄD

TJÄNSTER

Veteranpoolen
Vi hjälper dig städ och hemtjänst-
service. Ring Veteranpoolen!  
Tel. 0530-72 50 50 eller maila 
mellerud@veteranpoolen.se

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

AKTIEBOLAG

RS Däck & Recond
Däckservice, slipning strålkastarglas
070-310 32 84
Alltid lågpris på däck

PIZZERIA
Habibi Åsens Pizzeria & Pub
À la carte  •  Fullst. rättigheter
Tel. 0530-300 72
Hemkörning

VI KÖPER FORDON KONTANT 
Personbilar 2010-2019
Lätta lastbilar 2010-2019
HUSBILAR 2005-2019
Oscarssons Bil AB
Tel. 0530-40 400 växel
www.oscarssonsbil.se

BILAR/HUSBILAR

www.seniorbolaget.se
Vi tar hand om städ, trädgård, 
snickeri och målning
Ring Monica 010-175 19 36

BÄCKEBOL THAI MASSAGE
Thaimassage – Oljemassage – 
Fotmassage
Boka tid: 073-904 70 93 svensk
             070-015 39 15 engelsk
Järn, Bäckebol 1, 464 93 Mellerud

MASSAGE 

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!

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

Storgatan 26 i Brålanda 
Tel: 0761-95 53 60

Även vaxning

fotvård
Blommans

Canal Digital, Viasat 
och Boxer

070-328 08 60 
lars@dalslandsantennservice.se

Da l s l ands

Antenn-
Service
Da l s l ands

Antenn-
Service

Grundig Tv
070-328 08 60 

lars@dalslandsantennservice.se

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 

Stefan   Christoffer

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

0530-421 64

B wlinghall
Eds

AFTER WORK

0534-610 65 
www.edsbowlinghall.se

B wlinghall
Eds

0534-610 65 
www.edsbowlinghall.se

DISCOBOWLING

B wlinghall
Eds

0534-610 65 
www.edsbowlinghall.se

BARNKALAS

B wlinghall
Eds

0534-610 65 
www.edsbowlinghall.se

FÖRETAGSFEST

Allt inom golv 

och mattor

Maritha Johans on
Leg. psykoterapeut

Samtalsmottagning

073-745 21 50

• Individuella samtal
• Par- och relationssamtal

www.marithas.se

Tel. 0530-605 16, 070-962 48 04

Inramning
Konstnärsmaterial

lymfdränagebehandling 

hos oss! Ring för bokning!

Nu kan du boka

Tel. 0530-414 10 • www.sunlike.se

Läs mer om våra 
erbjudande på 
www.trepo.se

Din lokala larminstallatör

070-270 40 53
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Melodikrysset v.5 - 1 februari

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. 5 – 1 februari

05:15 Go‘kväll
06:00 Morgonstudion
09:10 Rederiet
09:55 Go‘kväll
10:40 K-märkta ord
10:45 Stjärnorna på slottet
11:45 Svenska nyheter
12:15 Auktionssommar
13:15 Antikrundan
14:15 En svensk tiger
15:15 Matiné: Lek med döden
16:45 McLeods döttrar
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 Uppdrag granskning
21:00 Rapport från 2050
22:00 Superungar
23:00 Skam España
23:30 Rapport
23:35 Skavlan
00:35 En svensk tiger
01:35 McLeods döttrar
02:20 Rederiet
04:45 Sverige idag

09:00 Forum
12:00 Rapport
12:03 Forum
16:00 Rapport
16:05 Forum
16:15 Presidentfamiljen Bush: 
 En maktsaga
17:00 Kärleksmedicinen
17:15 Nyheter på lätt svenska
17:20 Nyhetstecken
17:30 Oddasat
17:45 Uutiset
18:00 Naturens hemligheter
18:30 Efter Förintelsen
19:25 Anslagstavlan
19:30 Hämnd och kärlek
20:00 När livet vänder
20:30 Kiravas - vi lagar mat
21:00 Aktuellt
21:39 Kulturnyheterna
21:46 Lokala nyheter
21:56 Nyhetssammanfattning
22:00 Sportnytt
22:15 USA:s beväpnade lärare
23:05 Vetenskapens värld
00:05 Efter Förintelsen
01:00 Symbolernas hemliga värld
01:45 Sportnytt
02:00 Nyhetstecken

14:00 UR Samtiden
17:00 Skogens fem gröna 
 bröder
17:05 Antikmagasinet
17:35 Sanningen om Franco
18:25 Övergivna byggnader
19:10 Snowhow - Den nordiska 
 vintern
20:10 Seriestart: Omöjliga 
 järnvägar
21:00	Gubbar	bakom	flötet
21:30 När valarna gick på land
22:20 Människans bästis
23:45 Våra fantastiska sjöar
00:35 Omöjlig ingenjörskonst

20:00 McLeods döttrar
20:45 Rederiet - syntolkat
21:25 Strömsö
21:55 Broderikamrater
22:00 Superungar - syntolkat
23:00 Överklassmördaren
23:45 Kalifat
00:30 Frederik af folket
01:30 Vargblod

