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Priserna gäller måndag 3/2 – söndag 9/2 2020  
med reservation för ev slutförsäljning och tryckfel.

Torskryggfilé
Falkenberg, Gadus Morhua, 
Barents hav, trål, skinn och benfri, 
i tråg, 250 g, jfr-pris 199,80/kg.

Kvarnkullen
Öppet alla dagar 8 - 22

Svensk kycklingfilé
Kronfågel, Sverige, färsk, ca 925 g.

Bullar
Bonjour, flera sorter, 90-100 g, 
jfr-pris 50,00-55,56/kg.

Färsk bandpasta
Garant, flera sorter, gäller även lasagne,  
200-250 g,  jfr-pris 20,00-25,00/kg.

5:-
/st

Tortillabröd
Santa Maria, 8-pack, medium, 
 320 g, jfr-pris 31,25/kg. 

BONUSKUND

Räkor Pandalus borealis
Inkommer fredag förmiddag.

   10:-
/st89:-

/kg

BONUSKUND

4995
/st5:-

/st

Nygräddade i butik

k-bygg.se

KAMPANJ

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

Färg- och golvveckor!

Välkommen in så hjälper vi 
dig att förnya Ditt hem!

Har du en idé?
Ta chansen att göra verklighet av den. 

I 10 år har vi tillsammans med Dalsland utvecklat 
bygden med både små och stora idéer och projekt. 

Läs mer och ansök på www.dalsbank.se 

Per Undeland och Conny Strand kikar på vart måsflocken som kom insvepande tog vägen. I lördags arrangerades Vinterfåglar Inpå Knuten över 
hela landet. Åsnebyns kulturreservat var en av platserna. Foto: Karin Åström.

– Sidan 6 –

På spaning efter 
vinterfåglar

– Sidan 8-10 –

Tema hem och 
inspiration

– Sidan 4 –

Innehållsrik dag
i Tingshuset

– Sista sidan –

Detaljplan antogs 
av fullmäktige
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Flora och Fauna
Måleri av Vasantha Andersen

Konstrummet, Melleruds Bibliotek 
8-29 februari

Vernissage lördag 8 februari kl. 11-13

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

ÅRSMÖTE
i Templargården, tisdag 11/2 kl. 15.00

Kommunchef Sophia Wikström redogör för det 
aktuella läget i Melleruds kommun

Vi bjuder på semlor
Välkommen!                      Styrelsen

MELLERUDSBYGDEN

VÄLKOMNA!
Tel: 0530-362 00

Expedition öppen: mån-fre 10-12, tors även 13-15
Hemsida: www.svenskakyrkan.se/mellerud

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

Postadress: Box 94, 46422 Mellerud

5-12 februari 2020
Septuagesima
”Nåd och tjänst”
Reservation för ändringar. För uppdaterad 
information, se hemsidan eller Kyrkguiden

BOLSTADS FÖRSAMLING
Sön 9/2 14:00 Gudstjänst i Grinstads församlingshem, 
   Carlo Nielsen. Följt av fika.

HOLMS FÖRSAMLING
Ons 5/2 10:30 Förmiddagskaffe i Kyrkans Hus där Anders 
   Ljungkvist spelar och sjunger.
Tor 6/2 10:00 Mässa i Kyrkans Hus, Pär-Åke Henriksson.
Tor 6/2 11:00 Kafé Kom In i Kyrkans Hus efter mässan.
Tor 6/2 18:30 Aftonsång i Kyrkans Hus, Mia Palm och 
   Anders Fredriksson. En ensemble ur Järns 
   sångkör medverkar.
Tis 11/2 11:30 Mässa på Fagerlid.
Tis 11/2 14:15 Mässa på Berg.
Tis 11/2 15:00 Melleruds kyrkliga sygrupp i Kyrkans Hus.
Ons 12/2 12:00 Andakt i Kyrkans Hus, Kerstin Öqvist.
Ons 12/2 12:30 Lunch efter andakt, pris 60 kr. Anmäls till 
   expedition senast tisdag kl. 11.

SKÅLLERUDS FÖRSAMLING
Sön 9/2 11:00 Mässa i Kyrkstugan, Carlo Nielsen. 
   Följt av fika.

ÖRS FÖRSAMLING
Ons 5/2 12:15 Andakt på Karolinen.
Sön 9/2 09:30 Gudstjänst i Stakelunds församlingshem, 
   Carlo Nielsen. Följt av kyrkkaffe.
Mån  10/2 15:00 Örs kyrkliga syförening. Årsmöte hos Siw.

Café Älvan, 
Mellerud

P.D. Lundgrensgatan 10, Mellerud

Idé-gruppen Älvan i 
samarbete med

Vuxenskolan och  
Café Älvan

Torsdag 13/2 kl. 13.00

ÅRSMÖTE 

ÅRSMÖTE
Onsdag 26/2 kl. 19.00
MIF:s Klubbstuga

Välkomna!

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.

Spångens 
motorbåtsklubb

Varmt välkomna            Styrelsen

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

Torget, Mellerud • Tisdag 14 januari

Semlor
2-pack 35:- Kakprofessorn 070-650 60 15

Torget, Mellerud • Tisdag 28 januari

Semlor
2-pack 35:- Kakprofessorn 070-650 60 15

Torget, Mellerud • Tisdag 11 februari

Semlor
2-pack 35:- Kakprofessorn 070-650 60 15

Torget, Mellerud • Tisdag 25 februari

Semlor
2-pack 35:- Kakprofessorn 070-650 60 15

Torget, Mellerud • Tisdag 10 mars

Semlor
2-pack 35:- Kakprofessorn 070-650 60 15

Torget, Mellerud • Tisdag 24 mars

Semlor
2-pack 35:- Kakprofessorn 070-650 60 15

Inför årsmötet har varje medlem rätt 
och möjlighet att nominera kamrater 
till olika funktioner.
Vi vill ha förslag på styrelseledarmöter, 
varav en kassör, på revisorer, valberedare 
samt ledamöter i fackliga utskottet.
Nomineringar skall vara valberedningen 
tillhanda senast 
15 februari 2020 under adress
Socialdemokraterna, Storgatan 19, 
464 31 Mellerud eller  
socialdemokraterna.mellerud@gmail.com

NOMINERING

Framtidspartiet i Mellerud

Styrelsen.

Onsdag 4 mars kl. 19-21 
ses vi på Jessicas delikatesser

Efter årsmötesförhandlingarna blir det buffé
Anmäl senast 26/2 om ni kommer på  

lararforbundet@mellerud.lararforbundet.se 
Anmälan är bindande. Vid ev. förhinder avboka senast 1/3 via mail

(Meddela ev. allergier ) De 10 första anmälda tilldelas en goodiebag
Välkomna!                         Styrelsen

Välkomna på 
ÅRSMÖTE

Idrottshuset, Mellerud

VSH - JACK 6.000:- – 39 rop 

- Välkommen - 
till en bra Bingo

Torsdag 6/2 kl 19.00

MELLERUDS IF

Mini Jack 4.800:- - 51 rop

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

BINGO
  

Frändefors kyrka
Måndag 10/2 kl. 18

Musikgudstjänst 
Heliga mellanrum

Anna K. Larson, sång 
Hanna Carlsson, piano 

Fri entré

VÄLKOMNA!

årsmöte!
tisdag 25 februari kl. 19.00

Plats: Stinsen vid järnvägsstationen

Årsmöte

Kerstin Carlsson berättar om det
prisbelönta projektet ”steget före”

vad har c uträttat under 2019

go fika och frågestund

Välkommen!

MELLERUD

’

Årsmöte 
Tisdag 25/2 kl. 19.00 
i Källhults bygdegård

Film om kvarnstensvandringar 
på Lianefjället visas.  
Vi bjuder på kaffe.  

Välkommen!  
Dalskogs bygdegårdsförening

Eva Wassén 

Eriksson 

 berättar om  

”Emigrantagenter med 

fokus på Dalsland”

  
Rotary
Mellerud

Måndag 10/2 

Reumatikerföreningen Mellerud

Årsmöte 
Söndag 16 feb. kl. 15.00

Café Älvan

Välkomna!        Styrelsen

Brålanda Sundals-Ryrs Hembygdsförening

Välkomna!

med utställningen 

”Från lysekäring till LED-ljus”

i samarbete 
med

Brålanda Sundals-Ryrs Hembygdsförening deltager i

 Nutid - Dåtid
Lördag 8 februari kl. 10.00 - 14.00 

Sinnenas Hus, Brålanda 

 

BRÅLANDA 
GALLERIA

Mer info se: Facebook, 
Brålanda i samverkan 

Dåtid – Nutid
Lördag 8 februari kl. 10-14

Brålanda
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LasseMajas Detektiv-

byrå – Tågrånarens 

hemlighet

Lördag 8/2 kl. 16.00

Söndag 9/2 kl. 16.00

Barntillåten Pris 80 kr

1 tim 22 min

Kvällens film

Kommande film

Catwalk (Sv. text)

Onsdag 5/2 kl. 19.00

Barntillåten Pris 100 kr

1 tim 35 min

MELLERUDS IF
Vi finns på 

centrum-
salongen

Mellerud

Macken

Onsdag 12/2 kl. 19.00

Birds of Prey

Söndag 9/2 kl. 19.00

Från 15 år Pris 100 kr

1 tim 49 min

Visklubben Korpen i vår
Lördag 8 februari, 7 mars & 4 april

Kl 14.00-16.00 på Nyfiket, Storgatan
Öppen scen   Helt akustiskt

       Fri entré     I samarbete med

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

We Float

KULTURBRUKET PÅ DAL
MELLERUD

Torsdag 13 februari 19.00
Biljetter  bokas  på  www.ticketmaster.se.   Är  du  under
15 år  får  du  fri entré  i  sällskap av vuxen,  gäller i mån
av plats vid  köp av biljett  i entrén innan föreställningen.

Arrangör: 
Kulturbruket på Dal / Knutpunkt Nefertiti

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

Res med oss!

Grums-Åmål-Mellerud-Brålanda

Costa del Sol - Spanien 
2/3, 30 dgr Fåtal platser! .......22.480:-
Kielkryssningar
27/3, 1/5, 21/5, 3 dgr ......... fr. 1.390:-
Påskmarknad i Rostock 
6/4, 3 dgr ................................3.390:-
Hollands blommor & 
blomstertåget 22/4, 7 dgr ...8.550:-
Historiska Gdansk
29/4, 5 dgr ..............................5.590:-
Prag 2/5, 7 dgr .......................6.680:-
Ungern - vin, mat & upplevelser
10/5, 11 dgr ..........................15.890:-

Har du koll på hur börsen mår?
Kom och träffa oss och spara/placera experten Ulf Sigbratt 
den 19 februari. Få en lägesrapport på hur börsen mår, hur du ska 
placera ditt sparande och hur du kan spara hållbart.  

Dalslands Sparbank, Färgelanda kl 08.00-09.30
Utvecklingscenter, Ed   kl 17.00-18.30

 Anmäl dig via www.dalsbank.se eller Kundstjänst på tel: 0530-440 00. 
Vi behöver din anmälan senast 14 februari, först till kvarn!  

Välkommen!

Vårpremiär för Korpen
Lördag 8 februari börjar 
Visklubben Korpen sin 
vårsäsong. Som vanligt 
blir det tre träffar under 
våren, förutom den första 
även 7 mars och 4 april. 
Varje gång ges alla som så 
önskar möjlighet att fram-
träda genom att sjunga, spela, 
läsa dikt eller berätta en his-
toria. Det enda kravet är att 
det ska vara helt akustiskt. 
Mikrofoner, förstärkare och 
högtalare är bannlysta.

Visklubben Korpen har 
existerat drygt fem år, alltid 
på lördagar och alltid på Ny-
fiket i Mellerud. Korpen är 
unikt i två avseenden:

Det är ingen klubb i vanlig 
mening. Man kan inte vara 
medlem och det finns ingen 
styrelse. Istället är det en 
träffpunkt för vis-, musik- 
och poesiintresserade.

Allt är helt ideellt. Under 
den tid vi har existerat har vi 
inte betalat ut ett öre i gage 
eller ersättning till någon 
medverkande. Inte heller har 

Volontärer 
berättar

BRÅLANDA 
Hos Brålanda rödakors-
krets, i Equmeniakyrkan  
ikväll berättar Eva Öfver-
man och Anneli Magnus-
son om tiden som volon-
tärer i flyktingläger i Atén.
50 000 flyktingar har hittills 
tagit sig till Grekland. Dagli-
gen kommer nya båtar med 
desperata människor som 
hamnar under bar himmel 

Drömskt och melodiöst med malmögrupp
Malmögruppen We Float 
gästar Kulturbruket på Dal 

We Float gästar Kulturbruket på Dal den 13 februari. De spelar musik i gränslandet mellan pop och jazz. Bild 
från festival i Malmö. Foto: Felix Johnny.

13 februari och bjuder på 
stämningsfull, suggestiv 
musik i gränslandet mel-
lan pop och jazz.
Så här beskrivs föreställ-
ningen: ”Tickande och pul-
serande tar We Float med sig 
lyssnaren på en resa genom 
dramatiskt skiftande ljud-
landskap.Det är en resa mel-
lan akustiskt och elektro-
niskt, mellan hopp och 

förtvivlan, mellan pop och 
jazz.”

