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Priserna gäller måndag 17/2 – söndag 23/2 2020  
med reservation för ev slutförsäljning och tryckfel.

Minimunkar
Dafgård, flera sorter, 21 g, jfr-pris 
119,05/kg.

Kvarnkullen
Öppet alla dagar 8 - 22

Grillad kyckling
Kronfågel, Sverige, hel, råvikt ca 0,935-1,24 kg, 
jfr-pris ca 40,27-53,41/kg.

Färsk sillfilé
Falkenberg, Clupea harengus, Öster-
sjön, trål, i tråg, 400 g, jfr-pris 74,88/kg.

Smörgåspålägg
Garant, flera sorter, skivat, 80-120 g, jfr-pris 
83,33-125,00/kg.
Max 5 köp/hushåll/vecka 8

Välkommen på 

superdag

 onsdag 19/2! 10:-
/st

Fryst laxfilé
Poseidon, 4x125 g, jfr-pris 119,90/kg. 

 3995
/st

BONUSKUND

Räkor Pandalus borealis
Inkommer fredag förmiddag.

BONUSKUND

2995
/st

 5995
/st

10:-
4 FÖR

k-bygg.se

FREDAGS 
FRUKOST

MELLERUD Sapphultsgatan 12 
0530-330 00
Mån-fre 6.45-18, lör 9-13

Vi bjuder på frukost kl. 7-10

Leverantörsbesök  21/2 och vi 
lämnar 20% rabatt på hela 
Essve’s sortiment. Gäller kl. 7-10 
på lager och beställningsortiment.

I fredags inleddes sportlovet i Melleruds kommun med en festlig Mellokväll i simhallen. Personalen på bilden hade klätt upp sig i glittrig discostil. 
Från vänster: Erica Olsson, Fannie Göthe, Rasmus Larsson och Amanda Andersson. Foto: Susanne Emanuelsson.

– Sidan 7 –

Mellokväll 
inledde sportlovet

– Sidan 4 –

Mellerud har  
friska lärare

Mellerud kommer på fjärde plats av landets 290 
kommuner vad gäller lärarnas sjukfrånvaro.

– Sidan 5 –

Sanengen ny  
KUN-ordförande

Anna Sanengen (C) har enhälligt valts till ny 
ordförande i kultur- och utbildningsnämnden. 

Temasidor
Jord och Skog

– Sidorna 8 till 12 –

Träffa unga bonden Alma och vad är Farmer 
Time? Hur ser utvecklingen av skogspriser ut?
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Bolstad
Prästgårds

Vänner

Årsmöte 

Lördag 7 mars  
kl 15 i Prästgården

20-årsjubileum  
Kjell Åberg berättar

Styrelsen

ÅRSMÖTE
Håfreströms IF

Torsd 27/2 kl. 19.00
i Klubbstugan

Välkomna!   Styrelsen

Idrottshuset, Mellerud

VSH - JACK 8.000:- – 40 rop 

- Välkommen - 
till en bra Bingo

Torsdag 20/2 kl 19.00

MELLERUDS IF

Mini Jack 6.400:- - 53 rop

RÖVARE 19.000:-   -  57 rop
Buss från Bengtsfors över
Åsensbruk 0706-22 06 00

BINGO
  

Bolstad
Prästgård

Söndag 23 feb. kl 15
Karl-Erik Svensson,  

Assarebyberga: Berättelser 
om Dotorps traktorklubb

Entré m. kaffe: 80 kr.

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

MELLERUDS IF
Vi finns på 

centrum-
salongen

Mellerud

Min pappa Marianne

Söndag 23/2 kl. 18.00

Onsdag 26/2 kl. 19.00

Barntillåten Pris 100 kr

1 tim 35 min

G:a Skolan, Bäckefors – Auktion
Fredag 21/2 kl. 18.00 – visning fr. kl. 17.00
Säljes db. från Mellerud och Säffle. Möbler antika t.ex. spegelskänk, skrivbord, 
lådspegel, 2 salongsbord, div. stolar. Övriga ss originell kombimöbel omk. 1920 
med 2 skrivklaffar/lådor/skåp, kista, sybord, matsalsbord m. 4 stolar ek, kökssof-
fa, lampbord, pelarbord, piedestaler, golvlampor, väggur, kristallampa m. 6 ljusar-
mar, TV 32 o. 40 tum, tavlor V. Aaltona, Dan Lindstrand, I. Hall Seterberg, Nils 
Olsson, Barkstedt m. fl., mattor, textilier, husgeråd, CD-skivor, horn, mkt. tomtar 
o. övriga julsaker, bijouterier, böcker, koppar o mässingsaker, bordsfotogen, äld. 
handlykta, div. allmoge, krukor Höganäs o. Rörstrand, mat- o. kaffegods bl.a. Os-
tindia Rörst. div. olika glas som fotfat, skålar, vaser, servisglas, lysterskål. m.m. 
Mod. utemöbel m. 4 stolar, kälkar, barnskrinda, dynor, stort låsbart stålskåp m.m.

G:A SKOLANS AUKTIONER 0530-600 15

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

Buss Ksd-Grums-Åmål-Mellerud-Gbg

Ungern - vin, mat & upplevelser 
10/5, 11 dagar  ......................15.890:-
Vinfest på solskensön Fehmarn 
23/7, 4 dagar ..........................5.290:-
Berlin med ölfestival 
6/8, 5 dagar ............................4.950:-
Gardasjön 4/10, 11 dagar ....12.650:-

Smakrikt!

Café Älvan, 
Mellerud

P.D. Lundgrensgatan 10, Mellerud

Idé-gruppen Älvan i 
samarbete med

Vuxenskolan och  
Café Älvan

 

Torsdag 20/2 kl. 14.00
Lilla Bandet 

Sång och musik

Knytkalas på Kåken i Mellerud 
Fredag 20/3 kl 21.00-01.00
Biljetter: Maria 0733-84 71 08
Pris: 200:-  Arr: Kroppefjälls IF

Torsdag 20 februari 
OBS kl. 18.00
Café Gruzzolo

möte

Besök av 
Ingmar Johansson

Inbjudan till Näringslivet 
Fler än 50 företagare har deltagit i träffar och 
diskuterat näringslivets behov inom ramen för den 
nya näringslivsstrategin.

Nu bjuder vi in till en uppsamlingsträff för att 
nätverka och återkoppla det som diskuterats på de 
tidigare träffarna. Vi kommer även fördjupa oss i 
de fokusområden som valts ut baserat på näringsli-
vets synpunkter.

Datum och tid:
Torsdag 27/2 kl. 18.15-20, Tingshuset
Vi bjuder på kaffe och smörgås.
Anmälan sker till jenni.hagman@mellerud.se

Hjärtligt välkomna!

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

årsmöte!

MELLERUD

tisdag 25 februari kl. 19.00
På Stinsen,  go fika, info & rundtur

VälkomNa!
’

Thomas Hagman

berättar om  

”Pilgrimsvandring  

i Spanien”

  
Rotary
Mellerud

Måndag 24/2 

Boulealliansen
håller 

ÅRSMÖTE
Torsdag 19/3 kl. 11.00
IOGT-NTO-lokalen

Vi bjuder på fika
Välkomna!

Min pappa Marianne
Efter att ha brutit upp med 
pojkvännen återvänder Han-
na, 28, till Alingsås för ett 
vikariat på lokalnyheterna. 
När hennes älskade pappa, 
prästen med det stora skäg-
get, avslöjar att han egentli-
gen vill vara Marianne vänds 
Hannas värld upp och ner. 

Men för pappa Marianne 
finns ingen återvändo, hon 
måste äntligen få vara den 
hon är. Det blir en omtum-
lande resa för Hanna som inte 
kände vare sig själv eller sin 
pappa så väl som hon trodde. 

En varm feelgood-berättel-
se om modet att vara sig själv 
och lyckan över att bli älskad 
för den man är. 

Visas på Centrumsalongen 
i Mellerud söndag 23 och 
onsdag 26 februari.

Aktuellt
 på bio

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

19 – 26 februari 2020
Fastlagssöndagen
”Kärlekens väg”
Reservation för ändringar. För uppdaterad 
information, se hemsidan eller Kyrkguiden

BOLSTADS FÖRSAMLING
Ons 19/2 14:30 Grinstads café i Grinstads församlingshem.
Ons 19/2 17:30 Handarbetscafé i Grinstads församlingshem.
Sön 23/2 17:00 Gudstjänst i Grinstads församlingshem,
   Kerstin Öqvist. Sångmedverkan av Bolstad 
   kyrkokör. Efteråt semlefika.

HOLMS FÖRSAMLING
Ons 19/2 12:00 Andakt i Kyrkans Hus, Pär-Åke Henriksson.
Ons 19/2 12:30 Föranmäld lunch i stora salen efter andakt.
Tor 20/2 10:00 Mässa i Kyrkans Hus, Martin Edström.
Tor 20/2 11:00 Kafé Kom In i foajén efter mässan.
Tor 20/2 18:30 Aftonsång i Kyrkans Hus, Mia Palm och Maria 
   Andersson. Bolstads kyrkokör medverkar.
Fre 21/2 09:30 Kyrkis i Kyrkans Hus. För vuxna ihop med 
   barn mellan 0-4 år.
Sön 23/2 11:00 Högmässa i Kyrkans Hus, Martin Edström.
Tis 25/2 15:00 Melleruds kyrkliga sygrupp i Kyrkans Hus.
Ons 26/2 12:00 Andakt i Kyrkans Hus, Martin Edström.
Ons 26/2 12:30 Lunch efter andakt, pris 60 kr. Anmäls till 
   expedition senast tisdag kl. 11.
Ons 26/2 18:00 Askonsdagsmässa i Kyrkans Hus, Pär-Åke 
   Henriksson. Skålleruds församlingskör 
   medverkar.

SKÅLLERUDS FÖRSAMLING
Sön 23/2 09:30 Gudstjänst i Kyrkstugan, Martin Edström. 
   Efteråt fikar vi tillsammans.
Ons 26/2 14:00 Öppet café i Kyrkstugan.

ÖRS FÖRSAMLING
Ons 19/2 12:15 Andakt på Karolinen.
Sön 23/2 14:00 Gudstjänst i Stakelunds församlingshem, 
   Kerstin Öqvist. Örs kyrkokör medverkar. 
   Kyrkkaffe erbjuds efteråt.
Ons 26/2 15:00 Prat o Kakcafé i Gula Villan, Dals Rostock.

VILL DU 
SYNAS 
HÄR?

Christina  
Svensson Callh

0530-125 40

Kontakta

IT-verkstad
Drop-in fredagar kl. 11-12

Biblioteket i Mellerud
Lär dig att använda bibliotekets surfplattor
Läs tidningen och sök information på nätet

Välkommen med dina frågor

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
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AKTUELLA ERBJUDANDEN 19/2-23/2
MELLERUD 

VÄLKOMMEN TILL 
COOP MELLERUD!

Öppet alla dagar 06–22

Ladda för 
sportlovet!

MAX 2 ST/KUND

UDDEVALLARE 
Rybergs. 400 g. Jfr-pris 37:50/kg. Ord. pris 27:95/st. 

KETCHUP
Heinz. 570 g. Jfr-pris 17:54/kg. Ord. pris 21:95/st. 

10k�  

15k�  

Hämta
i din butik.

Nu kan du handla på 
coop.se och hämta i skåp 
när det passar dig.

Läs mer och börja handla
på coop.se

Lilla Bandet
I morgon, torsdag, får Café 
Älvan besök av Lilla Ban-
det som består av Ulrica 
Claesson och Johan Pet-
tersson. 
De presenterar sig själva som 
”Sveriges minsta orkester”. 
Lilla Bandet är välkända som 
en duo som bjuder en vuxen 
publik på en bred musikalisk 
repertoar med humor och 
glimten i ögat.

Efter att i många år haft 
musiken som hobby har de 
sedan något år ägnat sig helt 

åt musiken. Lilla Bandet  har 
kunnat ses och höras i de 
mest skiftande sammanhang, 
allt från underhållning på 
gator och torg och olika fest-
ligheter till i kyrkosamman-
hang. 

För Café Älvans gäster blir 
det ett kärt återseende och 
ännu  ett tillfälle att lyssna till 
härlig musik och sång varvat 
med lite småprat under triv-
samma former.

Dotorps traktorklubb 
På söndag eftermiddag den 
23 februari berättar Karl Erik 
Svensson, Assarebyberga,  
om Dotorps traktorklubb i 
Bolstad Prästgård. 

Dotorps traktorklubb bil-
dades på Karl Erik Svens-
sons initiativ år 2008 och 
sedan ett år tillbaka är han 
ordförande. Klubbmedlem-
marna ägnar sig åt veteran-
traktorer av alla märken, men 
de måste vara minst 30 år 
gamla. Dotorps traktorklubb 
blev egen förening år 2019 

efter att tidigare ha varit en 
sektion under Veteranbils-
föreningen Veteran Classic i 
Mellerud. 

Karl Erik Svensson är upp-
växt på Ingritorp, Bolstads 
socken. Under många år var 
han lantbrukare i Södra Kärr, 
Erikstad vid sidan av yrket 
som fordonsmekaniker. Se-
dan år 2006 är han bosatt i 
Assarebyberga, Örs socken. 

Alla medverkande klara till Poesidagar

Hyllade låtskrivaren och sånga-
ren Tomas Andersson Wij. Foto: 
Pontus-Hammarström.

Alla namn är nu klara 
till Bokdagar i Dalslands 
nya litteraturfestival – 
Poesidagar i Dalsland – 
Dalslands Internationella 
Poesifestival, som äger 
rum lördagen den 7 mars 
på Baldersnäs herrgård i 
Dals Långed. 
Dagen bjuder på poesi från 
fyra nordiska länder, musik, 
översättningar och samtal 
och såväl debutanter som 
veteraner.

Landets mest framstående 
översättare av isländsk litte-
ratur John Swedenmark 
samtalar med isländska för-
fattaren och översättaren 
Hjörtur Pálsson om den stora 
isländska översättaren av 
svensk poesi Magnús Ás-
geirsson och om Gustaf 
Fröding som översättare.

Lokala sångerskan Ulla 
Olsson sjunger Fröding på 
isländska och svenska.

Vinnaren av Tensta konst-
halls textpris och deltagaren 
i poesitävlingen Ortens poet, 
Mona Monasar, gästar festi-
valen och läser ur sin nyut-
komna hyllade debutbok 
Modersmål.

Finlandssvenska scenpoe-
ten Rosanna Fellman fram-
träder med sin diktsamling 
Strömsöborna.

Dagen bjuder också på en 
programpunkt som rymmer 
hela tre lokala poeter: Åmåls-
författaren Gunnar Käll-
ström, Merima Dizdarevic´, 
och Lina Ekdahl. Alla läser 
de ur sina aktuella verk och/
eller pågående arbeten.

Under festivalen delas 
Torkelsrudpriset – Dalslands 

poesipris ut för första gången 
och tas emot av Claes Eriks-
son, som läser en specialskri-
ven dikt om Dalsland och 
samtalar med Victor Estby.

Sveriges främsta översät-
tare av dansk litteratur, Jonas 
Rasmussen, samtalar med 
danska författaren Mette 
Moestrup om det danska 
poesiundret och läser på 
danska och svenska ur Mo-
estrups senaste diktsamling 
Til den smukkeste.

Det hela avslutas med ett 
samtal mellan Augustvinna-
ren, författaren och journa-
listen Marit Kapla och 
sångaren och hyllade låtskri-
varen Tomas Andersson Wij, 
om lyrik och poesi med och 
utan musik. Samtalet leds av 
chefredaktören för Borås 
Tidning, Stefan Eklund, som 

också är presentatör under 
hela festivalen.