05:15 Younger
05:45 Nyhetsmorgon
10:00 Privatdetektiverna 
 Shakespeare & 
 Hathaway
12:00 Hem till gården
13:00 Bytt är bytt
14:00 En plats i solen: Vintersol
16:00 Dr Phil
17:00 Efter fem
18:25 Lotto, Joker och Drömvinsten
18:30 Efter fem
18:50 Keno
19:00 TV4Nyheterna, Sporten
19:20 TV4Vädret
19:30 Farmen
20:00 Sveriges mästerkock
21:00 Renées brygga
22:00 TV4Nyheterna
22:30 Ekonominyheterna
22:40 Sporten
22:55 TV4Vädret
23:00 CSI
00:00 Law & ordervictims unit
01:55 Elementary
02:50 En plats i solen: Vintersol
04:50 Younger

05:10 Last man on earth
05:35 Cops
06:00 Just shoot me
06:25 Last man on earth
06:45 Våra värsta år
07:35 Brit cops
08:30	Tattoo	fixers
09:30 2 1/2 män
10:30 Kung av Queens
11:00 Just shoot me
11:30 Cops
12:30 Simpsons
13:30 Kung av Queens
14:00 NCIS: Los Angeles
15:00 2 1/2 män
16:00 NCIS: Los Angeles
17:00 Seinfeld
18:00 How I met your mother
19:00 Simpsons
20:00 Seinfeld
21:00 Accepted
23:00 How I met your mother
00:00 Family guy
01:00 American dad
02:10 Cops
02:55 24: Legacy
03:40 American dad
04:35 Family guy

05:15 Go‘kväll
06:00 Morgonstudion
09:10 Rederiet
09:55 Go‘kväll
10:40 Så ska det låta
11:40 På spåret
12:40 Sverige!
13:10 Skavlan
14:10 Rapport från 2050
15:10 Uppdrag granskning
16:10 Strömsö
16:40 Mord och inga visor
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 Antikrundan
21:00 Äkta Billgrens
21:45 Ingen lyssnar
22:00	Dox:	De	överblivna
23:25 Rapport
23:30 Auktionssommar
00:30 Come home
01:30 Rederiet
02:15 Sändningsuppehåll
04:45 Sverige idag

09:0014:00 Forum
12:00 Rapport
14:00 Forum: Riksdagens 
 frågestund
15:15-16:15 Forum
16:00 Rapport
16:15 Naturens hemligheter
16:45 Kiravas - vi lagar mat
17:15 Nyheter på lätt svenska
17:20 Nyhetstecken
17:30 Oddasat
17:45 Uutiset
18:00 När livet vänder
18:30 Warszawagettots yngsta 
 hjältar
19:30 Hämnd och kärlek
20:00 Snowhow - Den nordiska 
 vintern
21:00 Aktuellt
21:39 Kulturnyheterna
21:46 Lokala nyheter
21:56 Nyhetssammanfattning
22:00 Sportnytt
22:15 Kulturveckan
22:45 Hemkomsten
00:30 Warszawagettots yngsta 
 hjältar
01:45 Sportnytt
02:00 Nyhetstecken

14:00 UR Samtiden
17:00 Klipp ur Strömsö
17:10	Gubbar	bakom	flötet
17:40 Omöjlig ingenjörskonst
18:25 På mc i Förintelsens spår
19:25 Nya Zeelands kust
20:10 Sanningen om Franco
21:00 Antikmagasinet
21:30 En diktators uppgång och 
 fall
22:25 Krokodilernas kung
23:15 Människans bästis

20:00 Presidentfamiljen Bush: 
 En maktsaga
20:45 Rederiet - syntolkat
21:30 Hem till byn - syntolkat
22:25 Pappahelger
23:10 Punk - en revolution i fyra 
 delar
00:00 Superungar - teckenspråks-
 tolkat
01:00 Sverige!
01:30 Vargblod

05:15 Younger
05:45 Nyhetsmorgon
10:00 Privatdetektiverna 
 Shakespeare & 
 Hathaway
11:00 Privatdetektiverna 
 Shakespeare & Hathaway
12:00 Hem till gården
13:00 Bytt är bytt
14:00 En plats i solen: Vintersol
16:00 Dr Phil
17:00 Efter fem
18:50 Keno
19:00 TV4Nyheterna, Sporten
19:20 TV4Vädret
19:30 Farmen
20:00 Torpet
21:00 Sverige mot Norge
22:00 TV4Nyheterna
22:30 Ekonominyheterna
22:40 Sporten
22:55 TV4Vädret
23:00 CSI
00:00 Law & order
01:55 Elementary
02:50 En plats i solen: Vintersol
04:50 Younger