We Float bildades 2013 av 
kompositören och basisten 
Anne Marte Eggen och har 
sedan dess turnérat i Europa 
och i Skandinavien där de har 
spelat på flera större festiva-
ler.

Hösten 2018 tilldelades 
We Float Sveriges Radios 
pris Jazzkatten som Årets 
Grupp.

Deras andra album, What’s 
Really Real, gavs ut hösten 
2018 och fick ett mycket 
varmt mottagande.
We Float består av Anna 
Marte Eggen, komposition 
och bas, Linda Bergström, 
sång och synth, Fanny Gun-
narsson, piano, rhodes och 
synth och Filip Bensefelt, 
trummor. 

Vid spelningen i Kultur-
bruket på Dal gästas de av 
Samuel Hällkvist, gitarr.

Arrangör är Kulturbruket 
på Dal/Knutpunkt Nefertiti.

någon lyssnare betalat något 
i entréavgift. De enda pengar 
som byter hand är de som 
betalas för fika eller mat på 
caféet. 

Vi har ett visst stöd från 
Sensus som betalar en an-
nons per halvår åt oss och 
som förser oss med affischer.

Visvärdar och ständiga 

medverkande är Lars Nils-
son och Stellan Johansson. I 
övrigt styrs varje tillfälle av 
vilka som dyker upp. Trägna 
gäster är till exempel Jonny 
de Capretz, Lotta och Ollie 
Lagerlöf samt Dick Johans-
son, men totalt har nog när-
mare ett tjugotal visat upp sig 
under åren som gått.

eller i ett nylontält som inte 
ger något skydd när den gre-
kiska vintern kommer med 
snö, regn och kyla.

Verksamhetschef Eva Öf-
verman och Anneli Magnus-
son från Mobila Asylteamet, 
Bräcke Diakoni har båda 
erfarenhet som volontärer i 
Aten.

De arbetar nu som samtals-
stödjare två dagar i veckan 
på Restad Gård tillsammans 
med Röda Korset.

FISKBILEN erbjuder

Torget, Mellerud • Fred. kl . 10-18

SKREIPREMIÄR! Bästa torsken!
Skreirygg & Storfilé!
Nykokta havskräftor helt kilo 189:-

 
Färska räkor helt kilo 189:-

Birds of Prey: And the Fan-
tabulous Emancipation of 
One Harley Quinn
Har du hört den om polisen, 
sångfågeln, psykopaten och 
maffiaprinsessan? Birds of 
Prey and the fantabulous 
Emancipation of One Harley 
Quinn är en skruvad skröna 
berättad av Harley själv, som 
bara Harley kan berätta den. 
När Gothams mest ökänt 
narcissistiska skurk, Roman 
Sionis, och hans nitiska hö-
gra hand Zsasz ställer in 
siktet på en ung tjej vid namn 
Cass så vänds hela stan upp 
och ner i jakten. Harleys, 
Huntress, Black Canarys och 
Montoyas vägar strålar sam-
man och den osannolika 
kvartetten har inget annat val 
än att samarbeta för att sänka 
Roman. Visas på Centrumsa-
longen i Mellerud  söndag 9 
februari.

Aktuellt
 på bio
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Veckans lunch

Senior
MATSEDEL

Vecka 7 Skolan
Måndag 10/2: Fiskbullar i dillsås med 
kokt potatis och gröna ärter.
Dessert: Konserverade päron. 
Tisdag 11/2: Köttfärs i ugn, brunsås 
(nötfärs från Ekoholmens gård), kokt potatis, 
skivade morötter och lingonsylt.
Dessert: Fruktsoppa.

Onsdag 12/2: Fläskköttgryta med lingon, 
kokt potatis och broccoli. 
Dessert: Blandad fruktkräm.

Torsdag 13/2: Ärtsoppa med fläsk.
Dessert: Pannkakor med sylt.

Fredag 14/2: Grillad kycklingfilé med 
potatisgratäng och bukettgrönsaker.
Dessert: Hjärtbakelser.
Lördag 15/2: Schnitzel med örtsås, kokt 
potatis och gröna ärtor.
Dessert: Körsbärskräm.
Söndag 16/2: Fiskgratäng med skaldjurssås, 
kokt potatis och grönsaksblandning
Dessert: Bärcheesecake.
Hemtjänstens alternativ v. 7
Mån-sön: Stekt falukorv med potatismos 
och grönsaker.

Måndag Fiskbullar i dillsås** med 
potatis och gröna ärtor.
Alt: Jalapeno- och kidneybönbiff med 
potatis, majscremé och gröna ärtor.
Tisdag Köttfärs i ugn* (nötfärs 
från Ekholmens gård) med brunsås, 
potatis, skivade morötter och 
lingonsylt.
Alt: Vegetarisk ugnsfärs med brunsås, 
potatis, skivade morötter och lingonsylt.
Onsdag Fläskköttgryta* med 
bulgur och broccoli.
Alt: Quorngryta, bulgur och broccoli.
Torsdag Pannkakor med sylt, keso 
och morotssallad.
Alt:  Vegetarisk ärtsoppa.
Fredag Grillad kycklingfilé med 
potatisgratäng och bukettgrönsaker.
Alt: Quornfilé med potatisgratäng och 
bukettgrönsaker.

Varje dag serveras: 
 Sallads-/råkostbuffé med dressingar 

samt hårt och mjukt bröd.
* Ursprungsland Sverige. 

**Miljömärkt.

Intressant konferens- och hembygdsdag

En överste, en filosofie doktor och en överstelöjtnant, Tommy W Johansson, Lars Hansson och Leif Isberg, 
var tre av fyra föreläsare i Tingshuset i lördags. 

Elin Tisell höll ett intres-
sant föredrag där hon 
berättade om och läste 
ur den bok som hennes 
far Olle påbörjade och 
som hon själv fick avsluta.

MELLERUD 
Det bjöds på ett digert 
program och det blev 
mycket hembygds- och 
lokalhistoria i Mellerud i 
lördags då det både hölls 
lokalhistorisk konferens i 
Tingshuset samtidigt som 
Hembygdsbokens dag 
firades strax därbakom i 
Stallet. Många kom, lyss-
nade och deltog. 
Dalslands Fornminnes- och 
Hembygdsförbund arrange-
rade dagen i samarbete med 
Vuxenskolan. I Tingshuset 
hölls fyra föreläsningar där 
mångt och mycket kretsade 
kring 40-talet, kriget och 
beredskapstiden. 

Även Melleruds byggna-
der belystes av Marie Oden-
bring Widmark, byggnads-
antikvarie vid Västarvet. 

Tommy W Johansson var  
en av dagens föreläsare. 
Hans föreläsning handlade 
om Köpmannebromötet 
1943 och hans många möten 
med norska krigsveteraner.

MELLERUD 
Hur gör man allt bra igen 
om man blivit osams med 
sin bästa vän? Det var vad 
lördagens minimusikal för 
barn handlade om när Kul-
turbruket gästades av en 
barnteaterensamble från 
Göteborgsoperan. 
Förväntansfulla barn möttes 
av ballonger i entrén, däref-
ter började lördagens före-
ställning med en liten om-
möblering. Alla barnen fick, 
efter de intagit sina platser 
enligt biljetterna, komma lite 
närmare till den allra första 
bänkraden samt även slå sig 
ner på kuddar på golvet fram-
för. Allt för att de skulle 
komma riktigt nära och se så 
bra som möjligt. 

Så körde man igång, med 
musik och sång. Rakel och 
Viktor är bästa kompisar, 
men så plötsligt en dag blir 
de osams. Rakel klarar inte 
riktigt att förlora när hon och 

Viktor, på skolgården, täv-
lade om vem som kunde 
hålla andan längst. Hon an-
klagar Viktor för att fuska. 
Rastvakten som skyndade 
till lyssnade till Rakel och 
trodde att Viktor ljög. Viktor 
försvinner medan Rakel får 
riktigt dåligt samvete. När 
hon kommer hem tröstar hon 
sig hos teddybjörnen Pentti.

Svår väg fram 
till lösningen
Under natten beger de sig 
sedan iväg till Oraklet, som 
är gammal och klok, för att 
få ett råd om hur Rakel ska 
göra för att ställa allt till rätta 
igen. 

Oraklet bor högt uppe på 
ett berg och vägen dit är lång, 
svår och krokig. Rakel och 
Pentti målar sig fram med 
magiska kritor. Skogsharen 
hjälper dem på vägen. Väl 
framme berättar Rakel vad 
som hänt för Oraklet. Oraklet 
pratar lite konstiga meningar, 

men rådet är att börja baki-
från med det som gör mest 
ont och att man måste ge för 
att få. Hon ger sin magiska 
krita som förvandlas till en 
gyllene magisk krita. 

När väckarklockan ringer 
morgonen därefter rusar Ra-
kel till skolan. Hon berättar 
för rastvakten att det egentli-
gen var hon som hade ljugit. 
Båda ber Viktor om förlå-
telse och Rakel delar sin 
gyllene magiska krita med 
Viktor. De blir sams och de 
båda vännerna leker igen. 
Den unga publiken var helt 
med på noterna;

 – Det är så man ska göra, 
tyckte syskonen Ellen och 
Gustav Åström och kusinen 
Elin Stang som såg den finur-
liga minimusikalen tillsam-
mans med farmor. 

Ellen tyckte att både Orak-
let och trolleritricket med 
den magiska kritan var spän-
nande. 

Ing-Marie Norrman

Barnen bjöds på
finurlig minimusikal 

Barnen Mia, Gustav och Vera fick en liten pratstund med skådespelarna, fr.v. Frida Rolfsdotter Thurfjell, Hanna 
Brehmer, Anders Wängdahl och Per Larsson, efter föreställningen.

Gudrun Rydsmo, studie-
ansvarig inom Dalslands 
Fornminnes- och Hem-
bygdsförbund, är den som 
lagt upp programmet för da-
gen, med ett drygt fyrtiotal 
deltagare. Hon berättar att 
konferensen har ett trettiotal 
år på nacken och att man 
försöker att alternera plat-
serna runt om i Dalsland. 
Förra året hölls den i Färge-
landa.

En av konferensdeltagarna 
var Ingvar Fernelius som var 
mycket nöjd med vad han fått 
veta under dagen. 

– En känd författare har i 
en av sina böcker skrivit att 
dalslänningarna var avogt 
inställda till flyktingarna 
under beredskapstiden och 
inte ställde upp. Nu har jag 
fått bekräftat att så inte alls 
var fallet, säger han. 

Speakers Corner i Stallet
I Stallet var det Speakers 
Corner. Här berättade ett tio-
tal författare och andra när-
stående om de böcker som 
fanns med till försäljning 
under dagen. Flera av böck-
erna var också nyutgivna el-
ler strax på gång. 

Susann Magnussons bok 
bygger på hennes morfars 
anteckningar och där grun-
den är hennes morfars morfar 
Aron Lundqvist och sten-
huggarsläkten från Korserud 

i Skållerud. Historieskild-
ringen är från tiden då Dals-
lands kanal byggdes.  

Högsätersbok
Den sjunde mars är det bok-
släpp i Högsäter, berättar Ulf 
Ragnesten, ordförande i 
Högsäters Hembygdsfören-
ing.

 – Boken skrevs 1956 av 
Herbert Högberg och bestod 
av ett enda manus, som se-
dermera skänktes till gamla 
Högsäters kommun. Det har 
förvarats på Färgelanda bib-
liotek. Nu är den bearbetad 
av hembygdsföreningen, vi 
har lagt till bilder och inne-
hållsförteckning. Den består 
till 60 procent av skrifter från 
äldre litteratur men 40 pro-
cent är nytt och boken har 
aldrig varit utgiven tidigare, 
förklarar Ulf om Högsäters-
boken. 

Boken handlar bland annat 
om folktro, jordbruket i byg-
den, Valboåns översvämning 
samt järnbruksrörelsen i 
Valbodalen.

Debutant i dubbel 
bemärkelse
Elin Tisell från Stockholm 
avslutade lördagens Spea-
kers Corner.

 – Jag har aldrig skrivit 
någon bok tidigare och jag 
har heller aldrig hållit något 
föredrag, börjar hon sin be-
rättelse om boken om Stora 
Strands lägergård som hen-
nes far Olle påbörjade och 
hon själv avslutade. 

Och är boken lika bra som 
hennes inlevelsefulla före-
drag så är den med all säker-
het läsvärd.

Ing-Marie Norrman 
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AKTUELLA ERBJUDANDEN 5/2-9/2
MELLERUD 

VÄLKOMMEN TILL 
COOP MELLERUD!

Öppet alla dagar 06–22

ÄRTOR/MORÖTTER 
Coop. 400 g. Ord. pris 12:95-15:50/kg

PIZZAKIT ORIGINAL
Coop. 600 g. Ord. pris 27:95/st 

FESTIVAL
KVÄLLEN

La� a för

20k�  

99k�  

NATURGODIS
Ord. pris 159:-/kg 

10k�  

Vattenprojektet i Kabbo klart
DALSKOG 
Kabbo/Gunnersbyns VA-
förening bildades efter 
att flera grannar i Kabbo 
fått sina enskilda av-
loppsanläggningar ut-
dömda. Istället för att 
investera i nya enskilda 
anläggningar slöt de sig 
samman, bildade en vat-
tenförening och grävde 
för vatten och avlopp 
i samband med att det 
grävdes för fiber i områ-
det. 
Efter drygt två år är projektet 
i hamn och 20 fastigheter är 
anslutna till det kommunala 
VA-nätet.

