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Priserna gäller måndag 24/2 – söndag 1/3 2020  
med reservation för ev slutförsäljning och tryckfel.

Kvarnkullen
Öppet alla dagar 8 - 22

Svensk nötfärs
Garant, Sverige, fetthalt max 12%, ca 1-2,2 kg.
Max 2 köp/hushåll/vecka 9

BONUSKUND

Grekiskt lantbröd
Dafgård, 560 g, jfr-pris 26,79/kg.

Våffelmix
Ekströms, 210 g, jfr-pris 23,81/kg.
Max 5 köp/hushåll/vecka 9

6995
/kg

5:-
/st

Rotsaker
Sverige, Tyskland, klass 1, gäller hel vitkål, morötter, gul lök och rödbetor. 
Max 10 kg/hushåll/vecka 9

BONUSKUND

Lösviktsgodis
Smått och gott. Jfr-pris 59,90/kg

15:-/st

Nygräddade i butik

 5:-
/kg

 599
/hg

k-bygg.se

KAMPANJ

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

Erbjudandet gäller t.o.m. 16/3-20.

Just nu!

25%  
på skjutdörrar 

& inredning

Rolf Linders bild ”David och Goliat”.

Framgångar för lokala fotografer

Snart dags för 
filmfestival 

– Sidan 4 –

Porträtt av rektor 
och naturvän 

– Sidan 10 –

Lokala pristagare
på travgala 

– Sidan 12 –

– Sidan 8 –
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VÄLKOMMEN TILL 

ÅRSMÖTET 
för FÖRENINGSARKIVET I MELLERUD
Tisdag 3 mars kl. 19.00 
i Erikstads Bygdegård

ÅRSMÖTE
Kolungens FVO
Onsdag 11 mars kl. 19

Plats: OK Stugan 
Dals Rostock

Välkomna!         Styrelsen

Torsdag 12/3 kl. 19 Nuntorp uppe på ladugården

Vi bjuder på smörgås och kaffe

Sista anmälningsdag mån 9/3 070-361 93 25

Karl-Erik berättar om renoveringen av ladugården och 
Ernst-Erik berättar om hur Nuntorp var förr

ÅRSMÖTE

KULTURBRUKET PÅ DAL

28 FEBRUARI 19.00
Biljetter:

Välkomna!

Bettes Drängar och Red Wing Band
Lördag 29 februari kl. 16.00

Kalandersalen i Håverud
Entré 100 kr

Dalskogsdagen?

PLANERINGSMÖTE 
Tisdag 3/3 kl. 18.00 
Bystugan, Dalskog

ALLA ÄR VÄLKOMNA!

Författarbesök

Aleksa Lundberg
Torsdag 5 mars kl. 19.00

På bibliotek
Biljetter släpps 28/2 på biblioteket

Välkomna!

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

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

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

hörseltest gratis! 
Välkommen till vår torsdagsöppna lokal

Nygatan 1 Kl.16.30 - 18.00

Melleruds Demensförening 
inbjuder alla medlemmar till föreningens

ÅRSMÖTE
Måndag 2 mars kl. 18.00 på Café Älvan

Efter förhandlingar avnjuter vi smörgåstårta och kaffe  
med trubadurunderhållning av Simon Andersson

Hjärtligt välkomna!

Påminnelse

Kungörelse om inkomna 
bygglovsansökningar

Till byggnadsnämnden i Melleruds kommun har 
det kommit in ansökan om bygglov för nybyggnad 
av transformatorstation på fastigheterna Rud 2:51, 
Bäcken 1:36, Rörkärr 1:14, Järns Stom 1:9, Rådane 
3:17, Västanväga 1:5 och 1:6, Grinstads-Åker 1:17, 
1:18 och 1:20 samt för nybyggnad av två stycken 
transformatorstationer på fastigheten Håltane 
1:34.

Enligt Plan- och bygglagen ska berörda grannar ges 
möjlighet att yttra sig och du ges härmed möjlighet 
att lämna dina synpunkter på föreslagen åtgärd.