05:20 Last man on earth
06:00 Just shoot me
06:25 Last man on earth
06:45 Våra värsta år
07:35 Brit cops
08:30	Tattoo	fixers
09:30 2 1/2 män
10:30 Kung av Queens
11:00 Just shoot me
11:30 Cops
12:30 Simpsons
13:30 Kung av Queens
14:00 NCIS: Los Angeles
15:00 2 1/2 män
16:00 NCIS: Los Angeles
17:00 Seinfeld
18:00 How I met your mother
19:00 Simpsons
20:00 Seinfeld
21:00 Insurgent
23:20 How I met your mother
00:20 Family guy
01:20 American dad
02:25 Cops
03:10 24: Legacy
03:55 American dad
04:50 Family guy

05:15 Go‘kväll
06:00 Morgonstudion
09:10 Rederiet
09:55 Go‘kväll
10:40 Anslagstavlan
10:45 En kväll för Marie Fred-
 riksson
12:15 Hem till byn
13:55 Antikrundan
14:55 The Graham Norton show
15:55 Columbo
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 På spåret
21:00 Skavlan
22:00 Svenska nyheter
22:30	Seriestart:	I	maffians	mitt
23:30 Rapport
23:35 Suits
00:15 Rapport från 2050
01:15 Kalifat
02:00 Överklassmördaren
02:45 Rederiet
04:30 Sverige idag

09:00 Forum
12:00 Rapport
12:03 Forum
16:00 Rapport
16:05 Forum
16:15 Tasha 17K
16:45 Kulturveckan
17:15 Nyheter på lätt svenska
17:20 Nyhetstecken
17:30 Oddasat
17:45 Uutiset
18:00 Symbolernas hemliga värld
18:30 Dr. Mengeles sista patient
19:30 Hämnd och kärlek
20:00 Design bortom gränser 
 - Charlotte Perriand
21:00 Aktuellt
21:22 Kulturnyheterna
21:30 Sportnytt
21:45 Sameblod
23:35 USA:s beväpnade lärare
00:25 Dr. Mengeles sista patient
01:25 Sändningsuppehåll
01:45 Sportnytt
02:00 Nyhetstecken

14:00 UR Samtiden
17:00 Övergivna rum
17:20 När valarna gick på 
 land
18:15 Arkitektens hem
18:45 Med motorbåt i vikingar-
 nas fotspår
19:25 Guide till evig ungdom
20:10 Våra sinnen i framtiden
21:00 Irland med Simon Reeve
21:50 Övergivna byggnader
22:35 På mc i Förintelsens spår
23:35 Dokument utifrån: AI - hot 
 eller möjlighet?
00:35 Omöjlig ingenjörskonst

20:00 På spåret - syntolkat
21:00 Rederiet- syntolkat
21:45 Hem till byn - syntolkat
22:40 Så ska det låta
23:40 Come home
00:40 Mr. Robot
01:30 Vargblod

05:15 Younger
05:45 Nyhetsmorgon
10:00 Privatdetektiverna 
 Shakespeare & 
 Hathaway
12:00 Hem till gården
13:00 Bytt är bytt
14:00 En plats i solen: Vintersol
16:00 Dr Phil
17:00 Efter fem
17:50 Bli vän med V75
17:55 Efter fem
18:50 Keno
19:00 TV4Nyheterna
19:15 Sporten
19:20 TV4Vädret
19:30 Postkodmiljonären
20:00 Talang
21:30 Get hard
22:00 TV4Nyheterna och sport
22:05 TV4Vädret
22:15 Get hard
23:50 I min vildaste fantasi
02:00 Still Alice
04:00	Fixer	upper

05:15 Family guy
05:35 Last man on earth
06:00 Just shoot me
06:25 Last man on earth
06:45 Våra värsta år
07:35 Brit cops
08:30	Tattoo	fixers
09:30 2 1/2 män
10:30 Kung av Queens
11:00 Just shoot me
11:30 Cops
12:30 Simpsons
13:30 Kung av Queens
14:00 NCIS: Los Angeles
15:00 2 1/2 män
16:00 NCIS: Los Angeles
17:00 Seinfeld
18:00	Tattoo	fixers
19:00 Simpsons
20:00 Seinfeld
21:00 Righteous kill
23:10 Dead again in Tombstone
01:10 Svenska fall
02:10 Hassel
03:00 Cops
03:50 American dad
04:45 Family guy

05:00 Go‘kväll
05:45 Landet runt
06:30 Fråga doktorn
07:15 Uppdrag granskning
08:15 En svensk tiger
09:15 Vinterstudion
09:30 Alpint: Världscupen
11:30 Alpint: Världscupen
12:45 Skicross: Världscupen
14:00 Vinterstudion
14:30 K-märkta ord
14:35 Äkta Billgrens
15:20 Skavlan
16:20 En kväll för Marie Fred-
 riksson
17:50 Helgmålsringning
17:55 Sportnytt
18:00 Rapport
18:15 Sverige!
18:45 Vem vet mest?
19:30 Rapport
19:45 Sportnytt
20:00 Melodifestivalen 2020: 
 Deltävling 1
21:30 Seriestart: Erkännandet
22:20 Rapport
22:25 Pitch Perfect 2
00:15	Nattfilm:	Jalla!	Jalla!
01:45 Stan Lee‘s Lucky Man
02:30 På spåret