Fyra herrar i föreningens 
styrelse möter upp för att 
berätta om ett lyckat projekt 
med så gott som hundrapro-
centig anslutning i bygden. 
De fyra är Lars Melert, Mats 
Andreasson, Markus Arvids-
son och Gert Norell. Även 
Lars-Åke Eriksson har varit 
med i styrelsen under bygg-
tiden. 

– Lars har varit projektle-
dare, Gert har haft hand om 
juridik och ekonomi och 
Markus har varit vår ständige 
sekreterare, berättar Mats 
Andreasson.

2017 lade Skålleruds fiber-
förening fiber i området. Det 
passade bra.

– Vi samförlade med fibern 
och tog merkostnaderna för 
grävningen, men vatten- och 

Styrelsen i Kabbo/Gunnersbyns vattenföreningen, fr.v: Gert Norell, Markus Arvidsson, Mats Andreasson och 
Lars Melert.

avlopp var ett eget projekt i 
förläggningen, förklarar 
Lars. 

– Och när vi väl startade 
var det lätt att få med gran-
narna, medlemsantalet gick 
från tolv till tjugo, konstate-
rar Mats.

Föreningen kontaktade 
Melleruds kommun om att 
koppla in ledningen nedan-
för kyrkan i Dalskog, vilket 

inte var några problem. Det 
kostade 298 000 kronor att 
ansluta till det kommunala 
vatten- och avloppsnätet. 

Vattnet kommer från en 
källa bakom den före detta 
lanthandeln i Dalskog.

– Totalt har det kostat 1,7 
miljoner att få vatten och 
avlopp till den sex kilometer 
långa slingan genom byg-
den, 85 000 kronor per an-

slutning, säger ordförande 
Lars Melert.

Vid årsskiftet var allt klart 
och alla provtagningar på 
vattnet var godkända. Nu har 
systemet varit igång ett tag 
och allt fungerar till full be-
låtenhet.

– Vi är väldigt nöjda, säger 
styrelsemedlemmarna.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

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

Kampanjpriser på hela vårt 

Husqvarna sortiment

MILJÖBENSIN 
119:-/5 LITER 
MAX 5 LITER/

HUSHÅLL

SPECIALPRISERpå skyddskläder, sågkedjor/svärd, motorsågar m.m.

ÖPPET HUS
Fredag 7/2 • Lördag 8/2 • Söndag 9/2
 10-18 10-16 11-16

För mer info besök vår hemsida: fritzens.nu

Vi bjuder på kaffe, 
korv och bröd



MELLERUDS NYHETER6 ONSDAG 5 FEBRUARI 2020

V  appaP edakslä rå
F  rafsrafraF hco rafra

H trebre  H  nossna
* 7 a lirp  1 929   

h  tanmosni allits ra
i  . daraveb ennim tsujl 

23 j irauna  2  020

A sredn   hco E  av
E  cir

M sta   hco C  anira
S nomi   hco M  mairi

L  noe
M  saitta

S tkäl   hco v  rennä

N  ttiD rah titsurb u
t  aträjh amrav ,angor

D  ditlla röf tsör aräk ni
t  rah tantsy

D  gros i sso ranmäl u
o  aträms hc

M  trekcav hco tsujl ne
s  ravk ennim ttiD råt

B  netsnäjtsdugsgninvarge
ä   00.11 .lk 2/02 mur reg
i   retfE .akryk sdurellåkS 
a sedujbni nevarg div deksv  
t -ekatS i dnutssennim lli
l ednagatled mo ravS .dnu  
t 54001-0350 .let sunoF lli  
s -molb röf telläts I .2/31 ne
m llit avåg ne anräg knäks ro  
S -röfsdgybmeH sdurellåk
e relle 1828-9525 gB ,gnin  
L aiv resnärG natU erakä  
m  es.sunof.rodissenni

V  etsanfi rå

A eiraM-enn  
J  nossna

* 7 f iraurbe  1 139   

h  sso tanmäl ra
i  dankas hco gros rots 

24 j irauna  2  020

C anitsirh   hco A  ann
m  rejlimaf de

S tkäl   hco v  rennä

T   tte arav åf tta knä
G  nrab sdu

T   i aliv åf tta knä
G  nmaf sdu

T   ssiv arav åf tta knä
a  gim mo dnah rat naH tt
T  nmaf useJ i ob åf tta knä

A  .tehllits i stigat rah deksv
 
V nelanosrep llit kcat tmra  
p röf temmehsdurellåkS å  
g  .dandråvmo do

till Er alla som på olika 
sätt hedrat

Martin Wallin
vid hans bortgång.
Gert med familj

E
tt v

armt tack

DÖDSFALL

SORGTACK

PREDIKOTURER

JORDFÄSTNINGAR

Veckans 
ros...

...till den vänliga och om-
tänksamma personalen i 
Melleruds kommun samt 
till min granne Siv som 
varje dag tar fram posten 
åt mig!

Margareta Larsson

...till alla på Kroppefjälls-
hemmet för god vård av 
Martin. Ni är underbara. 
Kramar.

Gert med familj

MELLERUD
Smyrna: Onsd 19 Bibel-
klass. Torsd 17 Språkcafé. 
Sönd 11 Gudstj. Matspeter 
Runegrund, Bittan Ekman, 
Jan Hilding från LP arbetet 
i Göteborg Andrahandsof-
fer till Lp Gtb. Efteråt förs. 
möte. Tisd 19 Bönedag i Ed 
– anmälan.
Equmeniakyrkan: Tisd 
10-12 Tisdagskaffe & Rast-
plats. 18 Scout. 

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

Smyrna: Fred 18.30 
Fredax. Sönd 11 Gudstj. på 
SK Granan, Kroppefjäll. 
Det bjuds på aktiviteter och 
korvgrillning. Ta med egen 
kaffekorg om du vill. Tisd 
11 Bön.
Equmeniakyrkan Södra 
Dal: Torsd 18 Brålanda, 
Bibelsamtal. Fred 10 Frän-
defors, Bibelsamtal. Sönd 
11 Frändefors, Gudstj. m. 
nattv. Sigward K, kyrkkaffe. 
14 Gestad, Gudstj. Sigward 
K, ser. 18 Brålanda, Sön-
dagskväll i kyrkan, Sigward 
K, serv.
Brålanda: Fred 15 Gudstj. 
m nattv. på Prästkragen. 
Thomas Holmström. Sönd 
11 Gudstj. m de minsta. 
Thomas Holmström, Anette 
J Carlson och Draget. Kyrk-
kaffe. Kyrkbil 308 70. Sönd 
18-20 Bönekväll i fsh. Månd 
12 Middagsbön i fsh. 12.15-
13.30 Lunch. Tisd19 Vecko-
mässa i fsh.
Sundals-Ryr: Onsd (12/2) 
10-11.30 Förmiddagskaffe i 
fsh. Samtal kring borden.
Gestad: Sönd 15 Café-
gudstj. i fsh. Thomas Holm-
ström. Kyrkbil 321 18. 

Ljungström. Akten förrätta-
des av Pär-Åke Henriksson 
och tillsammans sjöng man 
psalmerna 249 samt 297. 
Som avslutningsmusik spe-
lades ”Amazing grace”. Vid 
kistan togs avskedet av än-
kan, barn med familjer, släkt 
och vänner. Till minnet av 
Pekka var koret vackert de-
korerat med blommor. Efter 
ceremonin bjöds gästerna 
med till Håkans Bar och Fest-
våning för en minnesstund. 
Gravsättning kommer att äga 
rum på Skogskyrkogården i 
Kungälv.

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Holms kyrka, för  
Karin Caldenby. Som in-
ledning på akten spelade och 
sjöng kyrkomusiker Anders 
Fredriksson ”Jag har hört om 
en stad ovan molnen”. An-
ders sjöng även ”Time too 
say goodbye”. Akten förrät-
tades av kyrkoherde Pär-Åke 
Henriksson och tillsammans-
sjöng man psalmerna 251 
”Var jag går i skogar, berg och 
dalar”, 249 ”Blott en dag, ett 
ögonblick i sänder” och 190 
”Bred dina vida vingar”. Som 
avslutningsmusik spelades 
”Amazing grace”. Avsked 
togs i kretsen den närmaste 
familjen.

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Grinstads kyrka för 
Martin Wallin. Som inled-
ning på akten framförde 
kyrkomusiker Maria Anders-
son ”Amazing grace” - folk-

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Erikstads kyrka för 
Pekka Hansekvist. Som in-
ledning på akten spelade 
Maria Andersson ”Ängla-
mark” av E. Taube varefter 
man lyssnade på Robert och 
Magnus Olsson som fram-
förde ”Jag och min far” av O. 

melodi. Akten förrättades av 
Pär-Åke Henriksson och 
tillsammans sjöng man psal-
merna 248, 249 och 297. 
Avsked togs av familj, släkt 
och vänner. Efter avskedet 
framförde Maria ”Jag och 
min far” – O. Ljungström. 
Som avslutningsmusik spe-
lades ”Time to say goodbye” 
- S. Sartori. Till minnet av 
Martin var koret vackert de-
korerat med blommor. Grav-
sättning kommer ske på 
Grinstads kyrkogård.

Avskedsceremoni har ägt 
rum i Stallet i Mellerud för 
Isabella Andersson. Inled-
ningsvis lyssnade man på 
”Koppången” med Helen 

Sjöholm varefter Anders 
Grimheden, borgerlig be-
gravningsofficiant hälsade 
välkommen. Inför minnesta-
let, där bland annat Isabellas 
stora intresse för släktforsk-
ning framkom, lyssnade man 
på ”En stund på jorden” med 
Laleh och minnestalet avslu-
tades med ”Håll mitt hjärta” 
med Emelie Sundborn. Un-
der stilla musik togs avsked 
av de närmaste vid urnan.  
Som avslutning lyssnade 
man på ”Sparvöga” med Ma-
rie Fredriksson. Gravsättning 
kommer äga rum på Örs 
kyrkogård.

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Skålleruds kyrka för 

Vladimir Provci. Som inled-
ning på akten spelade kyrko-
musiker Anders Fredriksson 
”Så skimrande var aldrig 
havet” av E. Taube varefter 
man lyssnade på Lasse Ste-
fanz och sångerna ”När mitt 
hjärta slutat slå” och ”Vi ska 
gå hand i hand”. Akten för-
rättades av Carlo Nielsen och 
man sjöng tillsammans psal-
merna 249 och 190. Som 
avslutningsmusik spelades 
”How great thou art” med 
Elvis Presley. Vid kistan togs 
avskedet av familjen. Till 
minnet av Vladimir  var koret 
vackert dekorerat med blom-
mor. Gravsättning kommer 
att äga rum på Skålleruds 
kyrkogård.

På fågelspaning i Åsnebyn
I Vinterfåglar Inpå Knuten 
(VIK), som arrangeras av 
BirdLife Sverige, deltar 
20  000 fågelmatnings-
ställen varje år. Kulturre-
servatet Åsnebyn var ett 
av dessa ställen.
Här träffades ett antal fågel-
skådare i lördags, med kik-
arna i högsta hugg.

Det var full fart kring få-
gelmatningen, där fanns 
fröblandning, späck och lite 
annat som smakar de fjäder-
klädda. Domherre, talgoxe, 
blåmes, entita, grönsiska, 
skata, koltrast, nötskrika, 
nötväcka, kaja och grönfink 
sågs vid matningen.

Nere på sjön Kolungen 
siktades 18 knölsvanar, 163 
gräsänder, fem knipor och tre 
vigg. Kråka och korp sågs i 
träden bakom gårdens hus 
och en stor flock fiskmåsar 
kom flygande vid ett tillfälle.

– Vi tyckte också vi hörde 
tofsvipan och det kan stäm-
ma för de hade synts till vid 
Hästefjorden igår, säger Per 
Undeland, ordförande i 
Dalslands Orinitologiska 
Förening.

Åsnebyn är en attraktiv 
plats för fåglar konstaterade 
fågelvännerna.

– Lövträd och sjö är per-
fekt för fåglar.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

Åke Gustavsson, Helena Sellering, Per Undeland och Eva Nilsson Olsson var några av fågelvännerna som 
samlats i Åsnebyn i lördags för att kolla vinterfåglar.

JORDFÄSTNINGAR

Deltar i Glokala Sverige
Bengtsfors, Dals-Eds, 
Färgelanda och Melleruds 
kommuner är fyra av de 50 
kommuner och regioner 
som inför 2020 har antagits 
i Svenska FN-förbundets 
och SKR:s gemensamma 
projekt Glokala Sverige. 
Projektet handlar om att 
arbeta med Agenda 2030 
och de globala målen för 
hållbar utveckling i hela 
Sverige.
Projektet Glokala Sverige – 
Agenda 2030 i kommuner 
och regioner har antagit 49 
nya kommuner och en region 
som kommer att vara med i 
projektet från 2020. Med-
lemskommunerna i Dals-
lands miljö- och energiför-
bund är fyra av dem. Det 
innebär att 16 av landets 20 
regioner och 130 av landets 
290 kommuner nu deltar i 
projektet.