Bygglovshandlingarna finns tillgängliga hos Till-
växtenhetens kontor, Kommunkontoret, Storgatan 
13 Mellerud.

Eventuella synpunkter ska skriftligen eller via 
epost till byggnadsnamnd@mellerud.se ha inkom-
mit senast 18 mars 2020.

Upplysningar om bygglovsansökningarna lämnas 
av Filip Björndahl via telefon: 0530-181 67 eller via 
e-post: filip.bjorndahl@mellerud.se

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

26 februari – 4 mars 2020
Första söndagen i fastan
”Prövningens stund”
Reservation för ändringar. För uppdaterad 
information, se hemsidan eller Kyrkguiden

BOLSTADS FÖRSAMLING
Sön 1/3 11:00 Mässa i Grinstads församlingshem, Pär-Åke 
   Henriksson.

HOLMS FÖRSAMLING
Ons 26/2 12:00 Andakt i Kyrkans Hus, Martin Edström.
Ons 26/2 12:30 Föranmäld lunch i stora salen efter andakt.
Ons 26/2 18:00 Askonsdagsmässa i Kyrkans Hus, Carlo 
   Nielsen. Skålleruds församlingskör medverkar.
Tor 27/2 08:00 Mässa i Kyrkans Hus, Pär-Åke Henriksson.
Tor 27/2 13:00 Baby café i Kyrkans Hus. För vuxna ihop med
   barn mellan 0-3 år.
Fre 28/2 09:30 Kyrkis i Kyrkans Hus. För vuxna ihop med 
   barn mellan 0-4 år.
Sön 1/3 08:00 Frukost serveras i stora salen innan 
   gudstjänsten, där möjlighet ges att samtidigt 
   på storbild se Vasaloppsstarten.
Sön 1/3 09:30 Gudstjänst i Kyrkans Hus, Pär-Åke 
   Henriksson.
Tis 3/3 11:30 Mässa på Fagerlidshemmet.
Tis 3/3 14:15 Mässa på Bergs.
Ons 4/3 10:30 Förmiddagskaffe i Kyrkans Hus. Musik och 
   sång av Ingmar Bengtsson och Anders 
   Ljungqvist.

SKÅLLERUDS FÖRSAMLING
Ons 26/2 14:00 Öppet café i Kyrkstugan.
Tor 27/2 16:00 Andakt på Skållerudshemmet, Kerstin Öqvist.
Sön 1/3 15:00 Gudstjänst i Kyrkstugan, Mia Palm. Efteråt 
   fikar vi tillsammans.

ÖRS FÖRSAMLING
Ons 26/2 15:00 Prat o Kakcafé i Gula Villan, Dals Rostock.
Sön 1/3 18:00 Gudstjänst i Gunnarsnäs kyrka, Mia Palm.
Ons 4/3 12:15 Mässa på Karolinen.

Thomas Johansson

berättar om vildsvin

  
Rotary
Mellerud

Måndag 2/3 

Dahlstiernska gymnasiet och 
Vuxenutbildningen informerar

Öppet hus i Åsensbruk
tisdag 3 mars 17.00-19.00

VVS-utbildningen har öppet hus i det gamla 
pappersbruket i Åsensbruk. Vi kommer att besvara 
frågor om utbildningarna och ni kan även titta på 

elever under pågående arbete.

För mer information
Melleruds kommun

helena.genemo@mellerud.se 
073-427 77 67

kent.palm@mellerud.se 
070-820 27 38

VVS- och Fastighetsprogrammet

Pingstförsamlingen Brålanda 
Års- & administrationsmöte 

Söndag 15 mars kl. 11.00 
Välkomna!
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Succéprogrammet tillbaka för elfte året i rad!