Inviger festivalen gör Väs-
tra Götalandsregionens kul-
turchef Katti Hoflin.

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 30:- Kakprofessorn 070-650 60 15

Torget, Mellerud • Tisdag 10 mars

Semlor
2-pack 30:- Kakprofessorn 070-650 60 15

Torget, Mellerud • Tisdag 24 mars

Semlor
2-pack 30:- Kakprofessorn 070-650 60 15

Pengar till  
Laxfonden

Majoriteten av Vänerkom-
munerna, däribland Mel-
lerud, bifaller Laxfondens 
ansökan om medel till 
smolt.
Mariestad var första kom-
munen som i september -19 
svarade positivt på Laxfond 
Vänerns ansökan. I dagslä-
get har sju kommuner bifallit 
ansökan. Därmed finns en 
majoritet för bifall.

Mariestad, Mellerud, 
Gullspång, Lidköping, Gö-
tene, Åmål och Kristine-
hamns kommuner kommer 
att avsätta medel till smolt 
redan nu till våren 2020. Tre 

har tackat nej; Grums, Ham-
marö och Karlstad. 

Vänersborg vill avvakta 
tills LsT Förvaltningsplan är 
klar. Några kommuner har 
bifallit ansökan med medel i 
tre år. Några har beslutat om 
ett år i taget och några har 
villkorat besluten med att 
majoritet av Vänerkommu-
nerna krävs för att besluten 
ska gälla.

Laxfonden inväntar svar 
från Säffle kommun. Man 
kan i dagsläget konstatera att 
minst 350 000 kronor från 
kommunerna tillförs 2020 
års utplanteringar i Vänern. 

FISKBILEN erbjuder

Torget, Mellerud • Fred. kl . 10-18

SKREIEN ÄR HÄR! Bästa torsken!
Stor skreifilé och skreirygg!
Handskuren rödingfilé        1/2 kg 99:-

 
Färska räkor lägsta dagspris!
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Veckans lunch

Senior
MATSEDEL

Vecka 9 Skolan
Måndag 24/2: Skivad kassler med  
champinjonsås, potatis och grönsaker.
Dessert: Aprikossoppa. 
Tisdag 25/2: Pannbiff, lök, hemlagat  
potatismos, grönsaker och lingonsylt.
Dessert: Semla.

Onsdag 26/2: Kycklinggryta med timjan 
och vitlök, kokt potatis och broccoli. 
Dessert: Drottningkräm.

Torsdag 27/2: Vitkålssoppa med frikadeller.
Dessert: Sega hallonrutor.

Fredag 28/2: Köttfärssås (nötfärs från 
Gröna Gårdar), makaroner och vitkålssallad.
Dessert: Jordgubbssoppa.
Lördag 29/2: Kokt kummel med äggsås, 
kokt potatis och gröna ärtor.
Dessert: Citronfromage med chokladrippel.
Skållerudshemmets önskedag:
Söndag 1/3: Fläskkotlett med ben,  
klyftpotatis, skysås och kokt morot
Dessert: Glass med bärsås.
Hemtjänstens alternativ v. 9
Mån-fre, sön: Fisk Bordelaise med potatis-
mos och grönsaker. Lör: Ugnspannkaka med 
stekt fläsk och grönsaker.

Måndag Skivad kassler*,  cham-
pinjonsås, potatis och grönsaker.
Alt: Biff Carnibean med champinjonsås, 
potatis och värdshusgrönsaker.
Tisdag Pannbiff*, lök, hemlagat po-
tatismos,  grönsaker och lingonsylt.
Alt: Hemgjord grönsaksbiff med lök, 
hemlagat potatismos och grönsaker.
Onsdag Chicken nuggets* med 
sötsursås, ris och broccoli.
Alt: Grönsaksnuggets med sötsursås, ris 
och broccoli.
Torsdag Fiskgratäng med örter**, 
potatis och gröna ärtor.
Alt:  Potatis- och broccoligratäng med 
gröna ärtor.
Fredag Köttfärssås* (nötfärs från 
Gröna Gårdar), spagetti och vitkåls-
sallad.
Alt: Quornfärssås med spagetti och 
vitkålssallad.

Varje dag serveras: 
 Sallads-/råkostbuffé med dressingar 

samt hårt och mjukt bröd.
* Ursprungsland Sverige. 

**Miljömärkt.

Friska lärare i Mellerud
MELLERUD 
Av Sveriges 290 kommu-
ner kommer Mellerud på 
fjärde plats när det gäller 
sjukfrånvaro bland lärare. 
4,71 procent efter en sta-
dig förbättring de senaste 
fyra åren. Det visar Lärar-
förbundets undersökning 
Bästa skolkommun.
”Friska lärare och hög lärar-
täthet tillhör Melleruds styr-
kor som skolkommun”, 
skriver Lärarförbundet.

– Det är ett kvitto på att det 
måste vara en hyggligt bra 
arbetsmiljö på våra skolor, 
säger Anders Pettersson, 
chef för kultur- och utbild-
ningsförvaltningen.

Långsiktigt arbete
Förbättringar kommer sällan 
av sig själv, utan är oftast 
resultatet av långsiktigt stra-
tegiskt arbete, som här.

– Vi har gjort personalron-
der två gånger per år. Då 
möter vi rektorerna och går 
igenom hur sjukfrånvaron 
ser ut för varje enskild an-
ställd, det gäller båda korta 
och långa sjukskrivningar. 
Det är många olika orsaker 
som kan ligga bakom en 

Kultur och utbildningsförvaltningen 
Sjukfrånvaro över tid

7,42%

5,71% 5,28%
4,71%

0,00%

1,00%

2,00%

3,00%

4,00%

5,00%

6,00%

7,00%

8,00%

1

2016 2017 2018 2019

Kultur- och utbildningsnämndens ordförande Anna Sanengen, Tomas Öhberg, HR-konsult och Anders Pet-
tersson, kultur- och utbildningschef i Melleruds kommun.

Glädjande siffror för Mellerud när det gäller sjukfrånvaron bland lärare.

Match i lust och förakt
MELLERUD 
August Strindberg skrev 
Fröken Julie år 1888. Temat 
är den odödliga konflikten 
mellan man och kvinna, ett 
hett tema för Strindberg, 
gestaltat som ett triangel-
drama i ett herrgårdskök, 
kryddad med maktbegär, 
lust, avund och förtvivlan. 
I söndags uppfördes det i 
Teater Hybrids tappning 
på Kulturbruket på Dal.
132 år efter att pjäsen skrevs 
gör Teater Hybrid en Fröken 
Julie, där Jean, spelad av 
Lava Lidén, minst sagt har 
svårt att förhålla sig till sina 
två kvinnor. Han är respekt-
lös mot Kristin, sin tåliga 
fästmö som spelas av Sophia 
Lücke. Jean rapporterar för 
henne om fröken Julies 
skamlöshet. Kallar herr-
gårdsfröken skvatt galen, 
som hon dansar med under-
såtar på midsommar. Gärde-
bylåten hörs i bakgrunden 
och själv torkar han svetten 
ur pannan efter virvlande 
dans med den föraktade men 
åtrådda Julie. Han svärmar i 
samma andetag om hennes 
skönhet, till Kristins tysta 
förtret. 

Hetsig match
När unga Julie, i Brinde 
Karlsvärds gestalt, dyker 
upp i köket börjar en hetsig 
match, en kamp mellan två, 
i sina roller fängslade, vilsna 
själar. 

Fröken Julie i resdräkt beredd till flykt. Brinde Karlsvärd, Sophia Lücke 
och Lava Lidén, gav en intensiv tolkning av Strindbergs klassiker på Kul-
turbruket på Dal.

Julies lite för stora klän-
ning sitter på sned och på 
fötterna har hon rebellkäng-
or, som en stilla protest mot 
det kvinnliga. 

Jean dras till henne, ser 
henne som ett redskap att 
komma upp sig. Han vill upp, 
Julie vill ner, men båda för-
aktar varandras klasser lika 
mycket. 

Sedan Kristin, utmattad 
efter en heldag i det varma 
köket, somnat i sin kammare 
sker ett intimt möte mellan 
Jean och Julie. Efterspelet är 
skoningslöst. Jean svajar 
mellan förakt och avund, 
liksom Julie som ömsom 
åtrår, ömsom hatar Jean, för 
att han är man. 

Hierarki
Grevens ridstövlar som står 
mitt på golvet som en påmin-
nelse om den ordning som 

här ska gälla, dra ner dröm-
marna i gruset och telefonen 
som påkallar uppmärksam-
het efter grevens hemkomst 
får drömbubblan att spricka 
helt.

Både Julie och Jean är fast 
i sina roller, i konventioner 
och andras förväntningar. 
Båda drömmer om ett annat 
liv men är oförmögna att 
bryta upp och bryta sig loss 
ur den hierarkiska ordning de 
är satta i.

En ung ensemble från Gö-
teborg, ett 132-årigt drama 
och den alltid aktuella frågan 
om människors olika förut-
sättningar. Det blev en inten-
siv stund i Sparbanksalong-
en.

För regin står John Thom-
sen. Kulturbruket på Dal ar-
rangerade.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

sjukskrivning, det  kan 
handla både om dåligt im-
munförsvar och familjepro-
blem. Vi vill se varje individ, 
vill se vad vi kan hjälpa till 
med och erbjuda tidiga insat-
ser, säger Tomas Öhberg 
HR-konsult med inriktning 
på rehabilitering.

Positiva effekter
Skillnaden i antal timmars 
sjukfrånvaro när man jämför 
året 2018 med 2019 är 1 312 

timmar. 2018 låg Mellerud 
på tionde plats när det gäller   
friska lärare bland Sveriges 
kommuner.

Anders Pettersson har för-
hoppningar om att lättare 
kunna rekrytera lärare med 
detta goda resultat.

– Det har länge varit fokus 
på löner, men nu är arbets-
miljön allt viktigare när man 
väljer arbetsgivare. Vi träffar 
de fackliga företrädarna 
varje månad och min känsla 
är att trivseln ökat. Färre har 
bytt arbetsgivare jämfört 
med för ett par år sedan och 
våra chefer har blivit säkrare 
på sina jobb, säger han.

Anna Sanengen, kultur- 
och utbildningsnämndens 
ordförande, framhåller hur 
viktiga chefer och hela orga-
nisationen är för arbetskli-
matet.

– Trivs man med sysslorna 
och vet att man är saknad på 
jobbet går man dit även en 
mindre bra dag, menar hon.

7,2 miljoner kronor ligger 
sjuklönekostnaderna på för 

Melleruds kommun, vikarier 
oräknade. För KUN var kost-
naden 2,5 miljoner. Till detta 
kommer vikariekostnaden 
på cirka en miljon kronor om 
året.

– Det är enorma pengar 
som vi skulle kunna använda 
till annat, menar Anders Pet-
tersson.

Melleruds fjärdeplats gäl-
lande sjukfrånvaro kan jäm-
föras med Vänersborg på 
plats 226 och Trollhättan på 
plats 180, av 290 kommuner.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

Brand i villa

I torsdags vid åttatiden på morgonen brann det i en villa på Brunnsvägen 
i Dals Rostock. Branden ska enligt Räddningstjänsten har uppstått i ett 
av husets rum. En vuxen, ett barn och ett husdjur ska ha befunnit sig i 
huset, men lyckades ta sig ut oskadda. Räddningstjänst från Mellerud, 
Åsensbruk och Brålanda samt ambulans var på plats. Villan fick omfat-
tande eld, rök och vattenskador. Foto: Karin Åström.

Dags att nominera
Nu är dags att starta no-
mineringsarbetet inför 
utdelande av 2020 års 
dalslandsmedalj. 
Dalslandsmedaljen har de-
lats ut sedan 1960 och hittills 
har 104 medaljer delats ut, 
senast 2019 till Ingemar 
Carlsson, Färgelanda samt 
Filmfestival på Dal.

Medaljkommittén består 
av tre representanter från 
Dalslandskommunerna in-
klusive Vänersborg, en re-
presentant från Dalslands 
Fornminnes- och Hem-
bygdsförbund samt en repre-

sentant från Dalslands konst-
förening. 

Medalj kan utdelas till 
personer/föreningar/organi-
sationer som genom framstå-
ende förtjänster gagnat 
landskapet Dalsland.

Det är Dalslands Turist AB 
(DTAB) som har det admi-
nistrativa ansvaret för med-
aljen.

Rätt att nominera/föreslå 
har envar och nomineringar 
skall vara DTAB (Gaby 
Hain) tillhanda senast 30 
april. Förslag av mottagare 
av medalj skall motiveras.
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Enkelt 
bilägande?
Med privatleasing får du nycklarna till  
en ny bil, utan att du behöver äga den.  
Du betalar en fast månadskostnad och 
slipper tänka på kontantinsats eller 
andrahandsvärde. Dessutom ingår  
service. Låter det som en lösning för dig? 
Kom in så berättar vi mer!

Mercedes-Benz Privatleasing via Mercedes-Benz Finans (MBF), 36 mån, total körsträcka 3.000 mil, månadshyra inkl. moms och service. Övermil 
debiteras med 12,50 kr inkl. moms per mil. Vid kontraktstidens slut avslutas avtalet och bil samt tillhörande utrustning lämnas tillbaka. Extra kostnader 
tillkommer vid användande överstigande normalt slitage samt for uppläggnings- och admin. avgift. Kostnad for bilförsäkring tillkommer. Med reservation 
for sedvanlig kreditprövning där MBF förbehåller sig rätten till förstahyra. Bränsledeklaration blandad körning enl. NEDC 2.0: 4,2-5,5 l/100 km, CO2 

122-132 g/km. Miljöklass Euro 6-TEMP. Bilarna på bilderna är extrautrustade. Bränsleförbrukning avser grundutrustat fordon. Större hjuldimensioner 
samt val av däck med nödhjulsegenskaper kan påverka bränsleförbrukning och CO2-utsläpp. Med reservation for prisförändring och tryckfel.

Nya A 180 man.

Privatleasa från:  2.995  kr/mån.

Inkl SE Edition

Nya B 180 man.

Privatleasa från:  3.395  kr/mån.

Inkl SE Edition

Nya CLA 180 Coupé man.

Privatleasa från:  3.595  kr/mån.

Inkl. SE Edition

Har du betalat in stödprenumerationen till Melleruds Nyheter för 2020?

Torsten Stefansson,  Mellerud:
– Inte än, men jag ska göra det. Jag har be-
talat i stödprenumerationen så länge det 
funnits. Jag gör det eftersom det är viktigt 
att belysa vad som händer i vårt område.

Utan ert stöd med hjälp 
av stödprenumerationen 
skulle inte Melleruds Ny-
heter överleva. Så är den 
krassa verkligheten.
I dagsläget kan vi inte få ut 
våra inbetalningskort för 
stödprenumerationen på 
grund av problem med tryck-
eriet och distributionen. Men 
vi jobbar med detta och hop-
pas få till en lösning längre 
fram.

Under tiden vill vi upp-
mana er att antingen komma 
in på redaktionen för att be-

tala kontant, där finns det 
även inbetalningskort. Du 
kan också betala med swish. 
Stödprenumerationen för 
2020 kostar 340 kronor.

Intäkterna gör att vi kan 
fortsätta att producera er lo-
kala tidning med annonser 
och intressanta artiklar från 
vårt område.

Melleruds Nyheter är helt 
och hållet finansierad av an-
nonser, vi får alltså inget 
presstöd som många andra 
tidningar får. Det gör att ert 
ekonomiska stöd betyder 
oerhört mycket för oss.