Flera dimensioner
– Vi tror att de globala håll-
barhetsmålen är ett verk-
ningsfullt sätt för att arbeta 
med hållbarhetsfrågor då 
målen tar hänsyn till de tre 
dimensionerna av hållbar 
utveckling; den miljömässi-
ga, den ekonomiska och den 
sociala dimensionen. Vi har 
tillsammans med våra värd-
kommuner redan inlett ett 
hållbarhetsarbete som byg-

ger på de globala målen och 
hoppas genom Glokala Sve-
rige få verktyg för att ut-
veckla detta arbete, säger 
Dan Gunnardo, förbunds-
chef på Dalslands miljö- och 
energiförbund.

– Vi är glada och stolta 
över att nära hälften av lan-
dets kommuner och regioner 
är medlemmar i Glokala 
Sverige. Genom vårt samar-
bete ökar vi förutsättningarna 
för att hela Sverige ska vara 
med och bidra till att uppnå 
de globala målen för hållbar 
utveckling, säger Annelie 
Börjesson, ordförande i 
Svenska FN-förbundet.

Erfarenhetsutbyte 
och lärande
Som tidigare kommer pro-
jektdeltagarna att få ta del av 
utbildningsinsatser lokalt 
och erbjudas digitala mate-
rial, bland annat webbutbild-
ning, nyhetsbrev, filmer och 
webinarier. Dessutom ge-
nomförs konferensen Mötes-
plats Agenda 2030 den 24-25 
september, för att bidra till 
gemensamt lärande och ökat 
engagemang. Nätverkande 
och erfarenhetsdelning är en 
viktig del av projektet. 

Lokala insatser
– Kommuner och regioner 
har ett stort engagemang i de 
globala målen. Det är både 

bra och viktigt. Två tredjede-
lar av målen förutsätter insat-
ser på lokal och regional 
nivå. Genom Glokala Sveri-
ge vill SKR och FN-förbun-
det hjälpa kommuner och 
regioner att växla upp sitt 
hållbarhetsarbete ytterligare, 
säger Staffan Isling, vd på 
SKR.  

– För de fyra kommunerna 
i Dalslands miljö- och ener-
giförbund är ett deltagande i 
Glokala Sverige mycket po-
sitivt. I dagsläget arbetar 
våra fyra kommuner tillsam-
mans för att skapa en gemen-
sam färdriktning, en kom-
pass för hållbarhet, i 
Dalsland. De globala målen 
innebär att vi tillsammans 
med resten av världen har en 
gemensam riktning för den 
globala hållbarheten såsom 
att skapa trygga samhällen 
och bevara biologisk mång-
fald. Deltagandet i Glokala 
Sverige kan hjälpa oss att 
hitta verktygen som behövs 
för att bidra till målen på lo-
kal nivå, säger Morgan E 
Andersson, direktionsord-
förande i Dalslands miljö- 
och energiförbund.

Glokala Sverige är ett ut-
bildnings- och kommunika-
tionsprojekt som drivs av 
Svenska FN-förbundet och 
Sveriges Kommuner och 
Regioner, SKR, med stöd av 
Sida.
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MELLERUD 0768-91 95 96

Norra Kungsgatan 14

Hem & Inspiration
Renoverar gammalt hus

I början av november 
köpte Anette Lundgren 
och Lennart Eriksson 
ett ”husprojekt” på Ro-
stocksgatan i Mellerud. 
Det har stått tomt i minst 
ett årtionde och tiden har 
inte varit nådig mot det 
som en gång var en prakt-
kåk. Men Anette och Len-
nart ser möjligheter...
En en del av glasverandans 
trasiga fönster täcks av pre-
senningar, golvet har givit 
vika och man balanserar på 
plankor för att komma in i 
huset. Därinne slås man av 
den generösa takhöjden på 
nästan tre meter och träväg-
garna som blivit synliga efter 
att de nya ägarna skalat av 
många olika lager av vägg-
beklädnad, bland annat tape-
ter som vittnar om 1900-ta-
lets olika trender. Här är 
golvet intakt och det luktar 
gott av gammal trä.

Såg potentialen
– Vi hade letat efter ett gam-
mal hus i många år, inte så 
aktivt, livet har ju många 
skeden, och inte förrän nu när 
barnen är stora, känner vi att 
vi kan ge oss på något sådant 
här, säger Anette.

Huset var inte ute till för-
säljning, utan de blev upp-
märksammade på det av be-
kanta. Vid första besöket i 
huset kändes det rätt. 

– Det var inte så illa som 
jag trodde, jag tänker posi-
tivt, säger Lennart.

– Vi såg de gamla fönstren, 
de fina trägolven och ett led-
set hus som vill bli glatt, 
förklarar Anette.

De säger att de varit till-
sammans länge och vet vad 
de är bra på. Anette har idéer, 
Lennart är utbildad snickare 

Anette Lundgren och Lennart Eriksson har köpt ett husprojekt på Ro-
stocksgatan. Ett ledset hus ska få bli glatt.

Högt i tak och spår av gamla kakelugnar. Här ska det med tiden bli ett kök.

På övervåningen har det en gång varit många små uthyrningsrum. Nu 
är de ett minne blott.

Lager på lager av tapeter på väggarna. Bitar av varje sparas för att göra 
något fint av.

i grunden och har kunskaper 
som här kommer väl till pass. 
Båda två har en förmåga att 
se vad det kan bli av ett hus 
som detta.

Hela familjen är med
Anette och Lennart frågade 
sina barn, som är sexton och 
nitton år, vad de tyckte och 
svaret blev positivt. I novem-
ber förra året köptes huset.

Nu är hela familjen, inklu-
sive far- och morföräldrar, 
med och hjälper till på hel-
gerna, någon med att fixa 
fika, någon annan med riva 
väggar och att bära ut sådant 
som tas ner, antingen för att 
slängas eller för att renove-
ras, som till exempel en del 
gamla fönster och de gamla 
elementen.

– Det känns roligt att åka 
hit efter jobbet, gå runt och 
titta och fundera ut hur det 
ena och det andra ska göras, 
säger Lennart.

ha haft flera ägare, vilket gör 
det mer komplicerat att 
forska bakåt i tiden. 

Vem som byggde huset är 
inte bekant, men Anette och 
Lennart har förstått att det en 
gång har varit någon form av 
pensionat/resanderum i hu-
set. Många små rum har fun-
nits på övervåningen, med 
handfat i varje, och spår av 
tidigare handelsresande som 
gästat har hittats i sågspånet 
upp på vinden.

– Vi har hittat brev, bland 
annat en bunt kravbrev till en 
handelsresande från Stock-
holm, erotisk litteratur från 
1930-talet, gamla tidningar, 
snusdosor, serietidningar 
från 50-talet, diverse porslin 
och mycket annat, berättar 
Anette.

Allt som funnits i huset ska 
tillbaka när det är färdigreno-
verat. Tidsplanen är generös.

– Det får ta den tid det tar. 
Vi kommer att göra så att det 
blir två lägenheter. När vi 
renoverar tänker vi oss att vi 
själva ska bo här, bara för att 
varje lägenhet ska bli så bra 
som möjligt, säger Anette 
och Lennart.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

Fragment ur historien
Efterforskningar kring hu-
sets historia har givit magert 
resultat. Det är byggt 1928. 
Tomten styckades av 1923. 
Då hände det mycket i Mel-
lerud. Många köpte tomter i 
spekulationssyfte och sålde 
några är senare. En tomt kan 

Deltar i Glokala Sverige
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29:-
Sugrör i glas

Stort utbud av
konstväxter från

Mr PlantKorall 149:-
Fler sorter i butik

NYHETER
 

 

Just nu plockar vi upp hundratals nya produkter hos oss på Ute & Inne! Här bjuder vi på ett axplock av alla

vårnyheter. Varmt välkomna till oss på Nygatan 3, Mellerud Torget. 

199:-

annons

KOM IHÅG  ATT DU KAN INSPIRERAS DYGNET RUNT PÅ MOLINO.SE & PÅ VÅRA SOCIALA MEDIER

Vi erbjuder även
styling för

privatpersoner &
företag. 

Spegel
99:-

Marmelad 
Gin & Tonic

159:-

Shaker 59:-

Glöm inte bort 
Alla hjärtans dag 

14e februari

Kommer
snart!

 199:-

Skålar  fr. 29:-

Doftljus 
20:-

TIPS

TIPS

Voluspa doftljus

Hem & Inspiration
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50% rabatt
på alla krukor, lyktor, pynt, ljus & dekor

Gäller ej växter, snitt, jord, frö och presentkort
Gäller onsdag till söndag 

Vi behöver plats 
för vårens nyheter!

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

OPTIMERA LJUSET
JUST NU KAMPANJ PÅ ELIT, SP- & TRARYDFÖNSTER

Kampanjen gäller 3/2 – 23/2 2020

Loppis och auktioner populärt

Lådor att packa folkraceprylar i hittade Susanne Broberg.

Att handla på auktion och loppis är populärt. Kalandersalen på DalslandCenter fylldes av köpsugna besökare i lördags.

Silver, kristall och fint porslin, ett axplock av alla utrop när ett hem från 
Säffle gick under klubban.

Lena och Ulf Almqvist hade fyndat på loppisen.

Mona Andersson synar Carl Malmstens pall Visingsö.

Snyggt att blanda gam-
malt och nytt, kvalitet till 
liten peng och att spara på 
jordens resurser. Att inre-
da med antikt och vintage 
är smart och populärt.
I lördags var det auktion i 
Dalsland Center och ett svep 
bland besökarna visar att det 
är inne att återbruka, att 
många samlar på designklas-
siker, gillar det unika som 
ingen annan har eller helt 
enkel är nyfikna på  vad som 
finns och man inte hade en 
aning om att det fanns.

Porslin populärt  
bland yngre
Porslin är en favorit bland de 
yngre besökarna denna dag. 
Gamla fina välbevarade ser-
viser kostar en bråkdel av 
vad en bytillverkad av god 
kvalitet gör. Fina mönster 
smäller högt.

Susanne Broberg gillar 
auktioner och hittar här prak-
tiska stabila lådor av trä som 
hon tänker bjuda på.

– Vi håller på med folkrace 
och dessa vore perfekta att 
packa alla grejer i. Och så såg 
jag två näverlurar som jag är 
intresserad av, jag spelar 
näverlur, säger hon.

I hörnet inne i Kalandersa-

len hittar Mona Andersson 
två pallar av Carl Malmsten. 
Snygga och designklassiker 
som har sitt pris. Mona ro-
pade in den ena av dem till 
inte ens halva nypriset.

Nöjda över sina fynd på 
loppisen i samma lokal var 
Lena och Ulf Almqvist. 
Borsdekorationer till mid-
sommar, en linneduk och 
någonting att sätta blommor 
i hade fyndats.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

Hem & Inspiration
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Fönster- 
   kampanj!

Vi bjuder på

GRATIS
hemleverans!

–  S V E R I G E S  N Y A  B Y G G H A N D E L  – 
MELLERUD  Sapphultsgatan 12  0530-330 00  info.mellerud@k-byggurbans.se  

k-bygg.se

Svensktillverkade  
kvalitetsfönster

40-50%
RABATT

Erbjudandena gäller t.o.m 2020-02-29.  
Kan ej kombineras med andra erbjudanden eller rabatter.

En primula piggar upp!
I naturen är olika primula-
arter bland det första som 
blommar på våren och 
namnet Primula betyder 
just vårens första örter. 
Det finns många sorter. 
Blomsterfrämjandet tip-
sar om några:
’Girl’s Delight’ har ljusa, 
halvfyllda blommor som sit-
ter på korta stjälkar i mitten 
av plantan, omgivna av en 
bladrosett med avlånga, kru-
siga blad. De är rosa-aprikos 
i flera nyanser och har lju-
sare kronbladskanter.

Lustigt randig
”Delft/Zebra Blue” är en 
jordviva i lustigt, vitrandigt 
mönster mot himmelsblå 
botten. Blommorna sitter på 
korta stjälkar i mitten av 
plantan, omgivna av en blad-
rosett med avlånga, krusiga 
blad.

”Eltangi’ har intensivt sig-
nalgula blommor som är 
både färgstarka och drama-
tiska. Den gula mitten är 
omgiven av en ring i starkt 
rött. Blommorna sitter på 
korta stjälkar i mitten av 
plantan, omgivna av en blad-
rosett med avlånga, krusiga 
blad.

Små cancankjolar
’Elena’ har ljust äppelbloms-
rosa blommor som är både 
färgstarka och dramatiska. 
Den gula mitten är omgiven 

av en ring i rosarött. Blom-
morna sitter på korta stjälkar 
i mitten av plantan, omgivna 
av en bladrosett med avlånga, 
krusiga blad.