Sex sångare och musikanter 
från Visklubb -67 i Säffle

ger Evert Taube sin hyllning

Kulturbruket på Dal
Tisdag 10 mars kl 19.00

Entré 150 kr/ungdom 50 kr
Biljetter vid entrén från kl 18.00

Arrangör:  Visklubb -67, Säffle

Evert 
Taube 
i våra 
hjärtan 

Idrottshuset, Mellerud

VSH - JACK 9.000:- – 40 rop 

- Välkommen - 
till en bra Bingo

Torsdag 27/2 kl 19.00

MELLERUDS IF

Mini Jack 7.200:- - 54 rop

RÖVARE 20.000:-   -  58 rop

Buss från Bengtsfors över
Åsensbruk 0706-22 06 00

BINGO
  

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

Lördagen 7 mars kl. 10.00-17.00
Plats: Melleruds Motorklubb, Rostocksgatan 25, Mellerud
• HEALING  • DJURKOMMUNIKATION  • MEDIUM  • PORTRÄTTMÅLNING • AVERA • STENAR • FITLINE • BARFOTAORAKLET • IRISDIAGNOSTIK  
• SCHAMANS HEALING • ANSIKTS ZONTERAPI • NATURHÄLSA • OLJOR • SMYCKEN • NATURGODIS • PARTYLIGHT • FRISKVÅRD

10.30  Orakelseans och föreläsning om guider av BarfotaOraklet Maria
11.40  Storseans med Paula Viik
12.15  Föredrag om nordisk shamanism, dess ursprung och trumresa 
 med Daniel Axell
14.00  Storseans med Britt Tegneryd
15.10  Energitjuvar av Helena Rehn 
( Biljetter till föreläsning och seans säljs på plats)

Fika finns att köpa • INTRÄDE: 50:-

En mässa för kropp och själ

FISKBILEN erbjuder

Torget, Mellerud • Fred. kl . 10-18

SKREIEN ÄR HÄR! Bästa torsken!
Stor skreifilé och skreirygg!
Handskuren rödingfilé      helt kg 189:-

 
Färska räkor lägsta dagspris!

FÖR FAT TA R K VÄ L L

Torsdag 5 mars kl. 19, Åmåls stadshotell
Entré 120:- (för medlemmar i Dalslands Litteraturförening 80:-)

Mellan kl 18 och 19 serveras en soppmåltid för 80:-
Ej förköp. Kontant eller swish vid entrén. Begränsat antal platser.

Författarkvällarna är ett samarbete mellan Bokdagar i Dalsland,Författarcentrum 
Väst och Åmåls stadshotell, med stöd från Studieförbundet Vuxenskolan.

Patrik
Svensson

Helena
Granström

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

Res tillsammans!

Grums-Säffle-Åmål-Mellerud-Brålanda

Kielkryssningar
27/3 Fåtal!, 21/5, 3 dgr ...... fr. 1.390:-
Påskmarknad i Rostock 
6/4, 3 dgr ................................3.390:-
Hollands blommor & 
blomstertåget 22/4, 7 dgr ...8.550:-
Historiska Gdansk
29/4, 5 dgr ..............................5.590:-
Prag 2/5, 7 dgr .......................6.680:-
Ungern - vin, mat & upplevelser
10/5, 11 dgr ..........................15.890:-
Brygge & Bryssel 9/6, 6 dgr ...7.590:-
Berlin & Spreewald
29/6, 5 dgr ..............................5.380:-

Klockan 17.00 uppvisning av Peter Rosendahl 
världsmästare på enhjuling och innehavare av 
50 Guinnessrekord.

Finns också chans att få prova på  
att cykla enhjuling

   VÄLKOMNA! Fritt inträde

JUDODRAGET 2.0

Judotävling i Rådahallen, Mellerud
lördag 29 februari

Tävlingsstart för de olika kategorierna

 U11 U13 U15

 09.30 13.30 16.00

Vi vill gärna få igång grupper
i fotboll för barn födda 
2014 och 2015

Första träffen är 1/3 kl. 9.00-10.00 
Rådahallen (D-hallen)

Fullständig information och anmälan hittar ni 
på www.mellerudsif.se eller ring 0530-41121

Fotbollsintresserad?

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

BeatUs plays The Beatles

På fredag den 28 februari står BeatUs på Kulturbrukets scen och spelar 
härliga Beatleslåtar.