Melleruds Nyheter starta-
de 1993 och utkommer till 
alla hushåll i vårt spridnings-
område varje onsdag. Vi 
trycker 10 900 exemplar 
varje vecka.

Vårt bankgiro är: 5757 – 
5581. Skriv ”Stödprenume-
ration”.

Swishnummer: 123 029 62 
69. Skriv ”Stödprenumera-
tion”.

Eller så kommer du in på 
redaktionen på Storgatan 20 
och ger oss ditt bidrag direkt.

Vi behöver ert stöd!

Kjell Karlsson, Mellerud:
– Självklart har jag gjort det! Det är viktigt med 
lokala nyheter, det är alltid intressant att veta 
vad som händer i närområdet. Ni är så bra på 
det. Dessutom finns det så få fristående tid-
ningar.

Från vänster: Lena Hesselroth och Linnéa Andersson från Hållbart resande väst samt förbipasserande cyklis-
ten Denise Larsson som tilldelas en goodiebag av Patrik Tellander, förråd- och renhållningschef som håller i 
projektet Vintercyklist i Melleruds kommun.

MELLERUD 
Två representanter från 
Hållbart resande väst be-
sökte Mellerud i torsdags 
för att dela ut goodiebags 
och heja på alla året-runt-
cyklister.
Hållbart resande väst driver 
även projektet Vintercyklist, 
som Melleruds kommun 
deltar i. Tio vintercyklister 
medverkar i projektet denna 
gången.

– Det känns bra att det finns 
intresse för att cykla även på 
vintern, vi ser att intresset har 
ökat. Dels får vi bra respons 
på hur våra cykelvägar fung-
erar och dels kommer folk ut 
och rör på sig, säger Patrik 
Tellander, som håller i pro-
jektet Vintercyklist i Melle-
rud.

Vid Köpmantorget får De-
nise Larsson en goodiebag.

– Jag cyklar alltid, utom 
när det är halkigt. Jag tycker 
det går bra att cykla i Mel-
lerud, i år har vi haft tur ef-
tersom det inte kommit nå-
gon snö, säger hon.

17 kommuner deltar
2019 var nio kommuner med 
i Vintercyklist i Västra Göta-
landsregionen, 2020 deltar 
17 kommuner.

– Mellerud är den sjätte 
kommunen vi besöker. Vi 
kommer att stå på torget, vid 
Rådahallen och vid resecen-
trum idag. Vi erbjuder sådan 
här cykeluppmuntran till alla 
deltagande kommuner, för-
klarar Lena Hesselroth.

31 mars avslutas projektet 
Vintercyklist. Patrik Tellan-
der berättar om projektet 
BussOhoj!, där man kan an-
söka om att låna en vikbar 

cykel, som är lätt att ta med 
sig när man åker buss eller 
tåg.

– Idag är ju problemet att 
man inte kan ta med sig cy-
keln. Projektet startar i mars 
oh slutar i juni. Blir man 
antagen får man låna en vik-
bar cykel. Regionen har 20 
platser totalt, säger han.

Ett annat projekt som är på 
gång är Cykelvänlig arbets-
plats, här kan både kommu-
ner och företag vara med och 
tävla. Det går att anmäla sig 
hela året på nätet.

– Mellerud är en aktiv 
kommun ur cykelperspektiv. 
Det är positivt när kommu-
ner och regionen tillsam-
mans gör saker som utveck-
lar samhället, konstaterar 
Patrik Tellander.
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se

Anna ny ordförande i KUN
MELLERUD 
Miljö- och hälsoskydds-
inspektören och fullmäk-
tigeledamoten Anna San-
engen (C) är kultur- och 
utbildningsnämndens nya 
ordförande.

Innan jul slutade Tomas Nils-
son som ordförande i kultur- 

och utbildningsnämnden. 
Ludwig Mossberg, vice 
ordförande, tog över tills 
kommunfullmäktige enhäl-
ligt valde Anna Sanengen 
(C), som varit ersättare i 
nämnden  sedan 2016, till 
ny ordförande. 

– Att jag valdes enhälligt 
känns bra, det bådar gott för 

Anna Sanengen (C) är ny ordförande i kultur- och utbildningsnämnden.

det framtida samarbetet, 
Uppdraget  passar mig. Jag 
är humanist och samhällsin-
tresserad och uppdraget 
krockar inte med min yrkes-
roll som miljö- och hälso-
skyddsinspektör, säger 
Anna.

Hon framhåller kultur- och 
utbildning som ett område på 
frammarsch, där det alltid 
finns saker att förbättra, och 
att hon känner sig trygg med 
bra tjänstemän och övrig 
personal i förvaltningen, 
plus erfarna politiker i nämn-
den.

– Som ordförande ska jag 
leda nämndens möten och 
jag tycker att min funktion är 
att lyssna mycket, så att vi får 
beslut som gagnar skolan, 
kommunen och kulturen, 
säger Anna Sanengen.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

Uppmuntrade vintercyklister

www.mellerudsnyheter.se
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MELLERUD
Smyrna: Onsd 19 Bibel-
klassen. Torsd 17 Språk-
café. Fred 18 Tonår. Sönd 
11 Gudstj. Tommy Petters-
son. Tisd 14.30 Andakter 
på Bergs och Fagerlidshem-
met. 19 Bönesamling.
Equmeniakyrkan: Torsd 
18.30 StickCafé. Sönd 17 
Bön & Lovsång. Nattv. Tisd 
10-12 Tisdagskaffe & Rast-
plats. 18 Scout. 

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

Smyrna: Sönd 16 Ekume-
nisk gudstj. i Smyrnakyr-
kan. Ssk. Kyrkkaffe. Tisd 11 
Bön.
Equmeniakyrkan Södra 
Dal: Torsd 10 Frändefors, 
Bibelsamtal. 18 Brålanda, 
Bibelsamtal. Sönd 11 Frän-
defors, Gudstj. Sigward K. 
Kyrkkaffe. 16 Brålanda, 
Ekumenisk gudstj. i Smyrna 
”Räkna med Gud – när du 
läser bibeln”. Serv. 
Brålanda: Fred 15 Gudstj. 
på Prästkragen. Anette J 
Carlson. Sönd 16 Ekume-
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Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Holms kyrka för 
Bror Magnusson. Som in-
ledning på akten spelade 
Anders Fredriksson ”Tröste-
visa” av B. Andersson varef-
ter han sjöng ”Fader vår” av 
E. Zandelin. Akten förrätta-
des av Martin Edström och 
tillsammans sjöng man psal-
merna 251, 235 samt 297.
Kyrkomusikern sjöng ”O 
store Gud” av C. Boberg och 
som avslutningsmusik spela-
des ”Höga gärdet” av B. Is-
fält. Vid kistan togs avskedet 
av änkan, sonen med familj, 
släkt och vänner. Till minnet 
av Bror Magnusson var koret 
vackert dekorerat med blom-
mor. Efter ceremonin bjöds 
gästerna med till Kyrkans hus 
för en minnesstund. Grav-
sättningen ägde rum på 
Holms kyrkogård.

En av våra stora hembygds-
forskare har lämnat oss. 
Sture Petersson blev en 
känd profil i Bolstad, trots att 
han egentligen var från 
Sörmland. Särskilt uppmärk-
sammad blev han efter sin 
bok ”Bolstad socken med 
gårdar och torp”, som han 
gav ut 2007. Den var resulta-
tet av decennier av hem-
bygdsforskning.

Sture flyttade till Lillebyns 
gård i Bolstad 1951 för att 
arbeta som rättareelev. 1952 
gifte han sig med lanthand-
lardottern Gunnel Seger. 
Petersson blev nu lanthand-
lare och drev Segers affär vid 
Bolstad kyrka mellan 1952 
och 1969, när han flyttade till 
Brålanda för att ta över mat-
varuaffären Cypressen.

Sture var en drivande kraft 
i föreningslivet, inte minst 
bakom Bolstads Idrottsför-
enings stora bygdefester vid 
Qvantenburg och i Åsebro.

1995 – 2000 var han ord-
förande i Bolstads Hem-
bygdsförening. När Sveriges 
Hembygdsförbund fyllde 80 

Sture Petersson var en välkänd fö-
redragshållare, senast 2019 i Bol-
stad Prästgård för ett stort antal 
intresserade åhörare.

TILL MINNE

SORGTACK

DÖDSFALL

JORDFÄSTNING

PREDIKOTURER
nisk gudstj. i Smyrna. Sig-
ward Karlsson, Thomas 
Granath, Thomas Holm-
ström. Tema: Räkna med 
Gud när du läser din bibel. 
Ssk. Servering. Månd 11-12 
Måndagsprogram i fsh. Gö-
ran Forsell om arbetet i or-
ganisationen Zambias Barn. 
12 Middagsbön i fsh. 12.15-
13.30 Lunch.
Gestad: Onsd 15 Norra 
sykretsen hos Gun Frend-
berg. Sönd 11 Gudstj. m 
nattv. Anette J Carlson. 
Kyrkbil. 321 18. Tisd 10-
11.30 Våffelcafé m andakt 
i fsh. 

FRÄNDEFORS
Frändefors: Onsd 12 Ons-
dagslunch. 13 Bibelstudi-
um. Sönd 11 Högmässa Da-
niel Westin. Onsd 12 (26/2)
Onsdagslunch. 13 Bibelstu-
dium.

år anordnade han en stor 
bygdefest vid Dalaborg. Som 
huvudtalare engagerades 
förre statsministern Ingvar 
Karlsson (vars fru härstam-
mar från folkskollärarsläkten 
Melander i Högstorp) och 
förre landshövdingen Göte 
Fridh. Flera körer och folk-
danslaget från Mellerud 
gjorde denna högtid till nå-
gon som ingen deltagare har 
glömt!

Sture intresserade sig sär-
skilt för de gamla torpen i 
Bolstad. Han anordnade 
studiecirklar, satte ut skyltar 
vid de gamla torpen och an-
ordnade torpvandringar, den 
senaste så sent som i maj 
2019.

Fotograferandet förblev en 
av Sture Peterssons favo-
ritaktiviteter under nästan 70 
år. Sista bildvisningen höll 
han förra året i Bolstad Präst-
gård, efter att i två decennier 
bidragit med bilder till Bol-
stads Prästgårds Vänners 
utställningar.

Jan W Andersson i Trone-
berg gjorde 2018 en film 
baserad på Peterssons bilder.

Trots att han levde sina 
sista år i Brålanda förblev 
han i själ och hjärta Bol-
stadbo, inte minst tack vare 
sin sommarstuga vid Vadhol-
men.

Sture Peterssons betydelse 
för vår bygd kan inte över-
skattas.

Jean Christer Olsson, 
ordförande Bolstads  

Hembygdsförening

Alla hjärtans dag på Stinsen

Indra Lundqvist och Agnes Gustavsson från Ungdomsrådet sålde alko-
holfria drinkar.

MELLERUD 
Många valde att spendera 
Alla hjärtans dag på Ung-
domshuset Stinsen under 
fredagskvällen.
Under fredagen var det en hel 
del ungdomar i kommunen 
som valde att spendera den 
amerikaimporterade högti-
den ”Alla hjärtans dag” ge-
nom att umgås på Stinsen. 
Förra året hade man under 
samma kväll ett disco till-
sammans med lärare från 
Rådaskolan för dåvarande 
sjundeklassare, men i år såg 
det annorlunda ut. 

Man valde att ha Stinsen 
öppet som på en vanlig fre-

dagskväll, men med en del 
roliga tävlingar och andra 
aktiviteter för besökarna. 

Tävlingar och alkoholfria 
drinkar
Ungdomsrådet sålde drinkar 
i den alkoholfria baren och 
under kvällen kunde besö-
karna bland annat tävla i 
”chubby bunny”, leken som 
går ut på att man ska fylla 
munnen med marshmallows 
en efter en och sedan säga 
”chubby bunny”. Ungdoms-
rådet hade valt att byta ut 
frasen till ”jag tycker om dig” 
i och med att det var just alla 
hjärtans dag. 

– Jag tycker att Ungdoms-

Ahmed Adnan, Hayman Sattar och George Esho spenderade fredagkväl-
len på Stinsen.

Ervin Fejzulovic framförde nya låtar till en entusiastisk publik.

Hälsoenkät
Är du en av 500  invånare 
i Melleruds kommun som 
har fått enkäten Hälsa på 
lika villkor i brevlådan? 
Då är du utvald att delta i 
årets folkhälsoenkät. 
Dina svar är viktiga för att 
kommunen tillsammans med 
Västra Götalandsregionen 
ska kunna erbjuda insatser 
som bidrar till ett gott liv.

Hälsa på lika villkor ge-
nomförs i Västra Götaland 
för 14:e gången för att ta reda 
på hur människorna mår och 

lever. Man vill ta reda på om 
det finns skillnader i hälsa 
och levnadsvanor som beror 
på exempelvis ålder, kön, 
funktionsnedsättning, födel-
seland, sexuell läggning eller 
var man bor. 

– Med hjälp av resultatet 
från enkäten kan vi genom-
föra insatser som leder till en 
jämlik och bättre hälsa hos 
våra invånare, därför är det 
viktigt att du som får enkäten 
svarar på den, säger Ann-
Sofi Lodin.

rådet tillsammans med per-
sonalen på Stinsen gjorde en 
toppinsats under kvällen, 
säger Amanda Svensson. 

Livemusik
Kvällen bjöd även på live-
musik av Mellerudskillen 
Ervin Fejzulovic som fram-
förde sina nyaste låtar med 
hjälp av Marko Jovanovic. 

Stinsen är den perfekta 
platsen att umgås med de 
man tycker om.

– På Stinsen kan man vara 
sig själv och hänga med 
många olika personer utan 
att någon blir utanför, säger 
Amanda Svensson. Hon 
tycker att alla hjärtans dag 
inte bara borde vara en dag 
tillägnad den man ”är i en 
relation med” utan även vän-
ner.

– Stinsen är den perfekta 
platsen för det, säger hon. 

Karolina H. Wessman
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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.

Mellokväll inledde sportlovet

Hedvig, 10 år och Kerstin, 7 år tillsammans med pappa Erik och mamma Stina Wahl. 
Familjen tyckte det var perfekt att avsluta sportlovet med Mellokväll i Mellerud.

MELLERUD 
Denna veckan har alla elever i Melleruds kom-
mun sportlov. I fredags inleddes lovet med 
Mellokväll i simhallen.
Rådahallen bjöd in till en mysig familjekväll med 
både nya som gamla Mellolåtar. Familjen Wahl 
från Lerum som består av barnen Hedvig och Ker-
stin samt pappa Erik och mamma Stina, hade 
sportlov förra veckan. De har en sommarstuga i 
Mellerud och spenderade fredagen i simhallen.

– Mina föräldrar kommer från Mellerud. Vi såg 
att de hade Mellokväll här och man kan ju inte 
avsluta sportlovet på ett bättre sätt, sade Erik Wahl.

Sjuårige Axel Cedergårdh bor i Floda, men var 
och hälsade på sin mormor i Mellerud. Han pas-
sade också på att bada under Mellokvällen, då 
simhallen hade prytts med färgglada bollar och 
discoljus.
 Susanne Emanuelsson  

susanne@mellerudsnyheter.se
Axel Cedergårdh, 7 år, från Floda hälsade på mormor i Mellerud under 
sitt sportlov som var förra veckan.