08:05 Hämnd och kärlek
10:35 Hur lät Beethoven?
11:35 De sista sonaterna
12:40 Beethovens Pastoral-
 symfoni
13:30 Vetenskapens värld
14:30 Kindertransporter till 
 Sverige
15:30 Symbolernas hemliga värld
16:00 Sverige idag
16:25 Klipp ur Strömsö
16:35 Naturens hemligheter
17:05 Frederik af folket
18:05	Renoir	och	flickan	med	det	
 blå hårbandet
19:00 Kulturstudion
19:05 Count Basie
20:20 Kulturstudion
20:25 Miles Davis - Birth of the 
 Cool
22:20 Kulturstudion
22:25 Countrymusikens historia
23:20 The Day
00:05 Kindertransporter till 
 Sverige
01:05 Kiravas - vi lagar mat
01:35 Sändningsuppehåll
01:45 Sportnytt

09:00 UR Samtiden
15:00 Bitcoin för nybörjare
15:50 Med motorbåt i vikingar-
 nas fotspår
16:30 Övergivna byggnader
17:15 Irland med Simon Reeve
18:05 Omöjliga järnvägar
18:55	Gubbar	bakom	flötet
19:25 När valarna gick på land
20:15 Nya Zeelands kust
21:00 Vargarnas nya Yellowstone
21:50 En diktators uppgång och 
 fall
22:45 Våra sinnen i framtiden
23:35 Våra fantastiska sjöar
00:25 Sanningen om Franco

20:00 Melodifestivalen 2020: 
 Deltävling 1 - syntolkat
21:30 Äkta Billgrens
22:15 Rapport från 2050
23:15 Idrottsgalan - syntolkat
01:45 Vargblod

05:00 Husakuten
06:00	Fixer	upper
06:55 Bygglov
07:55 Nyhetsmorgon
11:30 Talang
13:00 Renées brygga
14:00 Farmen
14:30 Ishockey: Leksand
 –Frölunda
17:55 Keno
18:00 Trav: –
19:00 TV4Nyheterna
19:10 Sporten
19:25 TV4Vädret
19:30 Postkodmiljonären
19:55 Lotto, Joker och Drömvins-
 ten
20:00 Klassfesten
21:30 Så mycket bättre 
 – guldkorn
22:00 TV4Nyheterna
22:05 TV4Vädret
22:15 Så mycket bättre 
 – guldkorn
23:30 Terminator: Genisys
02:05 Goat
04:15 Världens häftigaste tårtor

05:10 Family guy
05:35 Last man on earth
06:00 Joyride
06:25 Just shoot me
07:15 Cooper Barrett‘s guide to 
 surviving life
08:00 My name is Earl
09:00 The history of comedy
10:00 Brit cops
13:00 Man seeking woman
13:30 Simpsons
14:00 Men at work
15:00 Cosplay Melee
16:00 The cobbler
18:00 Gränsbevakarna USA
19:00 Brooklyn nine nine
20:00 Simpsons
20:30 Family guy
21:00 Making history
21:30 Hitman
23:30 Insurgent
01:50 The Lazarus effect
03:15	Tattoo	fixers
04:05 Men at work
04:50 My name is Earl

Vårt bankgiro är: 5757-5581. 
Skriv ”Stödprenumeration”.

Swishnummer: 123 029 62 69. 
Skriv ”Stödprenumeration”.

Att komma in till oss på redak-
tionen och ge sitt bidrag direkt 
går också bra. 

Stödprenumeration 2020  
kostar bara 340 kronor

Stöd lokal
journalistik
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FÖLJ OSS PÅ
FACEBOOK

Tel. 0530-470 50
0730-48 42 00

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

MELLERUD – Guttvik 10
Fastighet med sjöutsikt. Bygga nytt el renovera? 
Fritidshus 37/10 kvm. Tomt 1810 kvm. Borrad brunn, 
el, del i arrenderad mark ner till strand med brygga, 
båtplats i Vänern. 

Pris 900.000:-

ÅMÅL – Kilarna 2041 
På populära Skårnäsudden finns en naturtomt för 
nybyggnation inom detaljplanerat område. Tomten är 
1603 kvm. El, vatten och avlopp finns framdraget till 
tomtgränsen. Bryggplats för båt.  

Pris 750.000:-

NYTT!

MELLERUD – Stomgatan 6
Väl underhållen enplansvilla med garage, 5 rok varav 
4 sovrum. 137 kvm. Tomt 1104 kvm. Inglasad altan. 
Lugnt villakvarter. 

ÅSENSBRUK – Bruksvägen 4
Trevlig 1½-plansvilla i gott skick med kuperad 
trädgård.  6 rok, 3 sovrum. Boa 139 kvm. Tomt 
1550 kvm. Bergvärme, 3-glasfönster, bastu. 
Växthus och förråd. 

Pris 575.000:-

Boka visning!