Under sextiotalet slog 
de igenom ”Big Time” i 
världen. Vilken tur! An-
nars hade BeatUs inte fått 
möjlighet att idag spela 
dessa fantastiska låtar 
som gjorde The Beatles 
till världens mest kända 
grupp genom tiderna!
Sedan många år har BeatUs 
utgjort stommen av komp-
musiker i Robert Wells scen-
produktioner både i Sverige 
och i världen. Ett 90-tal 
svenska och internationella 
stjärnor har hittills passerat 
den scenen. Ibland, när dessa 
eminenta musiker tar ledigt, 
byter de skepnad och förpas-
sar sig tillbaka till det första 
mötet mellan John Lennon 
och Paul McCartney.

Med anekdoter, spelglädje, 
välklingande stämsång, ett 
ohämmat ös och musikalisk 
ekvilibrism tar BeatUs oss 
med på en hyllning av ett av 
de absolut mest spelade och 

– fyra killar från Liverpool som förändrade världen!

Manskör och gladjazz

Nästan hela kören Bettes Drängar samlad i Håverud. Foto: Privat.

På lördag blir det konsert 
i Dalsland Center. Det är 

Bettes Drängar och Red 
Wing Band som samarbe-

uppskattade banden genom 
tiderna – The Beatles. Sätt-
ning som sig bör med bas, två 
gitarrer och trummor.

BeatUs är Michael Nils-
son, gitarr, Lars Risberg, bas, 
Lars Wikström, gitarr, samt 
Roine Johansson, trummor. 
Alla sjunger förstås!

Spelningen sker på Kultur-
bruket på Dal fredag 28 fe-
bruari.

Arrangör är Kulturbruket 
på Dal.

tar på nytt och bjuder på 
ett program med barbers-
hop, lite ovanligare man-
skörssånger och gladjazz.
Red Wing Band har varit 
trogna gäster i Skålleruds-
området sedan ett tiotal år 
tillbaka. Ofta har de spelat i 
Skålleruds kyrka och lockat 
stor publik. Red Wing Band 
spelar New Orleansinspire-
rad jazz, musik som det 
svänger om. Bandet består av 
sex spelglada herrar från 
Göteborg med omnejd.

De första körsamarbetena 
var med Skålleruds försam-
lingskör men sedan några år 
tillbaka har det blivit tillsam-
mans med Bettes Drängar.

Bettes Drängar hette fram 
till för något år sedan Skål-
leruds Drängar. Kören bilda-
des av Elisabette Emanuels-
son och hennes pappa Bengt 
Fredriksson 2008. Pappan 
ville ha en mindre manlig 
vokalensemble att sjunga 
med. Från början var de åtta 
sångare, två i samma stäm-
ma, men nu är 13. Elisabette 
säger att de nu är precis så 
många som de vill vara.

Gruppen har uppträtt re-
gelbundet, bland annat på 
Dalslands kanals 150-årsju-
bileum förra året och i en 
TV-sänd gudstjänst från 
Karlstad för några år sedan.

Kören utlovar en härlig 
eftermiddag i Håverud. 

– Att sjunga tillsammans 
med Red Wing Band är bland 
det roligaste vi gör, säger 
medlemmen Sven Johans-
son.

Lars Nilsson

Lördag 14 mars
17.00 High & Low, Synnöve Aanensen 
 Country, fri entré, kollekt

19.00  Richard Niklasson, Vocalsis 
 fri entré, insamling  Läkarmissionen

21.00  Allsång med kvällens artister 
 fri entré, kollekt

Söndag 15 mars
17.00   Elisa Lindström, Minns du 
 sången med Anders Jaktlund
 som körledare 
Förköp biljetter med sms till 0730 254 493

19.00 Allsång med kvällens artister 
 samt Synnöve Aanensen,  
 fri entré,  kollekt 

Mellan konserterna finns möjlighet att köpa fika.
Välkomna!
Arr: Musikföreningen Mellpro, Läkarmissionen och Smyrnakyrkan Mellerud

Kulturbruket på Dal 
Mellerud
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Veckans lunch

Senior
MATSEDEL

Vecka 10 Skolan
Måndag 2/3: Hemlagade köttbullar med 
hemlagat potatismos, lingonsylt och ärtor/
majs/paprika.
Dessert: Hallonsoppa.