MELLERUD 
En före detta kyrkoherde 
i Skålleruds församling lär 
ha yttrat att artister ska 
vara kända från TV eller lo-
kalt kända för att dra folk 
i Mellerud. Kanske var det 
denna profetia som ledde 
till att We Floats konsert i 
Kulturbruket på Dal var väl 
glest besökt.
We Float är en grupp från 
Malmö som mest är känd i 
jazzkretsar. Namnet är också 
en bra beskrivning på den 
musik de spelar. Betoning 
ligger mer på klanger och 
stämningar än på lättlyssna-
de melodier. Den som letar 
efter den klassiska modellen 
med vers och refräng letar 

förgäves. Istället arbetar We 
Float med det man skulle 
kunna kalla musiksjok, där 
musikerna inom en fastställd 
struktur ges stora friheter.

Centralgestalt är basisten 
Anne Marte Eggen, som 
skriver gruppens musik. Ofta 
står hon för en ganska oorto-
dox spelstil, där även höger-
handens fingrar får arbeta 
hårt. Hon stod också för ett 
fint bassolo i ”Follow You”.

Sångerskan Linda Berg-
ström använder ofta rösten 
som ett instrument som blan-
das med de andra. Med slutna 
ögon och armar som illustre-
rade känslorna i musiken 
stod hon, förutom de vanliga 
insatserna, för långa ordlösa 
passager.

Fanny Gunnarsson på key-
boards, bland annat Kultur-
brukets fina flygel och Filip 
Bensefelt på trummor för-
stärkte känslor och rytmer. 
Gruppen hade också med sig 
gitarristen Samuel Hällkvist. 
Han spelade knappt ett enda 
”normalt” ackord på hela 
kvällen, men stod för fina 
bakgrundsslingor och flera 
solon. Samuel visade också 
en häpnadsväckande uppfin-
ningsrikedom när det gäller 
ljud och klanger man kan få 
från en gitarr.

Mycket av materialet We 
Float framförde under kväl-
len kom från deras senaste, 
kritikerrosade skiva ”What’s 
Really Real”. De framförde 
bland annat den relativt lätt-

Musik i gränstrakterna

Filip Bensefelt och Samuel Hällkvist i We Floats.

lyssnade ”Run” och den 
drömska ”REM”. Bland 
höjdpunkterna fanns ”We 
Did It All” om barndoms-
minnen och ett långt instru-
mentalt sjok kring låten 
”Gravity”. E gav sig också på 
en låt som är så ny att den inte 
ens har fått ett namn.

We Floats musik tangerar 
det engelsmännen betecknar 
som ”an acquired taste”, det 
vill säga något som kräver ett 
aktivt arbete från lyssnaren 
för att sätta sig in i. För mig 
var det första kontakten med 

gruppen, men för den som 
gillar musik i gränstrakterna 
mellan pop, jazz och konst-
musik är jag säker på att det 

är mödan värt att gräva dju-
pare.

Lars Nilsson

Svar på insändare: Vi skrotar 
friåret och satsar på välfär-
den istället av Ludwig Moss-
berg, Ann-Sofie Alm (M).

Tyvärr är det fel rubrik på 
moderaternas insändare 
kring den politik de säger sig 
vilja föra.                

”Vi skrotar socialförsäk-
ringarna, ger en skvätt 
pengar till kommunerna och 
fortsätter med att sänka skat-
terna” hade varit en mer ärlig 
varudeklaration till tänkta 
väljare i Melleruds kommun.

Det som Moderaterna inte 
säger – som alla som bor i 
Melleruds kommun måste 
känna till, döljer sig bakom 
formuleringen ”fullt finan-
sierad för att inte försvaga 
offentliga finanser” och 
”bryta bidragsberoendet”. 

Här döljer sig besparingar 
på sammanlagt 15 miljarder 
kronor på att åter sänka er-
sättningarna i A-kassan och 
sjukförsäkringen samt kraf-

tigt försämra aktivitetsersätt-
ningen. Moderaterna ger sig 
på kommunens mest utsatta 
invånare – regeringen Löf-
ven har istället höjt nivåerna 
och förbättrat villkoren för 
dessa grupper både 2016 och 
2018.

I vår kommun är det viktigt 
att statens socialförsäkringar 
fungerar och håller rimliga 
nivåer och villkor av många 
orsaker, till exempel om fö-
retagen i kommunen ska ha 
tillräckligt kundunderlag för 
det som ska säljas och att 
socialförvaltningen inte ska 
få en kö av människor som 
tvingas söka försörjnings-
stöd.

Regeringen Löfven med 
stöd av C och L ger Melle-
ruds kommun ett ökat anslag 
med 3,2 miljoner från den  
1 juli redan 2020. Det av M, 
KD, SD och V framförhand-
lade ”räddningspaketet” lo-
var istället 4,7 miljoner till 

kommunen, dock oklart när! 
Att den politiska skillna-

den på 1,5 miljoner skulle 
kunna ”rädda Melleruds 
ekonomi” så som det fram-
ställs i insändaren är faktiskt 
inte seriöst i en demokratisk 
debatt.

Vi Socialdemokrater ser 
hur samhället ska hänga ihop 
och tvingas tyvärr konstatera 
att Moderaterna delar upp 
människor i en självutnämnd 
elit och övriga. Vi oroar oss 
dessutom över att dessa unga 
moderater med urgammal 
politik ser allt bekvämare ut 
i SD-sällskap!

Socialdemokraterna  
i Mellerud

Michael Melby, 
2e ordförande  

kommunstyrelsen

Marianne Sand Wallin, 
ordförande Socialdemo- 

kraterna i Mellerud

Välkommen till debatt och insändarsidorna! 
Du får använda signatur i tidningen, men måste alltid uppge namn, adress 
och telefonnummer för redaktionen. Vi förbehåller oss rätten att korta texten, 
sätta rubrik eller avstå från publicering. Manus returneras ej. OBS: Max 2 000 
tecken. Maila din insändare till: redaktion@mellerudsnyheter.se

DEBATT
Moderaterna trixar och
överger vanligt folk
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Enskilt avlopp 
För dig som tänker lite längre

johan@jaent.se 
070-716 36 60

JA Entreprenad AB
Landsvägsgatan 80 
464 34 Mellerud  

tom@jaent.se 
073-982 74 94

Nu ökar vi vår 
laguppställning! 
Vi ökar vår laguppställning på vår skog- och lantbruksavdelning 
och välkomnar Kristina.

Är du skogs- och/eller lantbrukare och är intresserad av att 
veta mer om vad vi kan göra för dig som kund i banken? 
Kontakta då oss!

Kristina Oskarsson
0530-440 46

Reino Fredriksson
0530-440 62

 Jord & skog 
Onsdag 19 februari 2020

Ung och med hopp om lantbruket

Alma Håkansson trivs med kalvarna och djuren på gården i Slommehagen.

Hur ser framtiden ut för 
de unga inom lantbruket? 
Vad finns det för möjlighe-
ter inom de gröna näring-
arna och hur löser man de 
problem som finns? Möt 
Alma, ung lantbrukare 
med drömmen om att en 
dag kunna ta över släkt-
gården mitt i hjärtat av 
Dalboslätten.
Alma Håkansson har sedan 
barnsben varit intresserad av 
kor och lantbruk. Redan som 
liten, när farmor och farfar 
drev gården, minns hon hur 
hon följde med ut till ladu-
gården; 

– När jag då sov över här 
traskade jag ut till mjölkgro-
pen i bara pyjamasen. Speci-
ellt intressant var det när det 
var provmjölkning, jag ville 
ha koll på korna och deras 
namn, berättar Alma med ett 
glatt skratt och visar också 
den gamla pärmen, Almas 
kobok, som står i bokhyllan 
invid de andra räkenskaps-
pärmarna på gårdskontoret. 

Hon fortsätter;  
– Ja, så att jag sökte till 

naturbrukslinjen på gymna-
siet föll sig helt naturligt. Jag 

började egentligen på Nun-
torp, men fick inte gå klart 
där innan skolan lades ner, så 
min studentexamen tog jag 
på Uddetorp för två år sedan.  

Agrotekniker nästa mål
Alma ser sin egen framtid 
inom lantbruket och även här 
på föräldragården, där hon 
idag i huvudsak arbetar till-
sammans med sin far Anders. 
Hon är helt på det klara med 
att hon vill ta över gården 
framgent. Till hösten hoppas 
hon komma in på den tvåår-
iga agroteknikerutbildning-
en vid yrkeshögskolan i 
Skara. 

– Det kan ju i och för sig 
hända mycket i livet, men 
just nu har jag siktet inställt 
på att fortsätta driva den här 
släktgården. Jag ser den som 
ett familjejordbruk med möj-
lighet att utveckla det som 
finns, säger Alma. 

På gården finns idag hund-
ratalet mjölkande kor plus 
rekrytering av ren SRB-ras. 
Man odlar mestadels vall 
samt helsäd på de 140 hektar 
som brukas. Vid skördetider 
och vid vissa andra tillfällen 

tar man in andra lantbruksfö-
retagare till hjälp. Man har 
också tillgång till avbytare 
samt ytterligare arbetskraft 
några dagar per vecka.    

Viktigt med bra utbildning
På frågan hur hon ser på 
möjligheterna för unga att 
arbeta, försörja sig och kan-
ske starta eget inom de gröna 
näringarna menar hon att det 
kanske kan vara svårt att 
skaffa eget och pekar då på 
risken med att gårdarna blir 
både större och färre.

Samtidigt nämner hon vik-
ten av att ha en bra lantbruks-
utbildning i botten. Att få 
arbete idag anser hon inte är 
några problem, bara på Dal-
boslätten finns många stora 
gårdar som har behov av att 
anställa.

– Och det finns väldigt 
många olika yrken inom de 
gröna näringarna att sikta in 
sig på, tillägger Alma och 
nämner maskinförare, foder- 
och avelsrådgivare, service-
tekniker, ekonomer samt 
inom djurhälsovård och ve-
terinärer som några exempel.  

Visar lantbruket på 
sociala medier
Alma tycker också det är 
viktigt i dagens debatt kring 
lantbruket, miljön och kor-
nas vara eller inte vara att 
bönderna visar upp hur det 
verkligen förhåller sig, att 
det finns en positiv sida. Det 
är viktigt att alla får veta var 
maten kommer ifrån, att dju-

ren sköts om och att det lig-
ger mycket omsorg bakom 
varje liter mjölk.

 – Var och en får äta vad 
den vill, men vi kan måste 
kunna vara sams för det, 
menar hon och berättar sam-
tidigt att hon själv lägger 
mycket tid på sociala medier, 
där hon visar gården och 
lantbruket. 

Hon gillar att fota och har 
Farmer Time med eleverna 
på Skerrud skola, som är 
mycket intresserade och stäl-
ler många frågor. Hon menar 
att det är viktigt att de unga 
får rätt information från 
scratch. Lika viktigt som att 
över lag förmedla den rätta 
bilden av dagens lantbruk.

Ing-Marie Norrman
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Ahlstrom-Munksjös bruk i Billingsfors har funnits 
sedan 1700-talet – inte undra på att våra hjärtan 
klappar lite extra för människorna och skogarna här 
omkring. Vi köper redan en stor del av virket lokalt, 
men ambitionen är att få ännu fler skogsägare i 
Dalsland och Bohuslän att välja ett långsiktigt och 
hållbart samarbete med oss.
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Låt din skog förädlas 
på hemmaplan
Vi är intresserade av långsiktiga 
samarbeten med lokala virkesleverantörer. 
Slå oss gärna en signal.

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

Anton Johansson
Bäckefors
Tel. 070-594 68 31

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

ÅTERFÖRSÄLJARENS ADRESS

STARKA 
ALLROUND-
SÅGAR

KAMPANJPRIS!
Husqvarna 445 II e

4.790:-
Ord. rek. pris 5.990:-

KAMPANJPRIS!
Husqvarna 445 II e TrioBrake

4.990:-
Ord. rek. pris 6.290:-

 Jord & skog 

Möten mellan lantbrukare och skolelever

Farmer Time är ett natio-
nellt pilotprojekt som drivs 
av Hushållningssällskapet 
Västra i samarbete med 
Hushållningsällskapen i 
Jönköping, Jämtland och 
Skåne. Skolklasser, lärare 
och lantbrukare runt om 
i landet möts online med 
hjälp av digitala kommu-
nikationsmedel. Brålanda 
och Skerruds skola är med 
i projektet.
 Hushållningssällskapet kom 
i kontakt med konceptet ge-
nom ett internationellt skol-
projekt, Demeter, som de 
deltar i tillsammans med 
Vänersborgs kommun. 

–  Vi var i England och  
besökte skolor där de jobbar  
med Farmer Time. Jag blev 
fascinerad av hur enkelt det 

var och hur det engagerade 
elever och lärare, säger Karin 
Carlsson, projektledare på 
Hushållningssällskapet Väs-
tra.

Syftet är att ge barn och 
unga i grundskolan bättre 
kunskaper om matens ur-
sprung och en närmare kon-
takt med svenskt lantbruk.

Farmer Time innebär att en 
skolklass och en lantbrukare 
samtalar med varandra i 
klassrummet med hjälp av ett
videosamtalsverktyg, till 
exempel Skype eller Face  
Time.

Mobilen med på jobbet
Lantbrukaren tar via sin mo-
biltelefon med skolklassen 
till olika platser på gården 
och berättar om sitt arbete. 

Eleverna ser vad som händer 
på en bildskärm i klassrum-
met Under samtalen har 
eleverna möjlighet att ställa 
frågor och diskutera sådant 
de funderar över. Det har 
visat sig att samtalen väcker 
nyfikenhet och eleverna kän-
ner sig delaktiga.

För läraren är samtalen en 
möjlighet att koppla under-
visningen i till exempel 
matte , engelska och biologi, 
till verkliga exempel från  
gården.

Samtalen är korta, 10-20 
minuter, och genomförs re-
gelbundet en till två gånger i 
månaden. 

Helena Karlander som 
bedriver grisproduktion och 
växtodling tillsammans med 
sin man Anders på familjens 

Lantbrukaren Helena Karlander är med i Farmer Time. Varje månad har hon videosamtal med en skolklass i 
Brålanda och berättar om arbetet på gården.

Elever i Järbo skola under ett videosamtal med fårbonden David Narraine. Foto: Farmer Time.

gård i Ekarebol, Mellerud, 
har ett samarbete med Brå-
landa skola. Hon har visat 
både vår- och höstbruk och 
berättat hur de föder upp 
grisarna på gården. 

– Det har varit jätteroligt 
och det är viktigt att barn får  
till sig kunskap direkt från 
källan. Det finns många 
missuppfattningar om vad 
det betyder att driva lantbruk.  
Jag behöver inte förbereda 
mycket inför samtalen, så det 
tar minimalt med tid. Det ger 
mig energi att eleverna 
tycker det är kul och det är 
alltid intressant med deras 
frågor, säger hon.

Nästa onlinemöte med 
eleverna kommer mest att 
handla om vårbruk och en del 
om får. Helena har 13 tackor 
som lammar just nu.

– När det sedan börjar 
grönska ska jag prata om vad 
fåren betyder för den biolo-
giska mångfalden. Jag har en 
hage där det bara varit gräs 

tidigare. Efter att fåren betat 
där en säsong är den full av 
blommor och örter, berättar 
hon.

Koppling till skolämnen
Läraren Pontus Olsson på 
Brålanda skola har kopplat 
samtalen till sin undervis-
ning i matte och svenska i 
årskurs 4-6. Eleverna har fått 
lyssna, skriva texter och for-
mulera frågor. I matten har 
eleverna till exempel fått 
räkna ut hur mycket foder det 
går åt till grisarna varje 
vecka. Han tycker att video-
samtalen är ett bra komple-
ment till gårdsbesök, där 
man ofta får avsätta en hel 

dag och behöver hyra en 
buss, vilket är en extra  kost-
nad.