’Sirococco’ har blå blom-
mor, som skiftar i färg med 
ålder – bedårande vackert. 
Kronbladen är vitkantade, 
vågiga, liknar små cancan-
kjolar. De sitter på korta 
stjälkar i mitten av en blad-
rosett med avlånga, krusiga 
blad.

Ljuva och dramatiska
’Bellerose’ är en sort av jord-
viva, vars blommor är halv-
fyllda och skiftar i färger från 
ljust crèmegult till ljuvt 
aprikosrosa på samma plan-
ta. Blommorna har en ljusare 
mitt och svagt vågiga kron-
bladskanter. De sitter på 

korta stjälkar i mitten av 
plantan, omgivna av en blad-
rosett med avlånga, krusiga 
blad.

’Cleopatra’ har ljust ceri-
serosa blommor som är både 
färgstarka och dramatiska. 
Den gula mitten är omgiven 
av en ring i rosarött. Blom-
morna sitter på korta stjälkar 
i mitten av plantan, omgivna 
av en bladrosett med avlånga, 
krusiga blad

’Suze’ har ceriserosa 
blommor med en ljusare 
mitt. De är halvfyllda och har 
svagt vågiga kronbladskan-
ter. Blommorna sitter på 
korta stjälkar i mitten av 
plantan, omgivna av en blad-
rosett med avlånga, krusiga 
blad.

Källa: Blomsterfrämjandet

Bellerose, en sorts jordviva i varma milda färger. 
Foto: Blomsterfrämjandet.

Hem & Inspiration

Två nytillkomna 
medborgarförslag

Under kommunfullmäkti-
gemötet redovisades två 
nytillkomna medborga-
förslag. Ett om belysning 
över stora bron i Håverud. 
Ett annat om försäljning 
vid återvinningsstationen 
i Hunnebyn.
Förslaget om belysning över 
bron i Håverud är inlämnat 
av Johnny Persson i Håverud 
med motivationen ”Givetvis 

ska det vara belyst på Dals-
lands största turistmål. Nu 
även ett underverk”

Förslaget om försäljning 
av mottaget material vid 
återvinningsstationen Hun-
nebyn är inlämnat av Richard 
Olausson i Håverud. ”Jag 
anser att man man bör under-
söka möjligheterna för att 
låta Hunnebyns avfallsan-
läggning/soptipp sortera ut, 

ta tillvara samt sälja tjänligt 
material i en kommunalt ägd 
secondhandbutik, förslags-
vis belägen vid Hunnebyn... 
...Om Melleruds kommun 
själva inte kan arrangera 
dylik försäljning så borde 
möjligheten för privata ar-
rangörer undersökas”, skri-
ver Olausson som konstate-
rar att återbruk ligger i tiden.

Inga kontrolluppgifter 
för lön och pension i år

Förra året vid den här ti-
den skickade arbetsgivare 
och pensionsutbetalare 
ut kontrolluppgifter till 
alla som de betalat ut lön 
eller pension till. I år kom-
mer de inte att göra det, 
eftersom inkomster och 
skatter under 2019 istället 
har redovisats löpande, 
månadsvis. Men från ban-
ker kommer fortfarande 
kontrolluppgifter.
– Förra året fick Skatteverket 
in cirka 65 miljoner kontroll-
uppgifter från arbetsgivare, 
banker, pensionsinstitut med 
flera. Vi räknar med att det 
blir väsentligt färre i år. Men 
samtidigt har vi för 2019 fått 
in över 122 miljoner uppgif-

ter om lön och pension som 
lämnats månadsvis, berättar 
Anna Sjöberg, deklarations-
expert på Skatteverket. 

I årets deklaration är det de 
uppgifter som arbetsgivare 
och pensionsbolag skickat in 
till Skatteverket varje månad 
som kommer att vara föri-
fyllda i deklarationen. 

Alla som haft lön eller 
pension kan logga in på skat-
teverket.se och se vad som är 
redovisat varje månad, för att 
kontrollera uppgifterna. 

– Om det skulle vara så att 
något inte stämmer bör du 
genast kontakta din arbetsgi-
vare eller pensionsutbetalare 
så att de kan rätta uppgifterna 
så det blir rätt i din deklara-

tion, säger Johan Schauman, 
deklarationsexpert på Skat-
teverket.

För kapitalinkomster får 
du fortfarande kontrollupp-
gifter som tidigare.

Den som vill ha sin dekla-
ration tidigt och digitalt kan 
redan nu skaffa en digital 
brevlåda för myndighets-
post. Har du en digital brev-
låda senast den 27 februari så 
kommer deklarationen digi-
talt redan den 4-11 mars. 
Deklarationstjänsten öppnar 
den 17 mars.

Den som inte har en digital 
brevlåda får deklarationen 
med posten mellan den 13 
mars och 15 april.

Spelmanshelg i Lane Ryr

Helgen 1-2 februari hade 
Dalslands Spelmansorkester 
en övningshelg på Örtagår-
den i Lane Ryr. Under ett 
drygt dygn på plats hann man 
med nästan tio timmars repe-
titioner och att gå igen ar-
rangemangen till ett trettiotal 
låtar.

Dalslands Spelmansorkes-
ter är en del av Dalslands 
Spelmansförbund. Vid spel-

helgen deltog 14 spelmän på 
fiol, nyckelharpa, klarinett, 
flöjt, säckpipa, gitarr och bas. 
Allt under ledning av Alban 
Faust. 

Helgen var en del av förbe-
redelserna inför nästa stora 
uppdrag för orkestern. 20 
mars står man för en helkväll 
på Allegården i Göteborg, 
stadens mest kända folkmu-
sikställe. Spelmansorkestern 

ska både spela en kort kon-
sert och sedan stå för två 
omgångar med dansmusik. 

Därefter deltar orkestern i 
en folkmusikfestival i Norge 
helgen 28-29 mars.

För Dalslands Spelmansför-
bund, Styrelsen

 

Spelmansorkestern övade en helg i Lane Ryr.  Alban Faust leder orkestern.
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INNEBANDY 
Melleruds IBK:s tränare 
Filip Falander erkänner att 
det kändes lite motigt att 
åka till Göteborg i söndags 
för att möta Kärra IBK.
Förlust hemma med 14-0 och 
dessutom en trupp som på 
grund av sjukdomar och re-
sor endast bestod av sex 
utespelare plus målvakt var 
det knappast seger att vänta. 
Dessutom ingick i de sex 
utespelarna ordinarie mål-
vakt och två 16-åringar.

Giants lyckades hålla emot 
i drygt en period. Man gjorde 

3-4 i början på andra, men 
sedan rasade det. 

Slutsiffrorna blev 20-6  
(4-2, 6-2, 10-2) till Kärra. 
Samma målskillnad som 
förra gången, men den här 
gången lyckades melleruds-
spelarna göra sex mål. 

– Jag är väldigt nöjd ändå, 
säger Filip, som själv gjorde 
fem av klubbens mål. Det 
sjätte stod Carlos Rodén för.

Härnäst väntar bortamatch 
mot Utbynäs nästa helg och 
därefter hemmamatch mot 
Nödinge IBK på Alla hjär-
tans dag.

Lars Nilsson

Fall framåt  
för Giants

FUTSAL 
I lördags spelades det 
sista sammandraget i fut-
salens division 2 Dalsland. 
Matcherna ägde rum i Fär-
gelanda. Mellerud Calcio 
Club spelade två matcher.
I den första mötte man Frän-
defors IF och efter en tuff 
match stod mellerudspoj-
karna som segrare med 8-7. 
Segern betydde att klubben 
var klara seriesegrare.

Det märktes i andra match-
en mot Färgelanda IF. ”Vi 
ställer ut skorna och tror att 
det ska lösa sig själv.” Men 
det gjorde det inte. 

Färgelanda kämpade på 
och vann med 10-6. Men 
trots förlusten får Calcio 
Club nu kvala vidare med 
möjlighet att avancera i se-
riesystemet.

Ordförande Kreshnik 
Bytyqi säger att informatio-
nen om det kommande kvalet 
är knapphändig. Troligen 
blir det ett kval i två steg om 
platserna i division 1. 

Så snart information om 

motståndare och spelplats 
kommer publicerar vi den.

Kreshnik berättar också att 
föreningen nu satsar på att 
utöka sin ungdomsverksam-
het. Man hoppas på att få 
igång lag för både flickor och 
pojkar. Sportlovscupen i Rå-
dahallen, som ordnas i sam-
arbete med Ungdomshuset 
Stinsen är ett led i denna 
satsning.

Målgörare i lördagens 
matcher: Kreshnik Bytyqi 6 
(2+4), Nori Bitic 3 (2+1) och 
Muriz Hamidovic 2 (2+0). 
Dessutom gjorde Blerim 
Avdijaj och Emran Avdulahi 
ett var i första matchen och 
Blerim Avdijaj ett i den av-
slutande. Muriz Hamidovic 
blev utsedd till matchens li-
rare i matchen mot Frände-
fors IF.

Lars Nilsson

Mellerud Calcio 
Club seriesegrare

Omklädningsrumsglädje efter att seriesegern säkrats. Foto: Privat.

Jag läser i en tidning, föl-
jande rubrik: ”Elever kränk-
tes – politiker sågar sina egna 
tjänstemän.” Det avser kul-
tur- och utbildningsnämnden 
(KUN) i Mellerud som riktar 
kritik mot sin förvaltning för 
hanteringen av problem på 
Rådaskolan. 

Skolinspektionen har lagt 
ett vite på 350 000 kronor. 

Det innebär att om skolan 
reder ut problemen i tid så 
betalas ingen vite. Däremot 
finns ett annat problem i ar-
tikeln. Till gammal god he-
der i det politiska livet hör att 
politiker inte utlämnar för-
valtningens tjänstemän vil-
ket tyvärr framgår av nämnda 
artikel.  Unge herr Mossberg, 
tillförordnad ordförande, 

skyller på att förvaltningen 
inte klargjort för nämnden 
allvaret i problemet och att 
det inte framgått tillräckligt 
tydligt. 

Det förnekas av förvalt-
ningschef Anders Petters-
son. Det må vara hur som 
helst med detta, men att 
skylla ifrån sig på tjänste-
männen är något som inte 

tillhör anständig svensk po-
litik. Det bekräftar att KUN:s 
politiker har varit ouppmärk-
samma och inte tar sitt fulla 
ansvar. Att skylla sin ofull-
komlighet på tjänstemännen 
är dessvärre inte ovanligt i 
vår tid. 

Karl-Axel Nordström

Politiker sågar tjänstemän

Fler träbostäder behövs för 
att Sverige ska klara målet 
om klimatneutralitet till 
2045. Därför vill vi nu se en 
handlingsplan om hur vi kan 
öka träbyggandet. Mängden 
virke som finns i den svenska 
skogen har ökat med över 
90 procent sedan 1900-talets 
början, trots att vi under 
samma tid har fördubblat av-
verkningen. Tillväxten gör 
att skogen och dess produk-
ter spelar en allt viktigare roll 
i klimatomställningen.

Bäst effekt för klimatet får 
vi genom att använda alla 
delar av varje träd som av-
verkas till att ersätta fossila 
råvaror med förnybar skogs-

råvara. Därför är det bra att 
skogen efterfrågas på bred 
front – av såväl förpack-
ningsbranschen som produ-
center av bioenergi.

För att få en riktigt långsik-
tig klimateffekt bör dock en 
så stor del av skogen som 
möjligt användas till att 
bygga hus i trä.

Byggbranschen står i dag 
för en femtedel av Sveriges 
klimatutsläpp. En byggnad 
med trästomme halverar de 
utsläppen jämfört med mot-
svarande byggnad i energiin-
tensiva material som stål och 
betong.

Ett led i klimatnyttan är att 
träbyggnader under lång tid 

lagrar den koldioxid som 
hade hamnat i atmosfären om 
träet förbrändes.Träbostäder 
är därför en nyckel till att 
både möta det stora behovet 
av nya bostäder och bidra till 
klimatmålet om noll nettout-
släpp av växthusgaser till 
2045. Regeringen är medve-
ten om detta och skrev så sent 
som i regeringsförklaringen 
den 10 september att ”mer 
byggande i trä bidrar till sam-
hällets omställning”.

I den inriktning för träbyg-
gande som släpptes 2018 
föreslår regeringen också 
förstärkt samverkan, kun-
skaps- och kompetenshöj-
ning, forskning och innova-

tion samt exportfrämjande 
insatser för att stärka träbyg-
gandet.

Utöver den politiska viljan 
anser vi att Boverket bör få i 
uppdrag att ta fram en kon-
kret handlingsplan för att 
sätta fart på träbyggandet i 
Sverige. På så sätt kan vi 
säkerställa att skogen an-
vänds där den ger störst kli-
matnytta – i bostadsbyggan-
det.