Tisdag 3/3: Korv Stroganoff med kokt 
potatis och blomkål.
Dessert: Krusbärskräm.

Onsdag 4/3: Italiensk kycklingsoppa. 
Dessert: Ostkaka med sylt.

Torsdag 5/3: Sprödbakad sejfilé med rhode 
islanddressing, kokt potatis och gröna ärtor.
Dessert: Färsk frukt.

Fredag 6/3: Skivad kotlettrad,  gräddsås, 
kokt potatis, broccoli och äppelmos.
Dessert: Päronkräm.
Lördag 7/3: Herrgårdskyckling med kokt 
potatis och majs.
Dessert: Jordgubbs- och äppelkompott, vaniljsås.
Söndag 8/3: Fisk Bordelaise med hemlagat 
potatismos och bukettgrönsaker.
Dessert: Kladdkaka med vispad grädde.
Hemtjänstens alternativ v. 10
Mån: Potatisbullar med bacon, lingonsylt och 
grönsaker. Tis-sön: Pannbiff med potatismos 
och grönsaker.

Måndag Köttbullar med hemlagat 
potatismos, lingonsylt och ärtor/
majs/paprika.
Alt: Grönsaksbullar med hemlagat 
potatismos och ärtor/majs/paprika.
Tisdag Korv Stroganoff med pasta 
och blomkål.
Alt: Vegetarisk stroganoff med pasta 
och blomkål.
Onsdag Italiensk kycklingsoppa* , 
mjukt bröd med ostpålägg.
Alt: Italiensk soppa. Mjukt bröd med 
ostpålägg.
Torsdag Sprödbakad sej** med 
rhode islanddressing, potatis och 
gröna ärtor.
Alt:  Broccolimedaljong med rhode 
islanddressing, potatis och gröna ärtor.
Fredag Hamburgare*, bröd, hemla-
gat potatismos, sallad och dressing.
Alt: Greenburger med bröd, hemlagat 
potatismos, sallad och dressing.

Varje dag serveras: 
 Sallads-/råkostbuffé med dressingar 

samt hårt och mjukt bröd.
* Ursprungsland Sverige. 

**Miljömärkt.

15 kommuner arrangerar UKM
Ung Kultur Möts 2020. 
UKM är en mötesplats 
och en festival för kreatö-
rer och arrangörer mellan 
13-25 år.  UKM arrangeras 
på Ungdomshuset Stinsen 
den 27 mars.
Konceptet erbjuder en scen, 
ett galleri, en filmduk och en 
stor yta för all typ av ung 
konst och scenkonst. Nu är 
det klart – tio lokala UKM-

festivaler arrangeras i Västra 
Götaland 2020 av hela 15 
kommuner, scenkonstnärer, 
konstutställare och arrangö-
rer mellan 13-25 år är väl-
komna att anmäla sig. 

Sedan 1997 har tusentals 
UKM-festivaler arrangerats 
runt om i Västra Götaland 
och övriga landet. Under 
2020 fortsätter  resan genom 
Ale, Alingsås, Bengtsfors, 

Dals-Ed, Kungälv, Lilla 
Edet, Lysekil, Mellerud, 
Munkedal, Mölndal, Sköv-
de, Sotenäs, Stenungsund, 
Strömstad, Tanum och Åmål.

Från de lokala festivalerna 
fortsätter cirka 150 deltagare 
vidare till UKM Regionfes-
tival i Åmål, 16-17 maj. 
UKM Riksfestival 2020 ar-
rangeras av UKM Halland i 
Varberg 25-28 juni.

Ett knippe filmer av 
Jan G Andersson

Nu närmar sig Filmfestival 
på Dal och i samband med 
den kommer filmaren Jan 
G Andersson att visa ett 
flertal filmer han gjort.

Lars Madsén (1904-1974).