– Nu är 40 samarbeten 
mellan lantbrukare och sko-
lor igång i Sverige, det bety-
der att cirka 1 000 barn däri-
genom kommer i kontakt 
med jordbruk, säger projekt-
ledaren Karin Carlsson.

Projektet Farmer Time fi-
nansieras genom Västra 
Götalandsregionen, Väners-
borgs kommun, Hushåll-
ningssällskapet, Demeter, 
Carl Robert Prytz stiftelse 
och Kungliga Skogs- och 
Lantbruksakademin.
 Karin Åström 

karin@mellerudsnyheter.se



MELLERUDS NYHETER10 ONSDAG 19 FEBRUARI 2020

Din kompletta 
däckleverantör!

Däck till bra priser - Bil och maskinreparationer - Snabb service
Öppet måndag - fredag 7.30-17.00

 Jord & skog 

Stort utbud av virke sänker priserna
MELLERUD 
Ett 30-tal åhörare hade 
bänkat sig när det hölls 
föredrag med fokus på 
skogsmarkspriser på LRF 
Konsult i Mellerud under 
deras öppet hus torsdag 
6 februari.
Reino Fredriksson och Kris-
tina Oskarsson från Dals-
lands Sparbank informerade 
om skogsbarometern 2019. 

– 56 procent av skogs-
ägarna skulle köpa mer skog 
om de hade en miljon kronor 
att investera och det tycker vi 
är bra. 78 procent av skogs-
fastigheterna har överlåtits 
inom familjen, sade Reino.

Vad tittar banken på när en 
person vill köpa en skogsfas-
tighet? Jo, kunden såklart, att 
den inger förtroende. Ekono-
min, säkerhet/eget kapital är 
andra viktiga faktorer för att 
få ta lån. Man får belåna 85 
procent av fastighetens vär-
de. Att som skogsägare ha ett 
bra försäkringsskydd är 
också viktigt.

Stort rotstående lager
Anders och Erik Johansson 
från Södra Skogsägarna Bo-

hus Dal berättade att man 
förfogar över 118 000 hektar 
medlemsägd areal. 

2019 inleddes med en hög 
efterfrågan av färdigvaror på 
världsmarknaden, vilket 
innebar ett högt virkespris 
under första halvåret. Hög 
kontraktering under 2019 har 
lett till ett stort rotstående 
lager – i dagsläget på cirka 
elva månader.

De berättade också att en 
konjunkturavmattning i 
kombination med omfattan-
de angrepp av granbarkborre 
gav ett överutbud på markna-
den med fallande pris på 
färdigvarumarknaden under 
sensommaren och hösten 
med cirka 30 procent.

Det innebär att massapriset 
gick från en prisnivå på cirka 
1 100 dollar per ton till cirka 
700-800 dollar per ton.

Priset på sågade trävaror 
föll från cirka 2 400 kronor 
per kubikmeter till cirka  
1 700 kronor per kubikmeter.

– Därför har vi genomfört 
prisjusteringar under hösten 
för att möta de nya mark-
nadsförutsättningarna. Det 
finns ljuspunkter i markna-
den som lett till att prisfallet 

bromsat och i dagsläget lig-
ger vi på en normal prisnivå 
med stabila priser på färdig-
marknaden. Vi har prioriterat 
att hantera rotlagret och möta 
en hög affärsplan för 2020, 
konstaterade Anders Johans-
son.

Högt utbud av virke
Man ser ett fortsatt högt ut-
bud av virke i Sverige och 
Europa. Virkespriserna på 
grantimmer, barrmassaved 
och bränsleved är justerade, 
orsaken är det höga utbudet 
av skog samt en oroligare 
omvärld som skapar osäker-
het på marknaden.

I vissa områden är driv-
ningsförhållandena försäm-
rade på grund av de dåliga 
väderförhållandena.

Trävarumarknaden fort-
sätter att försvagas med 
sjunkande priser och avvak-
tande kunder, framför allt på 
gran. Främsta orsaken är 
ökad produktion av gran i 
Europa och Sverige. Det är 
osäkert hur efterfrågan kom-
mer att utvecklas framöver, 
med anledning av Brexit och 
handelskriget mellan USA 
och Kina.

Reino Fredriksson och Kristina Oskarsson från Dalslands Sparbank, stående till höger, inledde föredragen 
om utvecklingen av skogspriser.

Ljuspunkten för trävaru-
marknaden är USA som har 
en god byggkonjunktur sam-
tidigt som produktionen 
minskar i Kanada. Markna-
den för furu är för övrigt i 
bättre balans än granen.

Den europeiska massam-
arknaden har varit under 
press under hela 2019, med 
lägre priser som resultat. 
Anledningen är ett överut-
bud av pappersmassa i Eu-
ropa.

Drönarinventering
Vad gäller granbarkborres-
kador inom region Väst är 
det värst i Skaraborg.

– Vi har hjälpt till med 
personal, det är mycket jobb 
både planeringsmässigt och 
arbetsmässigt. Här hos oss 
har vi hanterat det annor-
lunda eftersom man huggit 
ner större områden direkt. 
Granbarkborren är den in-
sekt som gör mest skada av 
alla. Drönarinventering är 
bra då man ser angreppen 
från luften, berättade Erik 
Johansson.

Våren 2020 sår Södra in 
tall på 70-80 hektar åt mark-
ägare, detta är en beprövad 
metod för att öka tall-ande-
len, det ger en annan eko-
nomi än att plantera tall. 

Hållbar ekonomi
Avslutningsvis informerade 
ekonomerna Thomas Jo-
hansson och Martin Larsson  
hur man planerar uttagen av 
skog för att få en hållbar 
ekonomi och vad som är 
aktuellt just nu.

– Upprätta en betalnings-
plan och gör den i god tid, vi 
får fortfarande många samtal 
dagen före julafton, sade 
Thomas, som även under-
strök att skogskontot inte 
försvinner.

Förutsättningarna för en 
betalningsplan är bland an-
nat att man har avverknings-
rätt till skog, att utbetalning-
arna delas upp på minst två 
år, beskattning sker när in-
täkten betalas ut, ingen be-
gränsning i antal år samt inga 
krav på jämn fördelning 
mellan åren.

Förslaget att ”stickåret” 
1952 års taxeringsvärde (det 
år varifrån man kan beräkna 
anskaffningsvärdet för 
gamla innehav) diskuteras 
att ersättas med taxerings-
värdet 1996. Det innebär att 
man för fastigheter som 
innehavts under längre tid, 
kan spara åtskilliga 1000-tal 
kronor i skatt genom att 
vänta några år med försälj-
ningen tills nya regler har 
införts.

Erik Johansson, skogsförmedlare 
på Södra Skogsägarna Bohus Dal.

Martin Larsson, ekonom på LRF 
Konsult, informerade om hur man 
kan planera uttagen av skogen för 
att ekonomin ska hålla.

Thomas Johansson, ekonom på 
LRF Konsult, uppmanade skogs-
ägare att upprätta en betalnings-
plan i god tid.

Det finns flera metoder att 
värdera en skogsfastighet: 
ortsprismetoden där köpe-
skillingsstatistik är kopplat 
till kubikmeter skog, avkast-
ningsvärde, magkänsla där 
man tar hjälp av erfarna 
mäklare och värderare med 
lokalkännedom samt rost-
metoden.

– Rostmetoden ger ett bra 
värde. Köpeskillingen på ett 
representativt urval av sålda 
fastigheter divideras med 
avkastningsvärdet – det ger 
en ”rostkvot” som man an-
vänder för att räkna upp av-
kastningsvärdet till ett beräk-
nat marknadsvärde, 
förklarade Erik.

Alternativ användning
Thomas menade att vi har 
relativt stillastående priser 
att förvänta oss. Vad gäller 
nästa kliv i värdeutveck-
lingen och när den kommer 
sade han:

– Min gissning är när vi 
ytterligare utvecklat den al-
ternativa användningen av 
skogsråvaran. Skog i vårt 
område är undervärderad 
idag. Den växer mycket bra 
och har ett relativt lågt mark-
nadsvärde. Så hade jag en 
miljon kronor över skulle jag 
inte tveka att köpa skog.

Susanne Emanuelsson
susanne@mellerudsnyheter.se
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skogsdag
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ERIKSTAD

ERIKSTAD 0530-512 50 
Björnebol Erikstad 2 | 464 92 Mellerud 

facebook.com/aximaab | instagram.com/aximaab
www.axima.se

skogsdag

Sträckfilm • Ensilageplast

Tel. 0521-360 48

www.granplantor.se

Bohus-Dals Skogsplantor AB
Roger Gustafsson 070-638 69 31 • 0526-430 54
Dalsland: Tommy Gustafsson 070-526 49 05 • 0530-923 59

Boka Nu för våren 2020 Skogsplantering
Miljöanpassat snytbaggeskydd.
Vax och Woodcoat
GRAN: Barrot 3 år. Täckrot 2 år.

Tall • Hybridlärk • Sitka • Löv
Hybridasp • Ädellöv

Plantkyl: Låkön, 7 km söder Bäckefors
Ökna skola, Rölanda s:n, Ed • Strömstad

Motor4U
ATV-TILLBEHÖR-MOPED-ELCYKLAR-TRÄDGÅRD-SKOG

Industrigatan 1B, Ed      www.motor4u.se      0534-121 30

Kawasaki Mule SX 4*4 nu 
med HYTTVÄRME som tillval
Hög/Låg, diff, tippbart flak, lastar 180 kg.
Kan utrustas tak/ruta el. hel hytt  
med värme.
Pris från 82 320:- ex moms

CFMOTO 520 EFI 
4*4, servostyrning, vinsch. Terräng el. 
traktorreg. 3 års garanti 55 920:- +moms

Kampanj CFMOTO Vinterpaket!

CFMOTO Sveriges mest sålda ATV-märke!

Köper du en ny CFMOTO så får du plog 
och handtagsvärme för 2.495:-. 
Ord. pris 7.900:-

Passa på att serva din ATV, MC el. gräsklippare, så den  
är redo inför våren! Vi hämtar utan kostnad inom 3 mil.

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

Välkomna på vårvisning  
i Mellerud 20-21 mars

kl. 1000-1600

Många fina  
erbjudanden!

Leverantörer finns på plats, 

vedmaskinsdemo m.m.

Vi bjuder på 
fika & lättare 

tilltugg

 Jord & skog 

De gröna näringarna och ekonomin

Dag Magnusson, styrelseordförande vid Skånegårdar, Magnus Olsson, 
VD Dalslands Sparbank samt Roger Johansson, ordförande i Gröna 
Klustret Nuntorp under ekonomikvällen på Nuntorp.

BRÅLANDA 
Alldeles innan jul bjöds 
Gröna Klustrets medlem-
mar in till en ekonomikväll 
med efterföljande mid-
dag. Föredragshållare för 
kvällen var Dag Magnus-
son, Skånegårdar, samt 
Magnus Olsson, VD för 
Dalslands Sparbank. 
Båda bjöd på intressant, eko-
nomisk information som i 
högsta grad berör de gröna 
näringarna, inför en fullsatt 
lokal.

Dag Magnusson, den dals-
ländske lantbrukarsonen 
som tidigare varit attaché på 
Internationella Handelskam-
maren i Paris och som tog 
över Skånegårdar 1981, där 
han tidigare även varit VD, 
inledde kvällen. 

Hans föredrag handlade 
om marknadsvärden på 
skogs- och lantbruksgårdar, 
hur prisutvecklingen varit 
över tid och påverkande fak-
torer. 

Värdena på mark- och 
ekonomibyggnader ökade 
runt förra sekelskiftet med 
2,2 procent per år, för att mel-
lan 1935 och fram till 1980 
ligga på en värdeökning om 
4,5 till 6,5 procent (beroende 
på skog- respektive åker-
mark). Från 1981 och framåt 
har värdestegringen legat på 
sju procent per år. Förra årets 
torka påverkade priserna, 
men är redan återhämtad. 

På Dalboslätten har det 
skett en tiodubbling sedan 
2008 och  skogspriset pas-
serade fastighetsprisutveck-
lingen mellan 2005-07.

Politisk stabilitet
Dag Magnusson visar också 
på prispåverkande faktorer 
när det gäller fast egendom, 
såsom äganderätt, framtids-
tro, räntor, inflation, skatter, 
valutapolitik, utbildning 
samt tillgång till kapital = 
makrofaktorer. 

Som mikrofaktorer näm-
ner han avkastning, läge, ar-
rondering, inriktning, skick 
och skiftesform. Han nämner 
speciellt lantbruksskolornas 
betydelse när det gäller ut-
bildningen. När det gäller 
skogsgårdar och huruvida 
man ska sälja eller ej, så me-
nar han att man ska genom-
föra röjning, undvika att 
slutavverka, se till att skogs-
vägarna är okej samt aldrig 
tveka till en ny skogsbruks-
plan om man vill ha ett bra 
pris.

Hur påverkas belåningen?
Magnus Olsson har varit VD 
på Dalslands Sparbank sedan 
2008 och är väl känd av de 
flesta. Han lyfte frågan om 
vad som händer i omvärlden 
och hur belåningen påverkas 
inom de gröna näringarna. 
Han pekade på 25 år av sti-
gande tillgångspriser och 
menade på att så länge räntan 
sjunker så ligger utveck-
lingen på plus samt även hur 
politiska beslut bidrar och 
där menade han att den 
svenska kronkursen kan 
innebära ett problem på sikt. 

– Det behövs en bättre 
politisk stabilitet i vårt land 
för att möjliggöra viktiga 
reformer, sade han och 

nämnde utöver det ekono-
miska läget såväl integratio-
nen som bostadsfrågan. 

Hur beräknar banken  
min ränta?
För att visa hur räntesättning 
i banken sker och hur räntan 
gentemot kund sätts visade 
Magnus Olsson bland annat 
på hur mixen mellan lånat 
och eget kapital beräknas, 
kostnaden för förväntade 
förluster och hur stor risken 
är för fallissemang samt att 
detta är beroende på belå-
ningsgraden.

 – Det är historiskt sett 

väldigt få konkurser inom de 
gröna näringarna jämfört 
med andra. Men vad ska man 
då göra som företagare om 
man själv vill påverka rän-
tan?

På den frågan visades på 
följande; se till att ha ett 
starkt kassaflöde med god 
och stabil vinst, att öka soli-
diteten kontinuerligt, hålla 
goda nyckeltal för likviditet, 
visa att det finns utrymme för 
finansiellt sparande samt att 
hålla en låg belåning i förhål-
lande till säkerheterna.

Ing-Marie Norrman

Oro bland biogasproducenter
DALSLAND 
Ett förslag från Västtrafik  
att bussarna i stadstra-
fiken i Vänersborg och 
Trollhättan, som idag 
drivs med biogas, ska 
elektrifieras oroar biogas-
producenterna i Biogas 
Dalsland. 
Miljontals kronor har inves-
terats i biogasproduktion av 
lantbruksföretag de senaste 
20 åren. Skulle efterfrågan 
på gasen minska med 40 
procent under sju månader, 
vilket förslaget innebär 
skulle det vara förödande för 
producenterna. De sju måna-
derna är glappet mellan att 
gasbussarna tas bort från 
stadstrafiken, för att sedan 
införas på landsbygden. 

– Vi producerar biogas 
varje dag. Om efterfrågan 
minskar med 40 procent un-

der sju månader blir effekten 
att vi får stänga ner eller 
flamma gasen. Det finns hel-
ler inget beslut taget ännu om 
att landsbygdsbussarna ska 
drivas med biogas och hur 
ska en infrastruktur för att 
tanka dem kunna byggas upp 
på så kort tid? Vad händer 
efter de sju månaderna, är 
infrastrukturen på landsbyg-
den klar då? undrar Kjell 
Eriksson, ordförande i Bio-
gas Dalsland.