Katarina Kolar,  
hållbarhetschef SCA

Lena Sammeli Johansson, 
hållbarhetschef Sveaskog 

Ulrika Liiv, hållbarhetschef 
OBOS Sverige

Trähus en viktig nyckel i klimatarbetet

År 2019 fanns det 3016 tills-
vidareanställda sjuksköter-
skor, 1102 tillsvidareanställ-

da läkare och 2444  
undersköterskor i åldrarna 
55 år till 67 år i Västra Göta-

Satsningar för att tillvarata 
senior kompetens inom sjukvården

Välkommen till debatt och insändarsidorna! 
Du får använda signatur i tidningen, men måste alltid uppge namn, adress och telefonnummer 
för redaktionen. Vi förbehåller oss rätten att korta texten, sätta rubrik eller avstå från publicering. 
Manus returneras ej. Maila din insändare till: redaktion@mellerudsnyheter.se
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Körde bil drogpåverkad
På natten den 29/1 passerade en bil en polispatrull i hög 
hastighet söder om Brålanda. Patrullen tog upp förföljandet 
och vid Venakorsningen slutade färden efter att bilen kunde 
stoppas. Föraren, en kvinna i 27-årsåldern, är misstänkt för 
grov olovlig körning, drograttfylleri, narkotikabrott eget bruk 
och ej stannat på polismans tecken. I bilen fanns även en 
passagerare, som dock inte är misstänkt för något brott.

Grov olovlig körning
På dagen den 29/1 stoppades en kvinna i 50-årsåldern vid 
järnvägsstationen i Mellerud. Hon är misstänkt för grov 
olovlig körning.

Viltkollision
Kollision mellan rådjur och fordon i Håverud på eftermid-
dagen den 29/1.

Inbrott
31/1-3/2 inbrott i garage i Frestersbyn, Ör. De låsta dörrarna 
var uppbrutna och ytterbelysningen hade slagits sönder. Fem 
liter bensin stals.

Nedskräpning
I Gatan har någon dumpat ett helt bohag i skogen. Vitvaror, 
möbler med mera.

Polisrapport
Ring in dina tips:114 14.    
Tel. direkt till Melleruds polisen: 010-565 16 89 (Du kan vara anonym) 

landsregionen. Det är alltså 
ett stort antal medarbetare 
som snart, eller redan har, 
möjlighet att gå i pension.

Grönblå Samverkan har  i 
flera år pekat på behovet av 
att utveckla och erbjuda mo-
derna anställningsformer 
som fungerar och uppfattas 
som attraktiva för medarbe-
tare i olika faser av livet. 

Vi är övertygade om att en 
viktig faktor för att klara 
kompetensförsörjningen 
både på kort och lång sikt, 
och klara av att möta utma-
ningarna med en åldrande 
befolkning och ökat vårdbe-
hov, handlar om att tillvarata 
senior kompetens inom sjuk-
vården. Därför har Grönblå 
Samverkan särskilt betonat 
vikten av att utveckla en 
modell för att locka äldre, 
erfarna medarbetare att ar-
beta kvar inom sjukvården. 

Det är inte ekonomiska 
aspekter som avgör valet 
mellan att gå i pension eller 
inte. Istället handlar det om 
att känna uppskattning för 
sitt arbete och att arbetet 
upplevs som meningsfullt – 
som att få möjlighet att över-
föra den egna kunskapen och 
kompetensen till yngre kol-
legor. Flexibilitet är också en 
särskilt framträdande faktor, 
som t ex handlar om behov 
av justeringar i utförande av 

arbetsuppgifter, inflytande 
och kontroll över arbetstid 
och arbetsuppgifter. 

Vid vårt senaste samman-
träde i personalutskottet be-
slutade vi om att genomföra 
en mängd konkreta insatser. 
Personalutskottet beslutade 
att avsätta 4,5 miljoner för att 
genomföra åtgärderna och 
att i ett första steg inleda ar-
betet med en pilotsatsning 
2020-2023 med mentors-
uppdrag och seminarier i 
senior kompetens inom häl-
so- och sjukvården för sjuk-
sköterskor, undersköterskor 
och läkare. 

Vår förhoppning är att 
detta kan bidra till att på ett 
bättre sätt tillvarata de seni-
ora medarbetarnas kompe-
tens och samtidigt bidra till 
att skapa trygghet för yngre 
och oerfarna kollegor. Ur ett 
arbetsgivarperspektiv är det 
viktigt för att minska rekry-
teringsbehovet, för att för-
valta kompetens och säkra 
kompetensöverföring. Men 
det är lika viktigt ur ett pa-
tientperspektiv, för individen 
och samhället i stort.  

Linn Brandström (M)

Ordförande i Personalutskot-
tet, Västra Götalandsregionen
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olesensbygg@gmail.com

Byggnadsställningar
076-195 60 72

www.grongestaltning.se

Grön Gestaltning
Trädgårdsanläggning
Fredrik Persson
073-691 31 24

073-354 47 84

ALLT INOM 
BYGG

Maritha Johans on
Leg. psykoterapeut

Samtalsmottagning

073-745 21 50

• Individuella samtal
• Par- och relationssamtal

www.marithas.se

Allt inom golv 

och mattor

Storgatan 26 i Brålanda 
Tel: 0761-95 53 60

Även vaxning

fotvård
Blommans

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

DALSLANDS
VVS AB
DALSLANDS
VVS AB

 

Marcus Johansson

Naturligtvis 
hjälper  

vi dig med  
Rot-avdraget 

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

Inramning
Konstnärsmaterial

Läs mer om våra 
erbjudande på 
www.trepo.se

Din lokala larminstallatör

070-270 40 53
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Din lokala larm
installatör

070-270 40 53

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

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

TROLLVI BYGG AB

Jonas Olausson

0735-11 68 38
trollvibyggab@hotmail.com

Totalentreprenör

TROLLVI
BYGG AB

0735-11 68 38
trollvibyggab@hotmail.com

Totalentreprenör

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

LEDIGA PLATSER

Hellbergs tillverkar ett brett sortiment av klassade ståldörrar och portar till 
den Skandinaviska byggmarknaden.
Som Teknisk Säljare arbetar du med förfrågningar, offerter, 
ordermottagning, uppföljning samt teknisk support gentemot våra kunder.
Du har några års bakgrund inom försäljning och gärna inom/mot bygg-
branschen. Du har ett intresse av att sätta dig in i detaljer och förstå 
tekniska funktioner samt är lyhörd för kundkrav och gillar att lösa kundens 
problem. Du arbetar målinriktat och är noggrann.
Som person är du positiv, glad och ser möjligheter snarare än problem.
Du är engagerad, initiativrik, och självgående.

Hellbergs växer och söker en Teknisk Säljare

Frågor om tjänsten samt ansökningar sker via 
e-post till info@hellbergs.se
Vi önskar din ansökan senast 29:e februari.

mån-fre 10-18,
lör 10-15 sön 11-15

0521-103 37 • Vänersborg

TYGLADAN
Vårgardiner

från Svanefors!
Linnelook 30 färger 40:-/m 

Trikå 85:-/m 

Galon Fuskskinn  99:-/m

Markis 99:-/m 

Våriga vaxdukar 30:-/m 

Vadd & skumgummi
Kläder & Heminredning

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

VETERAN VÄGHYVEL 
Bolinder 63 årsmodell. 
Högstbjudande.  
Tel. 073-904 70 93.

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.

säljes

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.
 

FASTIGHETSMARKNADEN

FÖRENINGSREFERAT
Föreningen Hälges Vänner, 
(FHV), har lördagen 23/2 
2019 haft februarimöte. Sam-
ling kl. 12.58 hemma hos nr:9. 
Förutom nr:3, som skyllde sen 
ankomst på att han legat in-
nerst, anlände samtliga på 
utsatt tid.

När även nr:3 sent omsider 
anlänt, hälsade arrangerande 
medlemmarna 4 och 9 väl-
komna på sedvanligt vis.Som 
alltid, god uppslutning av 
medlemmarna.

Efter välkomstceremoni 
blev det kontroll av att med-
lemmarna medtagit den av 
arrangörerna påkallade ut-
rustningen för dagen: halsduk 
samt stövlar. Efter genomförd 
kontroll blev det viss uppdel-
ning av medlemmarna.

Ity en längre promenad 
skulle göras till dagens första 
anhalt beslutades det att av-
delningen halta och lytta 
kunde transportera sej med-
elst bil till målet. Detta beslut 
mottogs med viss förnöjsam-
het av nämnda avdelning som 
i all hast under färden beslöt 
sig för att göra ett studiebesök 
i caféet på Bloms varuhus, där 
kaffe och våffla avnjöts under 
tiden som övriga i föreningen 
promenerade under ca en 
timma för att nå målet för 
dagen, gårdsbesök på Nord-
kärrs Gård som ingår i Fram-
näsgruppen HB, Divisionen 
för Nötdjursuppfödning.

Väl framme hälsades FHV 
välkomna av Bengt Jansson, 
den av de tre bröderna Bertil, 
Bengt och Börje Jansson (som 
är ägarna av Framnäsgrup-
pen), som ansvarar för driften 
av Nordkärrs Gårds Nötdjurs-
uppfödning. Efter välkom-
nandet började Bengt med att 
berätta om brödernas omfat-
tande lantbruksverksamhet, 
samt lite historik om Fram-
näsgruppen.

Sedan blev det rundvand-
ring på gården och i stallarna 
där de lugna och välmående 
djuren nyfiket tittade på säll-
skapet som passerade.
Efter en mycket informativ 
gårdsvandring, med Bengt 
som eminent guide, avsluta-
des det hela med samling runt 
fikabordet i personalrummet 
där semmeltårta kom att av-
njutas.

Under denna fikapaus vidtog 
samtal om bland annat den 
gångna, (2018), sommarens 
inverkan på fodertillgång och 
skördeutfall och även om 
lantbrukarnas överlag tuffa 
arbetsförhållanden.

När fikastunden avslutats 
blev det återfärd hem till nr:9 
där matansvarige för dagen, 
Rigmor, (för övrigt världens 
bästa!), förberett dagens mål-
tid så medlemmarna kunde 
sätta sej till dukat bord. 
Mycket uppskattat!

Efter maten, Fiskarfruns 
lyxiga fiskgratäng, kaffe och 
hembakt sockerkaka, uppsitt-
ning för bilfärd till förenings-
lokalen. Där blev det bastubad 
samt dagens tävlingar. Kort-
drag samt tärning i burk.

Efter beräknande med spe-
ciell koefficient framkom 
följande prislista: 3:e pris, 
nr:3, 1st burk med älgmotiv, 
2:a pris; nr:11, 1st älgpussel 
samt 1:a pris, nr:4, bordsta-
blett med älgmotiv.

Efter applåder o jubel fort-
satte kvällen under stort ge-
myt. 

Nr:9
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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

.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 

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

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

Maskiner och lastbilar
Sand, grus, singel, jord 

och täckbark
Rolf: 070-537 34 72

www.vermdal.se

DALVÄRM

Flyttstäd
Veckostäd
Fönsterputs

Rullande sy 
& hemservice

070-649 32 86

076-571 79 08

Martin
073-99 21 446

Badrumsrenoveringar
blends

2 nyanser

1 nyans

gradient1

gradient2

VVS
Allt inom 

Bänkskivor
Fönsterbrädor

Gravstenar – renovering
070-685 22 27

TRESTADS  
STENHUGGERI AB

Stefan   Christoffer

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

0530-421 64

lymfdränagebehandling 

hos oss! Ring för bokning!

Nu kan du boka

Tel. 0530-414 10 • www.sunlike.se

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!



MELLERUDS NYHETER14 ONSDAG 5 FEBRUARI 2020

Onsdag Torsdag Fredag Onsdag

Torsdag

Lördag

Fredag

Lördag

M
el

od
ik

ry
ss

et
 lö

rd
ag

 k
l. 

10
.0

3 
i P

4.
 L

ös
ni

ng
en

 s
ka

 v
ar

a 
in

ne
 s

en
as

t o
ns

da
g 

i n
äs

ta
 v

ec
ka

. A
dr

es
s:

 M
el

od
ik

ry
ss

et
, S

ve
rig

es
 R

ad
io

 P
4,

 1
09

 1
2 

St
oc

kh
ol

m
.

Na
m

n:
 ..

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
..

Ad
re

ss
: .

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
..

Po
st

ad
re

ss
: ..