Tore Berg. här vid 9 års ålder, förekommer i filmen ”I traktorns tjänst”.

Författarsamtal på biblioteket
Aleksa Lundberg är skåde-
spelaren och journalisten 
som 2018 gav ut självbio-
grafin ”Bögtjejen”. I den 
berättar hon om uppväx-
ten som liten pojke med en 
önskan om att vara flicka. 
Som tonåring tog Aleksa tag 
i sin situation och kom ut som 
transtjej. Men åren efter 
könskorrigeringen till kvin-
na började hon ifrågasätta 
vad det egentligen innebär att 
vara man eller kvinna, bort-
om kroppslig realitet och så 
småningom började hon 
anamma epitetet ”bögtjej”. 

– Jag kan varken förneka 
min bakgrund som homo-
sexuell kille eller mina erfa-
renheter av att bli sedd som 
kvinna. ”Bögtjej” är mitt sätt 
att vara ärlig med mina erfa-
renheter och ta tillbaka mig 
själv, säger Aleksa Lund-
berg.

Den 5 mars kommer hon 
till Melleruds bibliotek och 
berättar om sin bok, sitt liv 
och synen på kön och könsi-
dentitet idag. Aleksa Lundberg kallar sig för 

”bögtjej” och ska berätta om sin 
bok, sitt liv och synen på kön och 
könsidentitet. Foto: Elisabeth 
Ohlson.

Tio dagars filmfest

Representanter för de flesta av de deltagande biograferna. Stående från vänster: Helena Funck, Jonny Anders-
son, Lena Edman, Göte Magnusson, Eva-Britt Falander Fröding, Mikael Blom. Sittande från vänster: Gunnar 
Landegren, Anneli Karlsson, Rasmus Eklund, Hanna Ström och Kjell-Ove Ström.

DALSLAND 
Under tio dagar, 13 – 22 
mars, arrangeras Filmfes-
tival på Dal för 28:e gången 
med sju deltagande bio-
grafer och rekordmånga 
föreställningar (112) plus 
massor av kringarrang-
emang. För första gången 
är även Saga Bio i Åmål 
med, vilket innebär att 
landskapets samtliga bio-
grafer deltar. 
Invigningsbiograf är Håfre-
ströms Bio i Åsensbruk och 
därför var presskonferensen 
förlagd dit under fredagen.

2019 hade filmfestivalen 
cirka 8 200 besökare, högsta 
siffran hittills.

Håfreströms Bio är med 
för andra året och på invig-
ningen den 13 mars blir det 
smygpremiär på  ”The Pe-
anut Butter Falcon”. Efter 
mingel och underhållning av 
Skålleruds Församlingskör 
samt en trubadur från Vä-
nersborg invigs festivalen av 
Melleruds kommunalråd 
Morgan E Andersson.

– Vi visar 13 filmer och en 
skolfilm. Kan rekommende-
ra ”Western Stars”, en live-
konsert med Bruce Spring-
steen, förutom 
invigningsfilmen, säger bio-
grafmaskinisten Kjell-Ove 
Ström.

Flest filmer av alla
Centrumsalongen i Mellerud 

ökar med fem filmer, totalt 25 
filmer visas plus fem skolfil-
mer – flest av alla biografer. 
Maskinisten Gunnar Lande-
gren tipsar om flera lokala 
dokumentärfilmer, som du 
kan läsa om i separata artik-
lar. Vänersborgstjejen Olivia 
Lundberg framträder till-
sammans med Anton Björk-
lund innan filmen ”Lantisar” 
den 21 mars. Hon har med 
två låtar i filmen.

– Jag vill framhålla filmen 
”The Call of the Wild” den 
14 mars och ”Jag kommer 
hem igen till jul” den 16 
mars. Förpremiären gick i 
Mellerud och Åsensbruk och 
filmen fick en Guldbagge för 
Publikens pris, säger Gun-
nar.

Svea Bio i Ed visar 23 fil-
mer och fem-sex skolfilmer.