Följer strategi
Det är Kollektivtrafiknämn-
den i Västa Götalandsregio-
nen som ger direktiv till 
Västtrafik om vilket bränsle 
som ska driva stadsbussarna.

– Förslaget följer den stra-
tegi, med eldrift i tätortstra-
fik, vi beslutat om, säger 
Ulrika Frick (Mp) som är 
ordförande i nämnden.

Inte emot el som bränsle
Kjell Eriksson understryker 
att han och de andra biogas-
producenterna inte är emot el 
som bränsle. 

För att bli ett fossilfritt 
samhälle behövs både och, 
men han tycker det är synd 
att inte använda den infra-
struktur som byggts upp de 
senaste tio åren.

– Varför ska det som fung-
erar läggas ner? Det är fel att  
rakt av jämföra bränsle med 
bränsle. Biogasen är så 
mycket mer, den är ett natur-
ligt kretslopp som tar hand 
om livsmedelsavfall, så att 

det kan användas på åkrarna, 
säger Kjell.

Bordlades på möte
Vid Kollektivtrafiknämn-
dens möte som hölls för ett 
par veckor sedan bordlades 
frågan.

– Det blir en diff mellan 
avtalen i sju månader. Vi 
behöver prata mer om detta 
och informera de som berörs. 
Jag förstår osäkerheten, men 
efterfrågan på biogas kom-
mer att öka, säger Ulrika 
Frick.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se
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Hundkurser 
startar v. 2

   073-970 71 95

Är hunden 
ensam hemma?

Jag har hunddagis

   073-970 71 95

.se 

Tovig hund? 
Jag är hundfrisör

   073-970 71 95

.se 

Hönsfoder
Björkved

Tel. 0521-360 48

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

Halmpellets
Ströpellets

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

Torvströ
Pappersströ

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

Hösilage
Hästfoder

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

Hästfoder
Tillbehör häst

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

Majs t. åtel
Stor/småsäck

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

Kutterspån
Lantbruksströ

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

Martin
073-99 21 446

Kompletta 
badrumsrenoveringar

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

DALSLANDS
VVS AB
DALSLANDS
VVS AB

 

Marcus Johansson

Naturligtvis 
hjälper  

vi dig med  
Rot-avdraget 

Nordvästra Skånes Arborister
FAUNUS TRÄD

Kristian 070-743 57 50 
www.faunustrad.se

Trädfällning

Nordvästra Skånes Arborister
FAUNUS TRÄD

Kristian 070-743 57 50 
www.faunustrad.se

Beskärning
(även fruktträd)

Nordvästra Skånes Arborister
FAUNUS TRÄD

Kristian 070-743 57 50 
www.faunustrad.se

Stubbfräsning

Nordvästra Skånes Arborister
FAUNUS TRÄD

Kristian 070-743 57 50 
www.faunustrad.se

Häckklippning

Nordvästra Skånes Arborister
FAUNUS TRÄD

Kristian 070-743 57 50 
www.faunustrad.se

Frukt- 
beskärning

Annonsering för privatpersoner. Pris: 75:- Försäljnings-
pris max 20.000:- OBS! Ej djur. Märk kuvertet ”Fyndet” 
posta till: Melleruds Nyheter, Storgatan 20, 464 30 
Mellerud eller i brevinkast. Oss tillhanda senast fredag. 
Endast kontant betalning på kontoret el. i kuvert.  
Annonstext tas ej emot per telefon! Texta tydligt!

Namn:                             

Adress:    Tel:

Postadress:                                                

MellerudsFyndet
Annonsera för bara 75:-

SÄLJES SKÄNKESBYTESKÖPES

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

076-571 79 08

Maskiner och lastbilar
Sand, grus, singel, jord 

och täckbark
Rolf: 070-537 34 72

www.vermdal.se

DALVÄRM

Vi utökar verkstaden lite och söker ytterligare en 

Verkstadskille/tjej
Hör av er till Magnus Gustafsson 070-219 39 32

olesensbygg@gmail.com

Allt inom golv 

och mattor

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

Maritha Johans on
Leg. psykoterapeut

Samtalsmottagning

073-745 21 50

• Individuella samtal
• Par- och relationssamtal

www.marithas.se

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

Inramning
Konstnärsmaterial

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

 UTHYRES
Lägenhet 
i Åsensbruk, 110 m2, stor 4:a. 
Egen tvättstuga. 7.200:- varm-
hyra. Tel. 070-665 39 53.

LEDIGA PLATSER

Klustret kan bli mötesplats 
för skogs- och träfrågor

Gröna Klustret Nuntorp 
har fått i uppdrag av 
Fyrbodals Kommunal-
förbund att undersöka 
möjligheterna att utgöra 
en plattform för arbetet 
med skogliga frågor. 
I Fyrbodal och i regionen 
som helhet finns många in-
tresserade och aktiva skogs-
ägare i ett skogsbruk som är 
helt dominerat av små en-
skilda skogsägare. I området 
finns dessutom en vital före-
tagsverksamhet inom såväl 
skogsbrukets maskiner och 
tjänstebehov som inom vida-
reförädling av skogsbrukets 
produkter.

Gröna Klustret Nuntorp 
har en unik förankring i det 
lokala samhället, hos både 
dess näringsliv liksom sam-
hället och dess boende i öv-
rigt, vilket skapar acceptans 
och legitimitet för arbetet i 
plattformen och Gröna 
Klustret Nuntorp som motor 
i den kommande processen.

Arena för möten
Plattformens syfte är att vara 
en arena där olika aktörer 
möts för samtal, erfarenhets-
utbyte och kompetensut-
veckling. Plattformen ska 
vara ett komplement till 
samhällets och näringarnas 
befintliga verksamhet där 
skogen ses som en viktig 
samhällsangelägenhet och 
en hållbar framtida resurs. 
Fokus ska vara på skogens 
möjligheter att bidra med 
arbetstillfällen och hållbar 
tillväxt samt till utvecklingen 
av en växande bioekonomi. 

Särskild vikt ska läggas vid 
att förena de olika hållbar-
hetsperspektiven ekono-
misk, ekologisk och social 
hållbarhet.

Hur kan vi, på ett resurseffektivt och miljövänligt sätt, ta vara på de möj
ligheter som ligger i en ökad efterfrågan på biobaserade råvaror? Gröna 
Klustret Nuntorp kan bli en arena för frågor som denna. Foto: Unsplash.

Frågeställningar
Uppdraget i en plattform för 
skogliga frågor innehåller ett 
antal frågeställningar som 
kommer att belysas på ett 
allsidigt sätt. Arbetets över-
gripande problemformule-
ring handlar om hur vi an-
vänder skogens stora resurser 
på ett ekonomiskt, ekologiskt 
och socialt hållbart sätt. 

Den ekologiska dimensio-
nen handlar om att främja 
biologisk mångfald och att 
vara öppen för olika former 
av skogsbruk med olika träd-
slagsblandningar. Den socia-
la aspekten behandlar sko-
gens värde för rekreation, 
vikten av att bevara kultur-
historiska värden och att 
främja en mångsidig syn på 
skogens värden.

Hur kan vi, på ett resursef-
fektivt och miljövänligt sätt, 
ta vara på de möj ligheter som 
ligger i en ökad efterfrågan 
på biobaserade råvaror?

Hur skapas incitament till 
omställning och nyinveste-
ring?

Vilka är konsekvenserna 
för skogsägare, landsbygden 
och samhället i stort?

Vilken ekonomisk bety-
delse har skogsbruket, såväl 
i ett mikro- som makroper-
spektiv? 

Skogens funktion som kol-
lager kommer att växa. Hur 
förenas detta med ett aktivt 
skogsbruk där man tar ut 
virke?

Hur säkras den framtida 
kompetensförsörjningen?

Under den inledande fasen 
av plattformens arbete, våren 
2020, kommer ytterligare 
frågeställningar att identifie-
ras. Detta görs i träffar med 
styrgrupp och i arbetsgrup-
pens kontakter med ett antal 

andra företrädare och sak-
kunniga inom det aktuella 
området. 

Vårens arbete hittills
Ett antal träffar har genom-
förts med företrädare för 
skogsnäringen, högskola och 
universitet, naturskyddsför-
eningen med flera 

Diskussioner har förts om 
skogen som en hållbar re-
surs, hur den skogliga bio-
ekonomin kan bidra till att 
lösa flera samhällsutma-
ningar, som beroendet av 
fossila råvaror och klimat-
förändringarna, samti digt 
som vi skapar nya företags-
möjligheter, lockar investe-
ringar och nyetableringar. 

I den fortsatta processen 
kommer att antal seminarier 
och konferenser att genom-
föras med syftet att ge en 
allsidig belysning av de möj-
ligheter som finns i den bio-
baserade ekonomin. Det 
finns stora förhoppningar om 
att verksamheten i projektet 
ska skapa engagemang och 
intresse hos såväl olika 
skogsföreträdare som hos 
allmänhet.

 Jord & skog 

Melleruds Pastorat söker 2020 

Kyrkvaktmästare 
säsong 7 månader 
Vi tillämpar löpande tillsättning!  
Kollektivavtal finns. Ange löneanspråk.

Vi söker dig/er som kan arbeta i grupp och som tar 
ett stort eget ansvar. Du är utbildad inom trädgård/
park eller liknande. B körkort, gärna E behörighet 
samt ev grävmaskinscertifikat är meriterande. 
Tillgång till bil. 

Stor vikt läggs vid personliga egenskaper/
kunskaper. Helgtjänst ingår.

Du som söker tjänsterna ska dela Svenska Kyrkans 
tro, lära och liv.

Upplysningar om tjänsterna lämnas vardagar av 
Kyrkoherde Pär-Åke Henriksson på 0530-362 01 
Fastighetschef Bo Alfredsson 0530-362 12 
Vik. arb.ledare Sara Kanyinda 0530-362 29

Handlingar med CV skickas till
Pastorsexpeditionen  
Box 94  
464 22 Mellerud
eller mellerud.pastorat@svenskakyrkan.se

 UTHYRES
3:a, 80 m2 
Centralt i MLD. Fiber finns, 
2:a våning m. balkong. Tillträ-
de 1/5. Hyra 7.000:- mån inkl. 
värme & sopor. Lämna intres-
seanm. till Melleruds Nyheter, 
märk 3:a 80 m2.
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ALLTJÄNST
S. Larssons Alltjänst AB 
Golvslipning, mattläggning, 
tapetsering, målning, trådgård, 
beskärning, snöskottning, m.m.
Mob.073-985 27 00.

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

Rokvist’s trädgårdsservice
Trädbeskärning, trädfällning/
avancerad, gräsmattor, rabatter. 
Rådg, eko odling o trädg. rut, rot 
o F-skatt. Tel 073-627 90 02, 
Michael

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

MÖBELTAPETSERARE

Svenska Glaslösningar AB
(f.d. Wressel’s Glas)
Bilglas – Planglas – Plast – 
Svetsning
Gäller det glas hör av er till oss.
Tel: 070-781 52 81

GLASMÄSTERI

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

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

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

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

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

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

GOLV

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

SMÅDJURS-
VETERINÄR

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

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

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

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

DJUR, TRÄGÅRD, 
LANTBRUK

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

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

BILLACKERING

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

TRÄDFÄLLNING

Däckarna
Tel. 0530-101 77
www.dackteam.se/dackarna-mellerud
Håkans mobil: 070-653 26 71

DÄCK,
DÄCKVERKSTAD

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

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

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

Moms tillkommer. Annonsstopp torsdagar kl. 15.00

0530-125 40

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

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

TRÄDGÅRDSTJÄNST

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

BILSERVICE

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

STÄD

TJÄNSTER

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

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

AKTIEBOLAG

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

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

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

BILAR/HUSBILAR

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

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

MASSAGE 

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

Storgatan 26 i Brålanda 
Tel: 0761-95 53 60

Även vaxning

fotvård
Blommans

Canal Digital, Viasat 
och Boxer

070-328 08 60 
lars@dalslandsantennservice.se

Da l s l ands

Antenn-
Service
Da l s l ands

Antenn-
Service

Grundig Tv
070-328 08 60 

lars@dalslandsantennservice.se

Da l s l ands

Antenn-
Service
Da l s l ands

Antenn-
ServiceStefan   Christoffer

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

0530-421 64
blends

2 nyanser

1 nyans

gradient1

gradient2

VVS
Allt inom 

B wlinghall
Eds

AFTER WORK

0534-610 65 
www.edsbowlinghall.se

B wlinghall
Eds

0534-610 65 
www.edsbowlinghall.se

DISCOBOWLING

B wlinghall
Eds

0534-610 65 
www.edsbowlinghall.se

BARNKALAS

B wlinghall
Eds

0534-610 65 
www.edsbowlinghall.se

FÖRETAGSFEST

www.grongestaltning.se

Grön Gestaltning
Trädgårdsanläggning
Fredrik Persson
073-691 31 24

Byggnadsställningar
076-195 60 72

Flyttstäd
Veckostäd
Fönsterputs

Rullande sy 
& hemservice

070-649 32 86

073-354 47 84

ALLT INOM 
BYGG lymfdränagebehandling 

hos oss! Ring för bokning!