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
.1 2 3 4

5 6

7

8

9

10

11 12

13

Melodikrysset v.6 - 8 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. 6 – 8 februari

05:15 Go‘kväll
06:00 Morgonstudion
09:10 Rederiet
09:55 Go‘kväll
10:40 Juck
11:00 På spåret
12:00 IB - hemligare än Säpo
13:00 Auktionssommar
14:00 Antikrundan
15:00 Matiné: Vinddriven
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
23:25 Rapport
23:30 Skavlan
00:30 IB - hemligare än Säpo
01:30 McLeods döttrar
02:15 Rederiet
03:00 Sändningsuppehåll
04:45 Sverige idag

09:00-16:15 Forum
12:00, 16:00 Rapport
16:15 Presidentfamiljen Bush: 
 En maktsaga
17:00 Jag ska hem till mamma
17:15 Nyheter på lätt svenska
17:20 Nyhetstecken
17:30 Oddasat
17:45 Uutiset
18:00 Naturens hemligheter
18:30 Kloakernas fettmonster
19:20 Norge från luften
19:25 Skogens fem gröna bröder
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 Vem kan utmana Trump?
22:45 USA:s rasistiska extrem-
 höger-
23:35 Vetenskapens värld
00:35 Kloakernas fettmonster
01:25 Sändningsuppehåll
01:45 Sportnytt
02:00 Nyhetstecken

14:00 UR Samtiden
17:00 Antikmagasinet
17:30 Sanningen om Franco
18:25 Övergivna byggnader
19:10 Snowhow - Den nordiska 
 vintern
20:10 Omöjliga järnvägar
21:00	Gubbar	bakom	flötet
21:30 Rymdresornas nya tid
22:25 Tom kassa betalar inga 
 räkningar
23:30 Ett vildare Europa
00:20 Omöjlig ingenjörskonst

20:00 McLeods döttrar
20:45 Rederiet - syntolkat
21:30 Strömsö
22:00 Superungar - syntolkat
23:00 Överklassmördaren
23:45 Kalifat
00:30 Skavlan
01:30 Vargblod

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
18:25 Lotto, Joker och Drömvinsten
18:30 Efter fem
18:50 Keno
19:00 TV4Nyheterna
19:15 Sporten
19:20 TV4Vädret
19:30 Farmen
20:00 Sveriges mästerkock
21:00 Renées brygga
22:00 TV4Nyheterna
22:30 Ekonominyheterna
22:40 Sporten
22:50 TV4Vädret
23:00 CSI
00:00 Law & order
01:55 Elementary
02:50	Hawaii	five-0
03:50 En plats i solen
04:50 Younger

05:05 Family guy
05:30 Community
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 Homefront
23:05 How I met your mother
00:05 Family guy
01:05 American dad
02:10 Cops
03:00 Brit cops
03:45 American dad
04:40 Family guy

05:15 Go‘kväll
06:00 Morgonstudion
09:10 Rederiet
09:50 Go‘kväll
10:35 Dom kallar oss artister
10:40 Så ska det låta
11:40 På spåret
12:40 Rapport från 2050
13:40 Svenska nyheter
14:10 Uppdrag granskning
15:10 Husdrömmar
16:10 Strömsö
16:40 Mord och inga visor
17:30 Sverige idag
18:00 Rapport, Kulturnyheterna
18:28 Sportnytt
18:33 Lokala nyheter
18:45 Go‘kväll
19:30 Rapport
19:55 Lokala nyheter
20:00 Antikrundan
21:00 Äkta Billgrens
21:45 Svaga kvinnor
22:00 Dox: Hustruskolan
23:40 Rapport
23:45 Auktionssommar
00:45 Tsunami
01:45 No one saw a thing
02:25 Rederiet
04:45 Sverige idag

09:00-14.00 Forum
12:00 Rapport
14:00 Riksdagens frågestund
15:15 Forum
16:00 Rapport
16:05 Forum
16:15 Min kära mor
17:15 Nyheter på lätt svenska
17:20 Nyhetstecken
17:30 Oddasat
17:45 Uutiset
18:00 Samiskt	nationaldagsfirande
18:30 Via ferrata i Norge
18:40 Vrakdykarna
18:50 Ishockey: Beijer hockey 
 games
21:00 Aktuellt
21:39 Kulturnyheterna
21:46 Lokala nyheter
21:56 Nyhetssammanfattning
22:00 Sportnytt
22:15 Kulturveckan
22:45 Michals bröllop
00:30 Samiskt	nationaldagsfirande
01:00 Symbolernas hemliga värld
01:30 Sändningsuppehåll
01:45 Sportnytt
02:00 Nyhetstecken

14:00 UR Samtiden
17:00 Lærdalsälven
17:15	Gubbar	bakom	flötet
17:45 Omöjlig ingenjörskonst
18:30 Flyttlass på Antarktis
19:25 Nya Zeelands kust
20:10 Green book - en över-
 levnadsguide
21:00 Antikmagasinet
21:30 En diktators uppgång 
 och fall
22:25 Vargarnas nya Yellowstone
23:15 Tom kassa betalar inga 
 räkningar

20:00 Hem till byn - syntolkat
20:50 Klor, svett och tårar
21:00 Ishockey: Beijer hockey 
 games
21:30 Rederiet - syntolkat
22:10 Pappahelger
22:55 Superungar - tecken-
 språkstolkat
23:55 Sverige!
00:25 Rättighetsbärarna - syntolkat
00:55 Vargblod

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
17:00 Efter fem
18:50 Keno
19:00 TV4Nyheterna
19:15 Sporten
19:20 TV4Vädret
19:30 Farmen
20:00 Torpet
21:00 Sverige mot Norge
22:00 TV4Nyheterna
22:30 Ekonominyheterna
22:40 Sporten
22:50 TV4Vädret
23:00 CSI
00:00 Law & order
01:55 Elementary
02:50	Hawaii	five-0
03:50 En plats i solen: 
 Sommarsol
04:45 Younger

05:05 Family guy
05:30 Community
06:00 Just shoot me
06:25 Community
06:45 Våra värsta år
07:35 Brit cops
08:30 Face off
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 Allegiant
23:20 How I met your mother
00:25 Family guy
01:25 American dad
02:25 Cops
03:10 Brit cops
04:00 American dad
04:50 Family guy

05:15 Go‘kväll
06:00 Morgonstudion
09:10 Rederiet
09:50 Go‘kväll
10:35 Landet runt
11:20 Saknad
11:35 Auktionssommar
12:35 Antikrundan
13:35 Skavlan
14:35 Hem till byn
16:15 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	 I	maffians	mitt
23:25 Rapport
23:30 Suits
00:15 Rapport från 2050
01:15 Kalifat
02:00 Överklassmördaren
02:40 Rederiet
04:45 Sverige idag

09:00 Forum
12:00 Rapport
12:03 Forum
16:00 Rapport
16:05 Forum
16:15 Vem kan utmana Trump?
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 Månens okända sidor
19:20 Klipp ur Strömsö
19:30 Hämnd och kärlek
20:00 Pauline Kael - Hollywoods 
 vassaste penna
21:00 Aktuellt
21:22 Kulturnyheterna
21:30 Sportnytt
21:45 Blodsband
23:30 USA:s rasistiska extrem-
 höger
00:20 Månens okända sidor
01:10 Naturens hemligheter
01:45 Sportnytt
02:00 Nyhetstecken

14:00 UR Samtiden
17:00 Norge från luften
17:05 Rymdresornas nya tid
18:00 Antikmagasinet
18:30 Seriestart: Historiejägarna
18:55 Seriestart: I Amundsens 
 fotspår
19:25 Guide till evig ungdom
20:10 Våra sinnen i framtiden
21:00 Seriestart: Kanaler, båtar 
 och kärlek
21:50 Övergivna byggnader
22:35 Flyttlass på Antarktis
23:25 Dokument utifrån: AI - hot 
 eller möjlighet?
00:25 Omöjlig ingenjörskonst

20:00 På spåret - syntolkat
21:00 Rederiet - syntolkat
21:40 Hem till byn - syntolkat
22:30 Så ska det låta
23:30 Mr. Robot
00:20 No one saw a thing

05:10 Family guy
05:35 Community
06:00 Just shoot me
06:25 Community
06:45 Våra värsta år
07:35 Brit cops
08:30 Face off
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 Spider-Man
23:30 Stretch
01:35 Svenska fall
02:30 Hassel
03:15 Cops
04:05 American dad

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
15:00 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 Min så kallade pappa
22:00 TV4Nyheterna och sport
22:05 TV4Vädret
22:15 Min så kallade pappa
00:30 Hot pursuit
02:20 Sin city

05:15 Go‘kväll
06:00 Fråga doktorn
06:45 Uppdrag granskning
07:45 IB - hemligare än Säpo
08:45 På spåret
09:45 Vinterstudion
10:00 Alpint: Världscupen
11:30 Alpint: Världscupen
12:35 Vinterstudion
13:00 Alpint: Världscupen
13:50 Vinterstudion
14:15 Skidor: Världscupen
15:55 Vinterstudion
16:05 Ishockey: Beijer hockey 
 games
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 2
21:30 Erkännandet
22:15 Rapport
22:20 Lördagsbio: I feel pretty
00:05	Nattfilm:	Bonobo
01:30 Stan Lee‘s Lucky Man
02:15 På spåret

09:20 Hämnd och kärlek
11:20 Vetenskapens värld
12:20 Ishockey: Beijer hockey 
 games
15:00 Egenland - Finland är 
 fantastiskt
15:10 Klipp ur Strömsö
15:20 Symbolernas hemliga värld
15:50 Sverige idag
16:15 Naturens hemligheter
16:45 Den stora modelljärnvägs-
 kampen
17:45 Anslagstavlan
17:50 Ishockey: Beijer hockey 
 games
18:45 Stigcykling med Aksel
19:00 Kulturstudion
19:05 Callas med egna ord
21:00 Kulturstudion
21:05 Stjärnorna hyllar Callas
23:15 Kulturstudion
23:20 The Day
00:10 Vem kan utmana Trump?
00:40 När livet vänder
01:10 Kiravas - vi lagar mat
01:45 Sportnytt

09:00 UR Samtiden
15:00 Antikmagasinet
15:30 Historiejägarna
15:55 I Amundsens fotspår
16:25 Övergivna byggnader
17:10 Kanaler, båtar och kärlek
18:00 Omöjliga järnvägar
18:50	Gubbar	bakom	flötet
19:20 Rymdresornas nya tid
20:15 Nya Zeelands kust
21:00 Världens natur: Badlands
21:50 Seriestart: Asiens turbu-
 lenta historia
22:40 Våra sinnen i framtiden
23:30 Ett vildare Europa
00:20 Green book - en över-
 levnadsguide

20:00 Melodifestivalen 2020: 
 Deltävling 2 - syntolkat
21:30 Äkta Billgrens
22:15 Rapport från 2050
23:15 Antikrundan
00:15 Husdrömmar - syntolkat

05:00 Family guy
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
12:00 Simpsons
13:00 Man seeking woman
14:00 Men at work
15:00 Cosplay Melee
16:00 Man with a plan
17:00 Brooklyn nine nine
17:30 Making history
18:00 Gränsbevakarna USA
19:00 Brooklyn nine nine
19:30 Simpsons
20:30 Family guy
21:00 Making history
21:30 21
00:00 Allegiant
02:25 Krampus
04:00 Men at work
04:25 My name is Earl

05:00 Husjägarna
06:00 Fixer upper
06:55 Bygglov
07:55 Nyhetsmorgon
11:30 Talang
13:00 Renées brygga
13:55 Paris can wait
15:55 Göta kanal 3: Kanal-
 kungens hemlighet
17:55 Keno
18:00 Trav: –
19:00 TV4Nyheterna
19:10 Sporten
19:25 TV4Vädret
19:30 Postkodmiljonären
19:55 Lotto, Joker och Dröm-
 vinsten
20:00 Klassfesten
21:30 QX Gaygalan
22:00 TV4Nyheterna
22:05 TV4Vädret
22:15 QX Gaygalan
23:10 The girl with the dragon 
 tattoo
02:25 St. Vincent
04:30 Världens häftigaste tårtor

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. 
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Söndag

Måndag

Tisdag

Söndag Måndag Tisdag
05:15 Vem vet mest?
06:00 Sverige!
06:30 Vem vet mest?
07:15 Auktionssommar
08:15 Antikrundan
09:15 Vinterstudion
09:30 Skidor: Världscupen
11:15 Alpint: Världscupen
12:20 Vinterstudion
13:15 Alpint: Världscupen
14:30 Skidor: Världscupen
15:50 Vinterstudion
16:15 Ishockey: Beijer hockey games
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 Veckans brott
01:20 Äkta Billgrens

08:05 Callas med egna ord
10:00 Gudstjänst
10:45 Pauline Kael - Hollywoods vassaste
  penna
11:45 Sverige idag
12:05 Ishockey: Beijer hockey games
14:45 Anslagstavlan
14:50 Kulturveckan
15:20 Sverige idag
15:30 Ishockey: Beijer hockey games
16:15 Rapport
16:20 Sverige idag på meänkieli
16:30	Samiskt	nationaldagsfirande
17:00 ¡Habla ya!
17:10	Kortfilmsklubben	-	franska
17:42	Nyfiken	på	Sverige	-	engelska
18:00 Tasha 17K
18:30 Kiravas - vi lagar mat
19:00 Den stora modelljärnvägskampen
20:00 Presidentfamiljen Bush: En maktsaga
20:45 Stammaren
21:00 Aktuellt
21:15 Agenda
22:00 Dokument utifrån
23:00 Gudstjänst
23:45 Månens okända sidor
00:35 Barnrätt på jobbet
00:50 Min samiska historia
01:05 My English mistakes

09:00 UR Samtiden
15:00 Du är här!
15:25 Våra sinnen i framtiden
16:15 Guide till evig ungdom
17:00 Nya Zeelands kust
17:45 Dox: Hustruskolan
19:25 Omöjlig ingenjörskonst
20:10 Ett vildare Europa
21:00 Omöjliga järnvägar
21:50 Amerikas urfolk
22:45 Tom kassa betalar inga räkningar
23:50 Flyttlass på Antarktis

20:00 Columbo
21:10 När livet vänder
21:40 Kiravas - vi lagar mat
22:10 Suits
22:55 På spåret - syntolkat
23:55 Hem till byn - syntolkat
00:45 Rederiet - syntolkat