ÅSENSBRUK – Idrottsvägen 14
Köpa villa eller bil? Trevlig villa 4 rok, varav 2-3 sov-
rum. Tomt. Ljust och öppet läge. Hörntomt. Garage. 
Pelletspanna. Tak 2015. Medföljer nya 3-glasfönster, 
garageport och altandörr.

Pris 550.000:-

Visning torsdag 30/1 kl. 17

00

-18

00

NYTT!

Kommande

Söndag

Måndag

Tisdag

Söndag Måndag Tisdag
05:15 Vem vet mest?
06:00 Strömsö
06:30 Sverige!
07:00 Stjärnorna på slottet
08:00 Vem vet mest?
08:45 Vinterstudion
09:00 Alpint: Världscupen
10:30 Alpint: Världscupen
13:30 Alpint: Världscupen
14:20 Vinterstudion
14:30 Svansjön
14:55 Rapport från 2050
15:55 Auktionssommar
16:55 Antikrundan
17:55 Sportnytt
18:00 Rapport, 18:10 Lokala nyheter
18:15 Landet runt
19:00 Sportspegeln
19:30 Rapport, 19:55 Lokala nyheter
20:00 Så ska det låta
21:00 Kalifat
21:45 Överklassmördaren
22:30 Pappahelger
23:15 Rapport
23:20 Stan Lee‘s Lucky Man
00:05 Mord och inga visor
00:50 Äkta Billgrens
01:35 Skavlan
04:45 Sverige!

08:40 Sverige idag 
09:00 Design bortom gränser
10:00 Gudstjänst
10:45 Renoir och flickan med det blå hårbandet
11:40 Count Basie
12:55 Miles Davis - Birth of the Cool
14:50 Countrymusikens historia
15:45 Norge från luften
15:50 Sverige idag
16:00 Rapport
16:05 Sverige idag på meänkieli
16:15 Egenland - Finland är fantastiskt
16:25 Skogens fem gröna bröder
16:30 När livet vänder
17:00 ¡Habla ya!
17:10 Kortfilmsklubben
17:47 Fatta historia - kortversion 
 - lulesamiska
18:00 Tasha 17K, Kiravas - vi lagar mat
19:00 Snowhow - Den nordiska vintern
20:00 Presidentfamiljen Bush: En maktsaga
20:45 Jag ska hem till mamma
21:00 Aktuellt, 21:15 Agenda
22:00 Dokument utifrån
22:55 Gudstjänst, Frederik af folket
00:40 När livet vänder
01:10 Barnrätt på jobbet
01:25 Min samiska historia
01:40 My English mistakes

09:00 UR Samtiden
15:00 Skogens fem gröna bröder
15:05 Arkitektens hem
15:35 Våra sinnen i framtiden
16:25 Guide till evig ungdom
17:10 Nya Zeelands kust
17:55 Dox: De överblivna
19:20 Omöjlig ingenjörskonst
20:05 Serietart: Ett vildare Europa
21:00 Omöjliga järnvägar
21:50 Seriestart: Amerikas urfolk
22:50 Människans bästis
00:15 På mc i Förintelsens spår

20:00 Columbo
21:35 När livet vänder
22:05 Kiravas - vi lagar mat
22:35 Suits
23:15 På spåret - syntolkat
00:15 Hem till byn - syntolkat
01:10 Rederiet - syntolkat
01:55 Vargblod

05:00 Husakuten
06:00 Fixer upper
06:55 Bygglov
07:55 Nyhetsmorgon
11:30 Sverige mot Norge
12:30 Mandelmanns gård
13:30 Torpet
14:30 Fabriken inifrån
15:30 Klassfesten
16:55 Sveriges mästerkock
17:55 Keno
18:00 Bingolotto
19:00 TV4Nyheterna
19:10 Sporten
19:25 TV4Vädret
19:30 Bingolotto
20:00 Farmen
21:00 Hamilton
22:00 TV4Nyheterna
22:05 TV4Vädret
22:15 This is where I leave you
00:20 Brottsjournalen
01:20 Dagen vi gick på månen
02:20 En plats i solen: Vintersol
04:20 Världens häftigaste tårtor
04:50 Younger

05:15 My name is Earl
05:40 Man seeking woman
06:00 Joyride
06:25 Just shoot me
07:15 My name is Earl
07:40 The history of comedy
08:30 Superstore
09:30 Brit cops
11:25 Cooper Barrett‘s guide to 
 surviving life
12:30 Cosplay Melee
13:30 Man seeking woman
14:00 Simpsons
15:00 Brooklyn nine nine
15:30 Brooklyn nine nine
16:00 Seinfeld
16:30 Seinfeld
17:00 Man with a plan
17:30 Man with a plan
18:00 Face off
19:00 Tattoo fixers
20:00 Amazing race
21:00 Svenska fall
22:00 Taken
23:00 Super Bowl 2020
04:4 5Man seeking woman