Nu kan du boka

Tel. 0530-414 10 • www.sunlike.se

Läs mer om våra 
erbjudande på 
www.trepo.se

Din lokala larminstallatör

070-270 40 53
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Din lokala larm
installatör

070-270 40 53

Bänkskivor
Fönsterbrädor

Gravstenar – renovering
070-685 22 27

TRESTADS  
STENHUGGERI AB
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Melodikrysset v.8 - 22 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. 8 – 22 februari

05:15 Go‘kväll
06:00 Morgonstudion
09:10 Rederiet
09:55 Go‘kväll
10:40 K-märkta ord
10:45 Auktionssommar
11:45 Anslagstavlan
11:50 Matiné: Cabirias nätter
13:45 Skidskytte: VM
16:30 Full tid
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 Jills veranda
22:00 Island och sociala medier
22:30 Lärlabbet
22:45 Briljanta forskare
22:55 Skam España
23:25 Rapport
23:30 Skavlan
00:30 Ett grönländskt äventyr
01:30 McLeods döttrar
02:15 Rederiet, Sverige idag

09:00-16:15 Forum
12:00, 16:00 Rapport
16:15 Presidentfamiljen Bush
17:00 Kaffe att ta med
17:15 Nyheter på lätt svenska
17:20 Nyhetstecken
17:30 Oddasat
17:45 Uutiset
18:00 Ett tufft år för Peltsi
18:30 Sanningen om stress
19:20 Det söta livet
19:30 Hämnd och kärlek
20:00 När livet vänder
20:30 Seriestart: Petra får en 
 baby
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 dyra rättvisa
23:35 Vetenskapens värld
00:35 Sanningen om stress
01:30 Sändningsuppehåll
01:45 Sportnytt
02:00 Nyhetstecken

14:00 UR Samtiden
17:00 Klipp ur Strömsö
17:10 Antikmagasinet
17:40 Tvillingexperimentet
18:35 Övergivna byggnader
19:20 Naturens smarta lösningar
20:10 Omöjliga järnvägar
21:00	Gubbar	bakom	flötet
21:30 Seriestart: Världens 
 hotade städer
22:20 Plugga på kåken
23:15 Ett vildare Europa
00:05 Omöjlig ingenjörskonst

20:00 McLeods döttrar
20:45 Rederiet - syntolkat
21:30 Svenska hemligheter: 
 Fängelset
22:30 Bóbó - en annorlunda man
22:45 Briljanta forskare - syntolkat
22:55 Kalifat
23:40 Elitstyrkans hemligheter: 
 Danmark
00:40 Skavlan
01:40 Vargblod

05:10 Younger
05:45 Nyhetsmorgon
10:00 Malou efter tio
12:00 Hem till gården
13:05 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
18:25 Lotto, Joker och Drömvinsten
18:35 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, 22:55 TV4Vädret
23:00 CSI
00:00 Law & order
01:55 Elementary
02:50	Hawaii	five-0
03:50 En plats i solen: 
 Sommarsol

05:10 Family guy
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 Fotboll: Atalanta–Valencia
23:30 How I met your mother
00:30 Family guy
01:30 American dad
02:30 2 1/2 män
03:25 Face off
04:10 American dad
04:55 Family guy

05:15 Go‘kväll
06:00 Morgonstudion
09:10 Rederiet
09:55 Sverige!
10:25 K-märkta ord
10:30 Skidor: Världscupen Ski 
 Tour Scandinavia
12:30 En biografmaskinists död
12:45 Strömsö
13:15 Skidor: Världscupen
14:45 Skidskytte: VM
16:30 Madam Black
16:45 Mord och inga visor
17:30 Sverige idag
18:00 Rapport, Kulturnyheterna
18:28 Sportnytt, Lokala nyheter
18:45 Go‘kväll
19:30 Rapport
19:55 Lokala nyheter
20:00 Antikrundan
21:00 Seriestart: Seniorsurfarna
21:30 Seriestart: Janne Josefs-
 son: Raunos dom
22:00 Dox: Våran lilla bondgård
23:30 Rapport
23:35 Auktionssommar
00:35 Tsunami
01:35 No one saw a thing
02:20 Rederiet
04:45 Sverige idag

09:00-16:15 Forum
12:00, 16:00 Rapport
14:00-15:15 Forum: Riksdagens
 frågestund
16:15 Vinterdrömmen
16:45 Tasha 17K
17:15 Nyheter på lätt svenska
17:20 Nyhetstecken
17:30 Oddasat
17:45 Uutiset
18:00 När livet vänder
18:30 Sanningen om skönhets-
 produkterna
19:20 Det söta livet
19:30 Hämnd och kärlek
20:00 :Världens natur: Serengeti
21:00 Aktuellt
21:39 Kulturnyheterna
21:46 Lokala nyheter
21:56 Nyhetssammanfattning
22:00 Sportnytt
22:15 Kulturveckan
22:45 Trash
00:35 Sanningen om skönhets-
 produkterna
01:25 Sändningsuppehåll
01:45 Sportnytt
02:00 Nyhetstecken

14:00 UR Samtiden
17:00 Klipp ur Strömsö
17:10 I Amundsens fotspår
17:40 Omöjlig ingenjörskonst
18:25 Historien om Kina
19:25 Nya Zeelands kust
20:10 Seriestart: Murar, gränser 
 och taggtråd
21:00 Antikmagasinet
21:30 Asiens turbulenta historia
22:15 Det vilda Mexiko
23:05 Plugga på kåken

20:00 Presidentfamiljen Bush: 
 En maktsaga
20:45 Min kompis Nietzsche
21:00 Seniorsurfarna - syntolkat
21:30 Janne Josefsson: Raunos 
 dom - teckenspråkstolkat
22:00 Rederiet - syntolkat
22:45 Hem till byn - syntolkat
23:45 Pappahelger
00:30 Sverige!
01:00 Rättighetsbärarna - syntolkat
01:30 Briljanta forskare - tecken-
 språkstolkat
01:40 Vargblod

05:05 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
22:55 TV4Vädret
23:00 CSI
00:00 Law & order
01:55 Elementary
02:50	Hawaii	five-0
03:50 En plats i solen: Sommarsol
04:50 Younger

05:20 Family guy
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 Sex tape
23:05 How I met your mother
00:05 Family guy
01:05 American dad
02:05 2 1/2 män
02:55 Face off
03:40 American dad
04:25 Family guy

05:15 Go‘kväll
06:00 Morgonstudion
09:10 Rederiet
09:55 Go‘kväll
10:40 K-märkta ord
10:45 Ett grönländskt äventyr
11:45 Sverige!
12:15 Hem till byn
13:15 Seniorsurfarna
13:45 Janne Josefsson: Raunos 
 dom
14:15 Auktionssommar
15:15 Antikrundan
16:15 Columbo, 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 På spåret
21:00 Skavlan
22:00 Svenska nyheter
22:30	 I	maffians	mitt
23:30 Rapport, 23:35 Suits
00:20 Kalifat, Homeland
01:55 Alpint: Världscupen
03:00 Rederiet
04:25 Sverige idag
 04:55 Alpint: Världscupen

14:00 UR Samtiden
17:00 Antikmagasinet
17:30 Världens hotade städer
18:20 Historiejägarna
18:50 I Amundsens fotspår
19:20 Guide till evig ungdom
20:05 Hälsans hemligheter
21:00 Kanaler, båtar och kärlek
21:50 Övergivna byggnader
22:35 Historien om Kina
23:35 Dokument utifrån: Att 
 stjäla ett land
00:35 Omöjlig ingenjörskonst

09:00-16:15 Forum
12:00,16:00 Rapport
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 Ridsport: Gothenburg 
 horse show
20:00 När själen darrar
21:00 Aktuellt
21:22 Kulturnyheterna
21:30 Sportnytt
21:45 While We‘re Young
23:20 USA:s dyra rättvisa
00:10 Vinterdrömmen
00:40 Ella Fitzgerald - ett liv i tre 
 oktaver
01:35 Sändningsuppehåll
01:45 Sportnytt
02:00 Nyhetstecken

20:00 På spåret - syntolkat
21:00 Rederiet - syntolkat
21:45 Ett tufft år för Peltsi
22:15 Så ska det låta
23:15 Mr. Robot
00:10 No one saw a thing
00:55 Seniorsurfarna - tecken-
 språkstolkat
01:25 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
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 The Intern
22:00 TV4Nyheterna och sport
22:05 TV4Vädret
22:15 The Intern
00:05 Inception
03:20 White bird in a blizzard

05:15 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	Tattoo	fixers
19:00 Simpsons
20:00 Seinfeld
21:00 Terminator 3: Rise of the 
 machines
23:15 Snatch
01:25 Svenska fall
02:20 Hassel
03:05 American dad
03:55 Family guy
04:45 Face off

05:50 Inga kyssar
06:00 Fråga doktorn
06:45 Uppdrag granskning
07:45 På spåret
08:45 Vinterstudion
09:00 Längdskidor: Tjejvasan
11:45 Skidskytte: VM
13:00 Skidor: Världscupen Ski 
 Tour Scandinavia
14:45 Skidskytte: VM
16:30 Alpint: Världscupen
17:30 Vinterstudion
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 4
21:30 Erkännandet
22:15 Rapport
22:20 Lördagsbio: Patrick
23:55	Nattfilm:	City	Island
01:35 Juck
01:55 Alpint: Världscupen
03:00 Stan Lee‘s Lucky Man
04:25 Sverige!
04:55 Alpint: Världscupen

08:20 Ella Fitzgerald - ett liv i tre
  oktaver
09:15 För sista gången - Jimmy 
 Scott, jazzlegend
10:50 Vinterdrömmen
11:20 Hämnd och kärlek
13:20 Ett tufft år för Peltsi
13:50 Petra får en baby
14:20 Vetenskapens värld
15:20 Den stora modelljärnvägs-
 kampen
16:05 Sverige idag
16:30 Ridsport: Gothenburg 
 horse show
19:30 Kulturstudion
19:35 Egenmäktigt förfarande
21:20 Kulturstudion
21:25 Dansa eller dö
22:20 Kulturstudion
22:25 Clowner - en dansföre-
 ställning
22:50 Kulturstudion
22:55 The Day
23:40 Mr. Robot
00:35 Vem kan utmana Trump?
01:05 När livet vänder
01:35 Sändningsuppehåll
01:45 Sportnytt

09:00 UR Samtiden
15:00 Tvillingexperimentet
15:55 Antikmagasinet
16:25 Övergivna byggnader
17:10 Kanaler, båtar och kärlek
18:00 Omöjliga järnvägar
18:50	Gubbar	bakom	flötet
19:20 Världens hotade städer
20:10 Seriestart: Året i New 
 Forest
21:00 Det vilda Mexiko
21:50 Asiens turbulenta historia
22:40 Hälsans hemligheter
23:35 Ett vildare Europa
00:25 Murar, gränser och 
 taggtråd
01:15 I Amundsens fotspår

20:00	Melodifestivalen	2020:
21:30 Jills veranda
22:30 För sista gången - Jimmy 
 Scott, jazzlegend
00:05 Antikrundan
01:05 Husdrömmar - syntolkat
02:05 Vargblod

05:30 Cops
06:00 Seinfeld
06:25 Just shoot me
07:15 Community
08:00 My name is Earl
09:00 The history of comedy
10:00 Brit cops
12:00 Simpsons
13:00 Just shoot me
14:00 Men at work
15:00 The Mick
16:00 Man with a plan
17:00 Brooklyn nine nine
17:30 Making history
18:00 Gränsbevakarna USA
19:00 Lethal weapon
20:00 Simpsons
20:30 Family guy
21:00 Making history
21:30 Snuten i varuhuset 2
23:35 Sex tape
01:35 Wrong turn 6: Last resort
03:15	Tattoo	fixers
04:00 2 1/2 män
04:25 My name is Earl

05:20 Världens häftigaste 
 tårtor
06:00 Fixer upper
07:00 Bygglov
07:55 Nyhetsmorgon
11:30 Talang
13:00 Renées brygga
14:00 Farmen
14:30 Ishockey: HV71–Malmö
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 Så mycket bättre 
 – guldkorn
22:00 TV4Nyheterna
22:05 TV4Vädret
22:15 Så mycket bättre – guld-
 korn-
23:30 Ett oanständigt förslag
02:00 Terror på Elm Street
04:00 En plats i solen: Vintersol

Annonsbokning:  

Senast 5 mars 

Utgivningsdag:  

11 mars

Boka din  
annons hos 

Christina 

 Tel. 0530-125 40
christina@mellerudsnyheter.se

NÄRINGSLIV



MELLERUDS NYHETER 15ONSDAG 19 FEBRUARI 2020

Söndag

Måndag

Tisdag

Söndag Måndag Tisdag
05:50 Hur det känns att vara 
 bakis
06:00 Vem vet mest?
06:45 Auktionssommar
07:45 Antikrundan
08:45 Vinterstudion
09:00 Skicross: Världscupen
11:15 Skidor: Världscupen Ski Tour 
 Scandinavia
12:30 Skidskytte: VM
13:20 Skidor: Världscupen
15:00 Skidskytte: VM
16:15 Alpint: Världscupen
17:00 Ridsport: Gothenburg horse show
17:15 Djurkyrkogården
17:25 Svenska nyheter
17:55 Sportnytt
18:00 Rapport, 18:10 Lokala nyheter
18:15 Landet runt
19:00 Sportspegeln
19:30 Rapport, 19:55 Lokala nyheter
20:00 Så ska det låta
21:00 Kalifat, 21:45 Homeland
22:35 Stan Lee's Lucky Man
23:20 Rapport
23:25 Mord och inga visor
00:10 Veckans brott
00:40 Jills veranda
01:40 På spåret, 04:30 Vem vet mest?

08:40 Sverige idag
09:00 När själen darrar
10:00 Gudstjänst
10:45 Egenmäktigt förfarande
12:30 Dansa eller dö
13:25 Ella Fitzgerald - ett liv i tre oktaver
14:20 Egenland - Finland är fantastiskt
14:30 Skogens fem gröna bröder
14:35 Sverige idag
14:55 Ridsport: Gothenburg horse show
16:00 Rapport
16:05 Ridsport: Gothenburg horse show
17:00 ¡Habla ya!
17:10	Kortfilmsklubben	-	engelska
17:43	Nyfiken	på	Sverige	-	engelska
18:00 Tasha 17K
18:30 Ett tufft år för Peltsi
19:00 Världens natur: Serengeti
20:00 Presidentfamiljen Bush: 
 En maktsaga
20:45 Presenten
21:00 Aktuellt, 21:15 Agenda
22:00 Dokument utifrån: Död åt hädarna!
23:15 Gudstjänst
00:00 Den stora modelljärnvägskampen
00:45 Barnrätt på jobbet
01:00 Min samiska historia
01:15 My English mistakes

09:00 UR Samtiden
15:00 Övergivna rum
15:20 Hälsans hemligheter
16:15 Guide till evig ungdom
17:00 Året i New Forest
17:50 Dox: Våran lilla bondgård
19:20 Omöjlig ingenjörskonst
20:05 Ett vildare Europa
21:00 Omöjliga järnvägar
21:50 Amerikas urfolk
22:50 Plugga på kåken
23:45 Historien om Kina

20:00 Columbo
21:10 Dragonheart 3: Trollkarlens 
 förbannelse
22:40 Petra får en baby
23:10 På spåret - syntolkat
00:10 Janne Josefsson: Raunos dom
  - teckenspråkstolkat
00:40 Hem till byn - syntolkat
01:40 Rederiet - syntolkat
02:25 Vargblod

05:00 Husjägarna
06:00 Fixer upper
07:00 Bygglov
07:55 Nyhetsmorgon
11:30 Så mycket bättre – guldkorn
13:25 Farmen
13:55 Torpet
14:55 Mandelmanns gård
15:55 Sverige mot Norge
16:55 Sveriges mästerkock
17:55 Keno
18:00 Bingolotto
19:00 TV4Nyheterna
19:10 Sporten
19:25 TV4Vädret
19:30 Bingolotto
20:00 Farmen
21:00 Hamilton
22:00 TV4Nyheterna
22:05 TV4Vädret
22:15 Dödligt vapen 4
00:55 Brottsjournalen
01:55 Kalla fakta
02:55 Tunn is
04:00 En plats i solen: Vintersol

05:15 Men at work
05:35 Cops
06:00 Seinfeld
06:25 Just shoot me
07:20 Community
07:45 My name is Earl
08:45 The history of comedy
09:40 Superstore
10:40 Seinfeld
11:40 Fresh off the boat
12:40 Brooklyn nine nine
13:10 Simpsons
14:15 Den förste riddaren
17:00 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 The Mick
02:00	Tattoo	fixers
02:50 NCIS: Los Angeles
03:35 Taken
04:20 2 1/2 män
04:4 5Men at work

05:15 Landet runt
06:00 Morgonstudion
09:10 Vem vet mest?
09:50 Landet runt
10:35 Sportspegeln
11:05 Sverige!
11:35 Så ska det låta
12:35 Melodifestivalen 2020: Deltävling 4
14:05 Matiné: Sjutton år
15:45 Hem till byn
16:45 McLeods döttrar
17:30 Sverige idag
18:00Rapport
18:15 Kulturnyheterna
18:28 Sportnytt
18:33 Lokala nyheter
18:45 Fråga doktorn
19:30 Rapport
19:55 Lokala nyheter
20:00 Husdrömmar
21:00 Seriestart: Dejta
21:45 Seriestart: Sverige möts
22:00 Första dejten
22:30 Vägra sociala medier
23:10 Rapport
23:15	Nattfilm:	Hateship	loveship
00:55 Erkännandet
01:40 McLeods döttrar
04:45 Sverige idag