05:00 Husjägarna
06:00 Fixer upper
07:00 Bygglov
07:55 Nyhetsmorgon
11:30 Mandelmanns gård
12:30 Sveriges mästerkock
13:30 Ledin på Capri
14:30 Torpet
15:30 Sverige mot Norge
16:30 Klassfesten
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 Al Pitcher – big in Sweden
23:30 Oscarsgalan – studio
00:30 Oscarsgalan – röda mattan
02:00 Oscarsgalan

05:10 Just shoot me
05:35 Man seeking woman
06:00 Joyride
06:25 Just shoot me
07:15 My name is Earl
08:05 The history of comedy
09:00 Superstore
10:00 Cooper Barrett‘s guide to surviving
  life
10:55 Cosplay Melee
11:55 Fresh off the boat
12:55 Brooklyn nine nine
13:55 Simpsons
14:25 Spider-Man
16:55 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 NCIS: Los Angeles
00:00 Gränsbevakarna USA
01:00 Bordertown
01:30 NCIS: Los Angeles
02:30 Taken
03:15 Men at work
03:40 My name is Earl
04:30 Amazing race

05:15 Landet runt
06:00 Morgonstudion
09:10 Vem vet mest?
09:50 Landet runt
10:35 Sportspegeln
11:05 Så ska det låta
12:05 Sverige!
12:35 Melodifestivalen 2020: Deltävling 2
14:05 Matiné: Sopor
15:50 Säsongsstart: 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 Tsunami
22:00 Första dejten
22:30 Sanningen om ASMR
23:00 Rapport
23:05 Seriestart: Den sista sommaren
23:20	Nattfilm:	Welcome	to	Me
00:45 Erkännandet
01:30 McLeods döttrar
02:15 Skam España
04:45 Sverige idag

07:40 Sverige idag
08:00 ¡Habla ya!
08:10	Kortfilmsklubben	-	franska
08:42	Nyfiken	på	Sverige	-	engelska
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 Pauline Kael - Hollywoods vassaste
  penna
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 Agenda
23:50 Kloakernas fettmonster
00:40 Symbolernas hemliga värld
01:10 Tasha 17K, 01:45 Sportnytt
02:00 Nyhetstecken

14:00 UR Samtiden
17:00 Övergivna rum
17:20 Våra sinnen i framtiden
18:15 Rymdresornas nya tid
19:10 Kanaler, båtar och kärlek
20:00 Historien om Kina
21:00 Amerikas förlorade djur
22:00 Nya Zeelands kust
22:45 Asiens turbulenta historia
23:35 Amerikas urfolk

20:00 Husdrömmar - syntolkat
21:00 Tsunami - syntolkat
22:00 Melodifestivalen 2020: Deltävling 
 2 - syntolkat
23:30 McLeods döttrar
00:15 Agenda - teckenspråkstolkat
01:00 Sportspegeln - teckenspråkstolkat
01:30 Rederiet - syntolkat

05:10 Younger
05:45 Nyhetsmorgon
10:00 Malou efter tio
12:00 Hem till gården
12:30 Hem till gården
13:00 Bytt är bytt
14:00 En plats i solen: Vintersol
15:00 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 Big brother
21:00 Tunn is
22:00 TV4Nyheterna
22:30 Ekonominyheterna
22:40 Sporten
22:55 TV4Vädret
23:00 CSI
00:00 Law & order: Special victims unit
00:55 Law & order: Special victims unit
01:55 Elementary
02:50	Hawaii	five-0
03:50 En plats i solen: Sommarsol
04:50 Younger

05:15 Just shoot me
05:40 Man seeking woman
06:00 Just shoot me
06:25 Community
06:45 Våra värsta år
07:35 Brit cops
08:30 Face off
09:30 2 1/2 män
10:30 Kung av Queens
11:00 Just shoot me
11:30 Cops
12:00 Simpsons
13:00 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
02:00 2 1/2 män
02:55 Face off
03:45 American dad, 04:35 Hassel

05:15 Fråga doktorn
06:00 Morgonstudion
09:10 Fråga doktorn
09:55 K-märkta ord
10:00 Superungar
11:00 Skavlan
12:00 Husdrömmar
13:00 Rapport från 2050
14:00 Matiné: Oss emellan
15:50 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 Alexandra och alla hennes hundar
22:00 Veckans brott
22:30 No one saw a thing
23:10 Rapport
23:15 Antikrundan
00:15 Pappahelger
01:00 Svenska nyheter
01:30 Första dejten
02:00 McLeods döttrar
04:45 Sverige idag

09:00-16:00 Forum
12:00, 16:00 Rapport
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 Vinterdrömmen
18:30 Dold kamera bland djuren i snön
19:25 Berguvsungar
19:30 Hämnd och kärlek
20:00 Den stora modelljärnvägskampen
21:00 Aktuellt
21:39 Kulturnyheterna
21:46 Lokala nyheter
21:56 Nyhetssammanfattning
22:00 Sportnytt
22:15 Motor: Rallymagasinet
22:45 Friidrott: Grand Prix
23:15 Mr. Robot
00:00 Pauline Kael - Hollywoods vassaste
  penna
01:00 Dold kamera bland djuren i snön
01:55 Sportnytt
02:10 Nyhetstecken

14:00 UR Samtiden
17:00 Klipp ur Strömsö
17:10	Gubbar	bakom	flötet
17:40 Guide till evig ungdom
18:25 Amerikas urfolk
19:20 Asiens turbulenta historia
20:10 Världens natur: Badlands
21:00 Dokument utifrån: AI - hot eller 
 möjlighet?
22:00 Omöjliga järnvägar
22:50 Övergivna byggnader
23:35 Green book - en överlevnadsguide

20:00 Auktionssommar - syntolkat
21:00 McLeods döttrar
21:45 Tiden och barnet
23:15 Agenda - teckenspråkstolkat
00:00 Hem till byn - syntolkat
00:50 Rederiet - syntolkat

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

05:20 Cops
06:00 Just shoot me
06:25 Community
06:45 Våra värsta år
07:35 Brit cops
08:30 Face off
09:30 Kung av Queens
10:30 Just shoot me
11:00 Cops
12:00 Simpsons
13:00 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 2
23:00 How I met your mother
00:00 Family guy
01:00 American dad
02:00 2 1/2 män
02:50 Face off
03:40 American dad
04:25 Family guy, 04:45 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
FÖLJ OSS PÅ
FACEBOOK

Tel. 0530-470 50
0730-48 42 00

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

Visning: Fredag 7 febr. kl. 15-16

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:-

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

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:-

Kommande

Funderar du 

på att sälja? 
Boka Värdering 

för ”Kommande 

försäljning” 

MELLERUD – Assarebyn 3
Rymlig villa, ren.behov, dubbelgarage. 7 rok varav 4-5 
sovrum. Boa 161 kvm. Tomt 2833 kvm. Kakelugnar, 
järnspis, bakugn, ej i drift. Möjlighet till generations-
boende. Stor härlig trädgård. Ett stenkast från tomten 
ligger Krokån. Bra bussförbindelse.

Pris 425.000:-
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Detaljplan för Ugglan 
antogs av fullmäktige

MELLERUD 
Kommunfullmäktige an-
tog under mötet den 29 
januari detaljplanen för 
Kvarteret Ugglan. Det 
beslutades också om 
riktlinjer för markanvis-
ningsavtal samt att Anna 
Sanengen (C) väljs till ny 
ordförande i kultur- och 
utbildningsnämnden.
Att detaljplanen äntligen är i 
hamn och det kan börja byg
gas i Kvarteret Ugglan var 
efterlängtat.

Anette Levin (L), ordfö
rande i byggnadsnämnden, 
konstaterade att planen är 
framtagen enligt alla regler 
och uttryckte glädje över att 
man nu kan börja bygga, ef
ter att beslutet vunnit laga 
kraft om en månad.

Tydlig 
exploateringsprocess
Markanvisningsavtal var 
nästa ämne och att få riktlin
jer för dessa sågs som 
mycket positivt. Syftet med 

riktlinjer för kommunal 
markanvändning är att skapa 
tydlig och lättillgänglig in
formation om exploaterings
processen i kommunen. Det 
har varit lag sedan 2015, men 
ännu inte tillämpats i Melle
rud. Med riktlinjer finns 
möjlighet för en exploatör att 
i god tid sätta sig in i vilka 
förutsättningar och förvänt
ningar hon eller han kan 
mötas av i förhandlingar med 
kommunen.

Tomtpriser och vision
Taxor och avgifter för utrust
ning till föreningar (hörsel
slinga), tomtmark, före
tagstomter, övriga tomter 
och arrende på åkermark 
klubbades. Efter gjord mark
nadsvärdesbedömning lig
ger priset för tomter på Ör
nudden mellan 550 000 och 
800  000 kronor. I Sundserud 
mellan 225 000 och 275 000 
kronor.

En motion från socialde
mokraterna om att uppdatera 
kommunens vision och mål 

ansågs som besvarad i och 
med att en översyn av vision 
och fullmäktigemål pågår. I 
motionen föreslogs att den 
politiska majoriteten snarast 
bjuder in till politiska samtal 
för att ta fram ett förslag till 
vision och mål för fullmäk
tige.

Michael Melby (S) tackade 
för beredningen och hoppa
des att man över blockgrän
serna ska hitta en hållbar vi
sion.

Ny ordförande i KUN
Sofia Larsson (MP) befria
des från samtliga sina förtro
endeuppdrag, det gjorde 
också Tomas Nilsson (C), 
som varit ordförande i kul
tur och utbildningsnämn
den.Det beslutades att utse 
Anna Sanengen (C) till ny 
ledamot och ordförande i 
kultur och utbildnings
nämnden, efter Tomas Nils
son.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

Om barnkonventionen som blivit svensk lag

Att barnkonventionen blivit svensk lag innebär förändringar i tankesätt 
för alla, inklusive landets kommuner. Hur står sig barnkonventionen mot 
asyllagen? Bild ur filmen som visades.

Anders Pettersson, chef för kultur- och utbildningsförvaltningen i Mellerud, inledde mötet med information 
om barnkonventionen.

MELLERUD 
Kommunfullmäktige förra 
onsdagen inleddes med 
att Anders Pettersson, 
kultur- och utbildnings-
chef i Mellerud berättade 
och visade film om barn-
konventionen.
Vad innebär lagen för kom
munens verksamheter? Det 
ville Anders Pettersson 
väcka tankar och diskussion 
om, med att visa en film om 
barnkonventionen gjord av 
UR.

Barnkonventionen antogs 
av FN:s generalförsamling 
den 20 november 1989 och 
utgör en del av folkrätten. 
196 länder har ratificerat 
konventionen. USA finns 
inte bland dem.

I alla samhällen
Barnkonventionen ger en 
universell definition av vilka 
rättigheter barn har och sti
pulerar vad som borde gälla 
för alla barn i hela världen. 
Definitionen ska gälla i alla 

samhällen, oavsett kultur, 
religion eller andra särdrag. 
Konventionen handlar om 
det enskilda barnets 
rättigheter. Varje människa 
under 18 år räknas som barn, 
om man inte blir myndig ti
digare enligt den nationella 
lagstiftningen.

I juni 2018 röstade en ma
joritet i riksdagen för reger
ingens förslag att göra FN:s 
konvention om barnets rät
tigheter till svensk lag. La
gen trädde i kraft den 1 ja
nuari 2020.

Domstolar ska beakta
Beslutet innebär ett förtydli
gande av att domstolar och 
rättstillämpare ska beakta de 
rättigheter som följer av 
barnkonventionen. Barnets 
rättigheter ska beaktas vid 
avvägningar och bedöm
ningar som görs i beslutspro
cesser i mål och ärenden som 
rör barn. En inkorporering av 
barnkonventionen bidrar till 
att synliggöra barnets rättig
heter. Det är ett sätt att skapa 
en grund för ett mer barn
rättsbaserat synsätt i all of
fentlig verksamhet.

Komplexa frågor
Filmen som visades väckte 
många komplexa frågor. 
Papperslösa barn berättade 
hur svårt det är att leva utan 
de fyra sista siffrorna i per
sonnumret. Utan dessa kan 
man inte ens låna böcker på 
biblioteket, man kan inte 
göra någonting. Beslutet att 
inte lämna landet trots att 
man inte fått asyl är inte bar
nens, utan föräldrarnas. Hur 
står sig barnkonventionen 
mot asyllagen?

– Barn är beroende av an
dra och därigenom en utsatt 
grupp, konstaterade Anders 
Pettersson.

Filmen handlade också om 
multihandikappade barn 
som beroende på var de bor 
får tillgång till personlig as
sistans eller inte. Det är 
också olika om de får gå i 
förskola eller inte.

Barnkonventionen har 54 
artiklar och många kommu
ner kommer nu att få tänka 
till för att inte bryta mot la
gen.

– Barnperspektivet behö
ver komma in i styrdoku
ment, sade Pettersson.

Vidare behöver beaktas 
hur pojkar och flickor be
handlas. Är det likvärdigt? 
Och lyssnar man på barnen 
vid barnavårdsutredningar? 

Tar man hänsyn till barns 
behov vid nybyggnationer?

– Vi har diskussionerna 
men har inte fått ner det i våra 
dokument ännu, sade Anders 
Pettersson.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se