05:15 Landet runt
06:00 Morgonstudion
09:10 Vem vet mest?
09:55 Landet runt
10:40 Sverige!
11:10 Sportspegeln
11:40 Dom kallar oss artister: 
 Ögonblicket
11:45 Så ska det låta
12:45 Melodifestivalen 2020: Deltävling 1
14:15 Matiné: Flickan i regnet
15:55 Hem till byn
16:45 McLeods döttrar
17:30 Sverige idag
18:00 Rapport, 18:15 Kulturnyheterna
18:28 Sportnytt
18:33 Lokala nyheter
18:45 Fråga doktorn
19:30 Rapport
19:55 Lokala nyheter
20:00 Husdrömmar
21:00 Seriestart: Tsunami
22:00 Seriestart: Första dejten
23:05 Rapport
23:10 Nattfilm: Leo
00:25 Erkännandet
01:10 McLeods döttrar
01:55 Skam España
04:45 Sverige idag

07:40 Sverige idag
08:00 ¡Habla ya!
08:10 Kortfilmsklubben
08:47 Fatta historia - kortversion 
 - lulesamiska
09:00-16.15 Forum
12:00, 16:00 Rapport
16:15 Gudstjänst
17:00 Egenland - Finland är fantastiskt
17:10 Norge från luften
17:15 Nyheter på lätt svenska
17:20 Nyhetstecken
17:30 Oddasat, 17:45 Uutiset
18:00 Kulturveckan
18:30 Design bortom gränser
19:30 Hämnd och kärlek
20:00 Vetenskapens värld
21:00 Aktuellt
21:39 Kulturnyheterna
21:46 Lokala nyheter
21:56 Nyhetssammanfattning
22:00 Sportnytt
22:15 Barnrätt på jobbet
22:30 Min samiska historia
22:45 My English mistakes
23:05 Min kära mor, 00:05 Agenda
00:50 Renoir och flickan med det blå 
 hårbandet
01:45 Sportnytt, 02:00 Nyhetstecken

14:00 UR Samtiden
17:00 Arkitektens hem
17:30 Våra sinnen i framtiden
18:20 När valarna gick på land
19:15 Irland med Simon Reeve
20:05 Flyttlass på Antarktis
21:00 Snowhow - Den nordiska vintern
22:00 Nya Zeelands kust
22:45 En diktators uppgång och fall
23:40 Amerikas urfolk

20:00 Husdrömmar - syntolkat
21:00 Tsunami - syntolkat
22:00 McLeods döttrar
22:45 Agenda - teckenspråkstolkat
23:30 Sportspegeln - teckenspråkstolkat
00:00 Melodifestivalen 2020: Deltävling 
 1 - syntolkat
01:30 Rederiet - syntolkat

05:15 Younger
05:45 Nyhetsmorgon
10:00 Malou efter tio
12:00 Hem till gården
13:00 Bytt är bytt
14:00 En plats i solen: Vintersol
16:00 Dr Phil
17:00 Efter fem
18:50 Keno
19:00 TV4Nyheterna
19:15 Sporten
19:20 TV4Vädret
19:30 Farmen
20:00 Kalla fakta
21:00 Tunn is
22:00 TV4Nyheterna
22:30 Ekonominyheterna
22:40 Sporten
22:50 TV4Vädret
23:00 CSI
00:00 Law & order: Special victims unit
01:55 Elementary
02:50 Hawaii five-0
03:50 En plats i solen: Sommarsol
04:50 Younger

05:05 Taken
06:00 Just shoot me
06:25 Community
06:45 Våra värsta år
07:35 Brit cops
08:30 Tattoo fixers
09:30 2 1/2 män
10:30 Kung av Queens
11:00 Just shoot me
11:30 Cops
12:30 Simpsons
13:30 Kung av Queens
14:00 NCIS: Los Angeles
15:00 2 1/2 män
16:00 NCIS: Los Angeles
17:00 Seinfeld
18:00 How I met your mother
19:00 Simpsons
20:00 Seinfeld
21:00 Simpsons
21:30 Family guy
22:00 Lethal weapon
23:00 How I met your mother
00:00 Family guy
01:00 American dad
02:05 Cops
02:50 24: Legacy
04:00 American dad
04:25 Hassel

05:15 Fråga doktorn
06:00 Morgonstudion
09:10 Fråga doktorn
09:55 Superungar
10:55 K-märkta ord
11:00 Svenska nyheter
11:30 Skavlan
12:30 Husdrömmar
13:30 Rapport från 2050
14:30 Matiné: Sampo Lappelill
15:55 Hem till byn
16:45 McLeods döttrar
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 Auktionssommar
21:00 IB - hemligare än Säpo
22:00 Seriestart: Veckans brott
22:30 Seriestart: No one saw a thing
23:15 Rapport
23:20 Antikrundan
00:20 Pappahelger
01:05 Svenska nyheter
01:35 Första dejten
02:05 McLeods döttrar
04:45 Sverige idag