12:00 Rapport, 12:05 Sverige idag
12:25 ¡Habla ya!
12:35	Kortfilmsklubben	-	engelska
13:08	Nyfiken	på	Sverige	-	engelska
13:45 Renskötare i Jotunheimen
14:15 Lars Monsen på villovägar
15:15 Superhjältarnas legender
16:05 Vykort från Europa, 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	Sverigefinnarnas	dag
18:30 När själen darrar
19:30 Hämnd och kärlek
20:00 Vetenskapens värld
21:00 Aktuellt, Kulturnyheterna
21:46 Lokala nyheter
21:56 Nyhetssammanfattning, Sportnytt
22:15 Rösträtt för kvinnor 100 år
22:30 Hvarför skola kvinnorna vänta?
22:45 Seriestart: Skam Deutschland
23:05	Agenda,	Sverigefinnarnas	dag
00:20 Ett tufft år för Peltsi, 
00:50 Petra får en baby, 
01:20 Renskötare i Jotunheimen
01:50 Nattsändningar

14:00 UR Samtiden
17:00 Historiejägarna
17:30 Hälsans hemligheter
18:20 Världens hotade städer
19:10 Kanaler, båtar och kärlek
20:00 Historien om Kina
21:00 Seriestart: Världens natur: 
 Serengeti
22:00 Året i New Forest
22:50 Asiens turbulenta historia
23:40 Amerikas urfolk

20:00 Husdrömmar - syntolkat
21:00 Dejta - syntolkat
21:45 Melodifestivalen 2020: 
 Deltävling 4 - syntolkat
23:15 Agenda - teckenspråkstolkat
00:00 Sportspegeln - teckenspråkstolkat
00:30 Sändningsuppehåll
01:00 Rederiet - syntolkat

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

05:05 Amazing race
06:00 Just shoot me
06:25 Community
06:45 Våra värsta år
07:35 Simpsons
08:30 Face off
09:30 Kung av Queens
10:30 Just shoot me
11:00 Cops
12:00 Buffy the vampire slayer
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
03:40 American dad
04:30 Hassel

05:15 Fråga doktorn
06:00 Morgonstudion
09:10 Fråga doktorn
09:55 Island och sociala medier
10:25 Lärlabbet, 10:40 Skavlan
11:40 Husdrömmar, 12:40 Dejta
13:25 The Graham Norton show
14:15 Matiné: Lustgården
15:45 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 Gift vid första ögonkastet
21:45 Seriestart: Den sista sommaren
22:00 Veckans brott
22:30 No one saw a thing
23:10 Rapport
23:15 Antikrundan
00:15 Första dejten
00:45 Svenska nyheter
01:15 McLeods döttrar
02:00 Skam España
04:45 Sverige idag

12:00 Rapport
12:05 Daniil Trifonov - stor konst, hårt jobb
13:45 Renskötare i Jotunheimen
14:15 Lars Monsen på villovägar
15:15 Superhjältarnas legender
16:00 Rapport
16:05 Vykort från Europa, Agenda
17:00 Där ingen längre kan bo
17:15 Nyheter på lätt svenska
17:20 Nyhetstecken
17:30 Oddasat, 17:45 Uutiset
18:00 Vinterdrömmen
18:30 Seriestart: Den första människan
19:15 Spårköraren på Sognefjell
19:30 Hämnd och kärlek
20:00 Den stora modelljärnvägskampen
20:45 Kalla krigets hemligheter
20:55 Vinterliv
21:00 Aktuellt, Kulturnyheterna
21:46 Lokala nyheter
21:56 Nyhetssammanfattning
22:00 Sportnytt, 22:15 Mr. Robot
23:00 Tasha 17K
23:30 När själen darrar
00:30 Den första människan
01:15 Renskötare i Jotunheimen
01:45 Sportnytt, 02:00 Nyhetstecken,
02:10 Superhjältarnas legender

14:00 UR Samtiden
17:00 Stickningssemester
17:05	Gubbar	bakom	flötet
17:35 Guide till evig ungdom
18:20 Amerikas urfolk
19:15 Asiens turbulenta historia
20:05 Det vilda Mexiko
21:00 Dokument utifrån: Död åt 
 hädarna!
22:15 Omöjliga järnvägar
23:05 Övergivna byggnader
23:50 Murar, gränser och taggtråd

20:00 Auktionssommar - syntolkat
21:00 Gift vid första ögonkastet 
 - syntolkat
21:45 McLeods döttrar
22:30 Hemkomsten
00:15 Agenda - teckenspråkstolkat
01:00 Rederiet - syntolkat

05:10 Younger
05:45 Nyhetsmorgon
10:00 Malou efter tio
12:00 Hem till gården
13:00 Bytt är bytt
14:00 En plats i solen: Vintersol
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
01:50 Cheat
02:50	Hawaii	five-0
03:50 En plats i solen: Sommarsol
04:45 Younger

05:15 Cops
06:00 Just shoot me
06:25 Community
06:45 Våra värsta år
07:35 Simpsons
08:30 Face off
09:30 Kung av Queens
10:30 Just shoot me
11:00 Cops
12:00 Buffy the vampire slayer
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 Champions League-studion
20:55 Fotboll: Napoli–Barcelona
23:00 Champions League-studion
23:30 How I met your mother
00:30 Family guy
01:30 American dad
02:30 2 1/2 män
03:35 Face off
04:20 American dad

FÖLJ OSS PÅ
FACEBOOK

Tel. 0530-470 50
0730-48 42 00

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

Funderar du på att sälja?
Villa eller Fritidshus?

Välkommen att boka en 
kostnadsfri värdering

Vi har köpare!

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

Tel. 0530-125 40

christina@mellerudsnyheter.se 
Storgatan 20, Mellerud  

www.mellerudsnyheter.se
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OCH FYNDA!

Välj mellan många 
olika sorters 

maskiner 
i butiken!

Golftävling med kanonfina priser

Pär Söderlund, klubbchef på Melleruds golfklubb, berättar om klubbens 
storsatsning Mellerud Masters.

De vann Fair Play Cup
Varje år anordnar Råda-
skolans elever som går 
”Fotboll i skola” Fair Play 
Cup. Sjätteklassare från 
sex skolor i Dalsland bjuds 
in.
Fair Play, alltså rent spel, 
ingår i skolans fotbollsun-
dervisning och Rådaskolans 
fotbollselever har agerat le-
dare, coacher och domare 
under turneringen som ägde 
rum i Rådahallen.

– De har gjort allt, berättar 
idrottsläraren Oscar Emanu-
elsson.

14 klasser från Åsebro, 
Åsensbruk, Dals Rostock, 
Ed, Åmål och Nordalsskolan 
i Mellerud deltog.

Minst fem tjejer och fem 
killar ur varje klass är med 
och spelar i kill-lag och tjej-
lag. Resultaten slås ihop och 
vinnaren i varje grupp går 
vidare. 

Karolinerskolan i Dals 
Rostocks lag gick vidare till 
semifinal. Hela cupen vanns 
av klass 6B på Nordalsskolan 
i Mellerud.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

Klass 6 B på Nordalsskolan i Mellerud är stolta vinnare av Fair Play Cup 
som spelades i Rådahallen förra veckan. Här samlade runt den åtråvärda 
vandringspokalen. Foto: Privat.

HANDBOLL 
Många drömmer om en 
elitkarriär i sin idrott, men 
vägarna dit är många. För 
Drenushe Bytyqi har do-
markarriären redan fört 
henne hela vägen till hand-
bollsdamernas division 
ett, steget närmast under 
allsvenskan.
Drenushes familj kom till 
Sverige när hon var i fyra-
fem-årsåldern. Hon började 
spela handboll i åtta-nio-års-
åldern.

– I handbollen fick jag kom-
pisar och lärde mig svenska. 
Det blev som en familj för mig.

För fem-sex år sedan bör-
jade hon döma. 

– Jag skadade mig och le-
tade efter ett sätt att kunna 
fortsätta med idrotten.

Nu bildar hon sedan två år 
domarteam med Emelie Ols-
son från Lysekil och att säga 
att det har gått bra för tjejerna 
är en grov underdrift. De får 
redan döma division två för 
herrar och division ett för 
damer. De har dessutom fått 
ett par fina utnämningar. 

– Vi dömde Svenska Cupen 
i Nyköping i november. Det 
är handbollens motsvarighet 
till fotbollens elitläger. Av 18 
domarpar blev vi rankade tvåa 
och fick döma flickornas final.

Månaden efter var de ett av 
23 domarpar som togs ut för 
att döma Nordencupen i Gö-
teborg. Även här blev de 
rankade tvåa.

Att döma på Drenushe och 

Gör domarkarriär

Drenushe Bytyqi är på väg mot 
Sverigeeliten bland handbollsdo-
marna.

INNEBANDY 
Under långa stunder spe-
lade Melleruds IBK Giants 
riktigt bra i fredagens 
match mot Nödinge IBK. 
Laget producerade fram-
för allt i början av tredje 
perioden flera heta mål-
chanser. Men under korta 
svackor ramlade bakläng-
esmålen in alltför ofta.
Nödinge chockstartade och 
redan efter fyra minuter stod 
det 3-0 till gästerna. Filip 
Falander tände ett visst hopp 
hos Giants med sitt 1-3 i 
femte minuten. Sedan följde 
en period på tolv när matchen 
var jämn, bara ett mål för 
Nödinge, och så gjorde de på 
nytt tre mål i periodslutet. 1-7 
i pausen.

Andra perioden höll Mel-
lerud emot under nio minu-
ter, bland annat på grund av 

Tapper kamp räckte inte

Filip Falander slår ett frislag.

SPORT

Emelies nivå kräver styrka 
och kondition. Drenushe trä-
nar handboll med Melleruds 
HK:s damlag, hoppar in en-
staka matcher och går på gym-
met tre gånger i veckan.

Hon säger att domarupp-
dragen ger mer än bara idrot-
ten. 

– Man utvecklar sitt ledar-
skap och övar sig i stresshan-
tering.

Men det kostar. Drenushe 
och Emilie har ett headset för 
kommunikation under match-
erna, och det har kostat åtskil-
liga tusenlappar var. Dessut-
om måste de betala alla 
domarkläder själva. När för-
bundet bytte klädmärke var 
det bara att köpa en uppsätt-
ning nya tröjor och övriga 
plagg i olika färger. 

– Så vi söker en sponsor 
som kan stötta oss.

Det är bara att lycka henne 
lycka till, både på vägen mot 
allsvenskan och internatio-
nella uppdrag och i sponsors-
jakten.

Lars Nilsson

GOLF 
Med ett prisbord utöver 
det vanliga arrangerar 
Melleruds golfklubb täv-
lingen Mellerud Masters 
lördag 16 maj. Förstapriset 
är en golfvecka i Spanien 
för lagets två personer.
Tävlingsformen är två-man-
na scramble och är öppen för 
max 54 tvåmannalag. Sju 
priser delas ut, totalt till ett 
värde av cirka 80 000 kronor. 
Samtliga priser är sponsrade.

Anmälan öppnade förra 
fredagen och i måndags hade 
redan 22 lag anmält sig.

– Vi räknar med att det ska 
bli fullt. Tävlingen kom till 
eftersom vi måste visa upp 
oss. Banorna ser kanonfina ut 
i dagsläget inför säsongen, 
säger  klubbchefen Pär Sö-
derlund.

Tidigare hölls alltid en 

större tävling på klubben med 
ett bra prisbord som lockade 
många spelare utifrån, tanken 
är att Mellerud Masters ska 
ersätta den.

– Vi måste få ut att Melle-
ruds golfklubb är tillbaka för 
att få fler medlemmar och fler 
greenfeegäster. Detta är ett 
led i vår plan för att gå vidare, 
förklarar Pär Söderlund.

Historiskt sett öppnar alltid 
Melleruds golfbana tidigare 
på våren, det hoppas man 
kunna göra även i år.

2019 arrangerades Dals-
lands Tour som en endagars-
tävling och man körde en stor 
Coop-tävling, båda blev 
mycket lyckade. Tanken är 
att köra vidare med ett lik-
nande koncept.

Klubben har idag cirka 200 
medlemmar, det behövs om-
kring 400 för att klubben ska 
må bra. 

För att locka fler unga med-
lemmar har klubben sänkt 
medlemsavgiften rejält för 
alla upp till 30 års ålder. Allt 
för att få igång en livaktig 
ungdomsverksamhet, något 
som saknas idag.

Klubbens Pro, Jesper Asp, 
kommer att köra grönt kort-
utbildningar när säsongen 
drar igång.

– Vi planerar också aktivi-

teter på Melleruds Handel 
under fredagseftermiddagar 
och lördagar längre fram i 
vår. Klubben har införskaffat 
material till sin marknadsfö-
ring Det är ytterligare ett sätt 
för oss att synas utåt, konsta-
terar Pär Söderlund.
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se

storspelande målvakten Axel 
Larsson. Så kom ett nytt ras. 
På en och en halv minut fick 
Nödinge in tre mål. Joacim 
Falk och Daniel Andersson 
reducerade innan gästerna 
slog in två mål till. 3-12 i 
andra pausen.

I tredje såg det bra ut inled-
ningsvis, med ett mål var-
dera, Melleruds genom An-
ton Flodin. Men i samband 
med en utvisning gjorde 

Nödinge 14-4 och följde upp 
med två mål till. De sista fem 
minuterna orkade inte Mel-
lerud hålla emot längre och 
Nödinge vann till slut med 
20-4.

Totalt sett dock en riktig 
kämpainsats från Mellerud 
som mötte ett klart bättre lag. 
Nödinge var snabbare, mer 
tekniskt och framför allt spe-
lade man som ett lag där 
Mellerud ofta var alltför be-

roende av individuella pre-
stationer. 

Många av Nödinges mål 
kom från passningskombi-
nationer som verkade väl 
inövade.

Plus i Mellerud för lagkap-
tenen Filip Falander, mål-
vakten Alex Larsson och 
Carlos Rodén.

Lars Nilsson

Jag måste naturligtvis svara på 
din insändare i förra veckan 
eftersom den innehöll både 
angrepp och felaktiga påståen-
den.

Ursprungligen var det så att 
jag utifrån en tidningsartikel 
med rubriken ”Elever kränktes 
– politiker sågar sin förvalt-
ning” skrev min insändare. 
Politiker var du som i en inter-
vju medverkade till rubriken. 
Av innehållet framgår det att du 

som medansvarig till skolin-
spektionens vitesförläggande 
skyller ifrån dig på tjänstemän-
nen. Någon annan källa har jag 
inte, men din kommentar som 
ordförande i KUN ger anled-
ning till frågetecken.

Allt annat som du pådyvlar 
mig i ditt svar är felaktigt. Jag 
är inte politiker sedan drygt ett 
år tillbaks. Jag företräder inget 
parti i mitt skrivande utan en-
dast mig själv som medborgare. 

Att jag kallar dig ung är väl 
inget att yvas över, det går över 
med åren.

Däremot kvarstår sakfrågan 
om politikers ansvarsförhål-
lande till sin förvaltning, det går 
inte att snacka bort. 

Tyvärr trodde jag att politi-
kers angrepp på medborgare 
som har synpunkter var förbe-
hållet KIM och Sverigedemo-
kraterna och inte Moderaterna. 
Under alla år i politiken har jag 

umgåtts med bland annat hö-
gern-moderater. Vi har givetvis 
olika syn på samhället men 
samtidigt respekt för varandra i 
den demokratiska anda som ska 
prägla kommuners politiska liv. 
Ibland är det trist att behöva 
omvärdera sin uppfattning i 
detta avseende. 

Jag väntar fortfarande på ditt 
svar i sakfrågan.  

Karl-Axel Nordström
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