09:00 Forum
12:00 Rapport
12:03 Forum
16:00 Rapport
16:05 Forum
16:15 Agenda
17:00 Klipp ur Strömsö
17:10 Skogens fem gröna bröder
17:15 Nyheter på lätt svenska
17:20 Nyhetstecken
17:30 Oddasat
17:45 Uutiset
18:00 Hämnd och kärlek
18:30 Ishockey: CHL
20:00 Seriestart: Den stora modelljärn-
 vägskampen
21:00 Aktuellt
21:39 Kulturnyheterna
21:46 Lokala nyheter
21:56 Nyhetssammanfattning
22:00 Sportnytt
22:15 Mr. Robot
23:05 Tasha 17K
23:35 Design bortom gränser - Charlotte 
 Perriand
00:35 Min kära mor
01:45 Sportnytt
02:00 Nyhetstecken

14:00 UR Samtiden
17:00 Norge från luften
17:05 Gubbar bakom flötet
17:35 Guide till evig ungdom
18:20 Amerikas urfolk
19:15 En diktators uppgång och fall
20:10 Vargarnas nya Yellowstone
21:00 Dokument utifrån: AI - hot eller 
 möjlighet?
22:00 Omöjliga järnvägar
22:45 Övergivna byggnader
23:30 Sanningen om Franco

20:00 Ishockey: CHL
21:30 Auktionssommar - syntolkat
22:30 Spooks: The Greater Good
00:10 Hem till byn - syntolkat
01:05 Agenda - teckenspråkstolkat
01:50 Rederiet- syntolkat

05:10 Younger
05:45 Nyhetsmorgon
10:00 Malou efter tio
12:00 Hem till gården
13:00 Bytt är bytt
14:00 En plats i solen: Vintersol
16:00 Dr Phil
17:00E fter fem
18:50 Keno
19:00 TV4Nyheterna
19:15 Sporten
19:20 TV4Vädret
19:30 Farmen
20:00 Mandelmanns gård
21:00 Brottsjournalen
22:00 TV4Nyheterna
22:30 Ekonominyheterna
22:40 Sporten
22:50 TV4Vädret
23:00 CSI
00:00 Law & order: Special victims unit
01:55 Elementary
02:50 Hawaii five-0
03:50 En plats i solen: Sommarsol
04:45 Younger

05:10 Community
05:35 Cops
06:00 Just shoot me
06:25 Community
06:45 Våra värsta år
07:35 Brit cops
08:30 Tattoo fixers
09:30 2 1/2 män
10:30 Kung av Queens
11:00 Just shoot me
11:30 Cops, 12:30 Simpsons
13:30 Kung av Queens
14:00 NCIS: Los Angeles
15:00 2 1/2 män
16:00 NCIS: Los Angeles
17:00 Seinfeld
18:00 How I met your mother
19:00 Simpsons, 20:00 Seinfeld
21:00 Bad neighbours
23:00 How I met your mother
00:00 Family guy
01:00 American dad
02:10 Cops
03:00 Brit cops
03:50 American dad
04:40 Family guy

Annonsera är 
som att gå på 
gymmet
– upprepning ger 
bättre resultat

Tel. 0530-125 40

christina@mellerudsnyheter.se 
Storgatan 20, Mellerud  

www.mellerudsnyheter.se



Nostalgisk helkväll i Kulturbruket

14 december 1963 var Stre-
aplers den första svenska 
popgruppen någonsin att 
komma etta på Tio-i-topp, 
det då viktigaste radiopro-
grammet för ungdomar. Med 
”Diggity Doggety” petade de 
ner Beatles ”She Loves You” 
till andraplatsen. (För att 
vara ärlig så återtog Beatles 
förstaplatsen veckan efter, 
men ändå.) ”Diggety Dog-
gety” var Streaplers andra låt 
på listan efter den instrumen-
tala ”Säkkijärven Polka”. 
Den följdes av ”Muleskinner 
Blues” och ”Rockin’ Robin”, 
som kom trea respektive tvåa 
som bäst. 

Streaplers bestod då av 
Gert Lengstrand, sång, Gö-
ran Liljeblad, gitarr, hans 
tvillingbror Håkan, bas, 
Bjarne Lundquist, trummor, 
och Lasse Larsson, piano. De 
fyra förstnämnda utgör se-
dan 2015 tillsammans med 
Jörgen Flach Muleskinner 
Band och spelar låtar ur hela 

gruppens karriär plus en del 
gamla popklassiker. I år blir 
det 35 konserter. Den i Kul-
turbruket var deras fjärde 
hittills i Mellerud.

Full fart
Kvällen började med att vi 
bjöds på ”Rockin’ Robin” i 
en svartvit filmad version 
från tiden det begav sig. Så 
kom bandet in på scen och 
rev av både ”Muleskinner 
Blues” och ”Säkkijärven 
Polka”. Därifrån var det full 
fart under dryga två gånger 
en timme. Förutom låtar från 
gruppens Svensktopps- och 
dansbandskarriär fick vi 
bland annat hyllningar till 
Fats Domino och Chuck 
Berry. Allt uppblandat med 
berättelser från gruppens 
långa levnadstid.

 – Vi fyra gamlingar är 
tillsammans 306 år, sade 
Lengstrand. När vi turnerade 
på 1960-talet diskuterade vi 
hur snygga brudar vi skulle 

Henrik Åberg inte bara låter som Elvis, ibland är han också kusligt lik sin förebild.

När Göran Liljeblad spelade mandolin fick ljudteknikern Anders Ingberg hoppa in på akustisk gitarr.

Ikväll tas beslut om detaljplan för kvarteret Ugglan
MELLERUD 
Första punkt på ärendelistan 
för kvällens kommunfull-
mäktigemöte är antagande 
av ny detaljplan för kvarteret 
Ugglan.

Byggnadsnämnden beslu-
tade den 18 december 2019 
att godkänna gransknings- 
utlåtandet och detaljplanens 
antagandehandlingar samt 
föreslå Kommunfullmäktige 
att anta detaljplanen för kv. 
Ugglan.

Antas planen kommer den 
att vinna laga kraft i februari.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se
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Exempel på bebyggelse som planförslaget möjliggör inom planområdet 

MELLERUD 
Vårsäsongen började bra i Kulturbruket på Dal. I fre-
dags fick en mer än fullsatt Sparbanksalong sig en rejäl 
dos svensk populärmusikhistoria, serverad med rejält 
tryck, mycken humor och en härlig dos spelglädje.

möta i Norrland, numera 
jämför vi vilka mediciner vi 
har med oss.

Men åldern märks inte i 
musiken. Muleskinner Band 
levererar på hög nivå, med ett 
tufft sound. I botten finns 

Bjarne Lundquists trumspel, 
betydligt fränare än man 
väntar sig av en före detta 
dansbandstrummis som när-
mar sig 80. Han själv hävdar 
att han lärde sig stilen av 
Ringo Starr när bandet var 
förband till Beatles på Johan-
neshovs Isstadion 1964. 

Håkan Liljeblad spelar bas 
utan åthävor, men är perfekt 
synkroniserad med trum-
morna, på det sätt det brukar 
vara hos bra rockband.

Musik med glädje
Med grunden lagd ges Göran 
Liljeblad en friare roll. Med 
ett countrydoftande sound på 
elgitarren levererar han deli-
kata gitarrslingor och fills 
som höjer musikupplevel-
sen. Han prövade också på att 
spela mandolin på ett par 
låtar i andra halvan. ”Yng-
lingen” Peter fyller ut soun-
det med sitt keyboard, sång-
stämmor och gav oss också 
några rocksolon.

Dessutom kan de sjunga på 
allvar. Gert Lengstrand har 
en härlig rockröst och delar 
sångsolistarbetet med Bjarne 
Lundquist, som ligger på 
samma höga nivå. Och det 
hela lyfter ett snäpp till när 

man ser spelglädjen. Drygt 
60 år efter att gruppen bilda-
des har de fortfarande oer-
hört roligt ihop på scen.

Gästartist
Kvällens gästartist var Hen-
rik Åberg. Han slog igenom 
som Elvis-tolkare i ”Sikta 
mot stjärnorna” 1995 och har 
sedan under ett kvarts sekel 
turnerat och sjungit The 
Kings låtar. Skämtsamt 
skulle man kunna säga att 
Henrik varit Elvis längre än 
Elvis själv. Presleys karriär 
varade bara 23 år innan han 
avled.

Åberg styrde sig fri från de 
allra vanligaste Elvis-låtar-
na. Istället bjöd han på alster 
som ”Moody Blue”, ”Paraly-
zed” med svensk text av 
Lengstrand, och ”Love Me”. 
Han gav också prov på hur 
det kunde låta när Elvis ack-
ompanjerade sig själv på 
piano.

Men Henrik Åberg är inte 
bara Elvistolkare. Han sjöng 
också sin Mellolåt ”Du är 
alltid en del av mig” och en 
ny egen låt från hans senaste 
CD. Trots ålderskillnaden 
mellan honom och bandet 
fungerade samarbetet per-

fekt. De är ju alla rotade i 
samma musikaliska tidsål-
der.

Ett värdigt slut
Även Gert Lengstrand gav 
sig på att sjunga Elvis, 
”Hound Dog”, och påpekade 
då att han sjungit ihop med 
många medlemmar ur Elvis 
gamla kompband. Bjarne 
Lundquist replikerade 
snabbt:
 – Jag och Håkan har spelat 
ihop med Jokkmokksjokke.

Som avslutning knöt ban-
det ihop säcken och spelade 
sin största hit ”Diggety Dog-
gety”. Ett värdigt slut på en 
bra konsert. 

En extra eloge till den fina 
användningen av filmduken 
bakom bandet. Vi fick se 
gamla bandbilder, omslagen 
till originalinspelningarna av 
de låtar de framförde mycket 
mer. Och hyllningen till före 
detta bandmedlemmen Lasse 
Larsson strax före pausen var 
både smakfull och rörande.

Efteråt ringlade kön lång 
till bordet där bandet och 
Henrik Åberg sålde och sig-
nerade sina skivor.

Lars Nilsson