– Kan rekommendera kri-
tikerrosade ”Parasit”. Den 
15 mars har som vanligt 
stickcafé innan filmen 
”Emma”. Vi har även garn-
försäljning innan. I samar-
bete med Föreningen Norden 
Bengtsfors/Ed visas 
”Amundsen”. Föreningen 
arrangerar ett Nordenquiz 
och bjuder på godis. Söndag 
22 mars underhåller Christer 
Andersson och Geir-Arne 
Westby med Tomas Ledin-
låtar, berättar Eva-Britt Fa-
lander Fröding.

Premiär för Åmål
Saga Bio i Åmål visar tio 

filmer, vid ett av arrange-
mangen är det ungdomar 
som sköter allt. ”Amazing 
Grace” visas på lördag 21 
mars, innan filmen ger kören 
Worship Gospel en kort kon-
sert.

Långeds Bio kör fyra fil-
mer med en filmprojektor 
från 1932.

– Vi vill hylla Elvis som 
skulle fyllt 85 år i år, därför 
visar vi filmen ”Elvis”Elvis” 
den 15 mars. 18 mars berättar 
Cecilia Hebor om Rom och 
Italien när vi har italiensk 
afton och 22 mars berättar 
Monica Åhlund om Lapp-
marksdoktorn, säger Jonny 
Andersson.

I Högsäter visas 13 filmer 
och fem skolfilmer. ”Joker” 
sticker ut här. Filmer från sex 
olika länder visas. ”Porträtt 
av en kvinna i brand” hålls 
fram av Anneli Karlsson som 
en bra kärleksfilm.

Odéon i Bengtsfors visar 
23 filmer plus en operaföre-
ställning. Mikael Blom tipsar 
om ”Mannen på taket” den 
16 mars, en film som fortfa-
rande håller. Opera på bio 
blir det med ”Den flygande 
holländaren” 14 mars. Mika-
els filmquiz anordnas 15 
mars, 18 mars blir det musi-
kaliskt filmquiz med stråkor-
kestern Crescendo och sön-
dag 22 mars underhåller 
Alinda Bryntesson.
 Susanne Emanuelsson 

susanne@mellerudsnyheter.se

Inom ramarna för festivalen 
visas filmen om författaren, 
regissören, radio- och tv-re-
portern Lars Madsén (1904-
1974), ett porträtt av Jan G 
Andersson som genom fo-
ton, tidningsurklipp och in-
tervjuer med familjemed-
lemmar berättar om Madséns 
liv. Två av Madséns barn 
finns på plats vid visningen.

Serietecknaren Bo Vilson 
(1910-1949), med signatu-
ren Bovil, hade en makalös 
bildproduktion och ett sinne 
öppet för människans andlig-
het och de stora livsfrågorna. 

Honom och hans skapelse 
Bovilgården, en välbesökt 

kultur- och minnesgård vid 
Sirsjön i Torsby, lär vi känna 
i filmen med titeln ”Bovil 
och Bovilgården”. Även 
denna film visas på festiva-
len.

En djupdykning i arrang-
erandet av Gestad Open ge-
nom tiderna, filmat av både 
Arne och Eivor Östergren 
och Jan G Andersson, bjuder 
filmen ”I traktorns tjänst” på. 
I centrum står Tore Berg och 
hans hustru Sonja på Hul-
testommen, Simonstorp. 

I ”Hos Ungers på Gran-
backen” träffar vi Monica 
Holst och Tommy Lindqvist 
som var fosterbarn på gården 
Granbacken och berättar om 
livet där. Dessa båda filmer 
visas i Gestad Bygdegård.

Bertil ”Raggarn” Herlogs-
son, sista kobonden i Sundals 
Ryr, porträtteras i sitt dagliga 
arbete med djuren och berät-
tar om sin syn på livet i filmen 
som bär hans namn. Den vi-
sas i Sundals Ryrs försam-
lingshem.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se
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Bokrea.
Pågår för fullt 

i lokalen 
bredvid Coop.

COOP MELLERUD

AKTUELLA
ERBJUDANDEN

26/2–1/3

POMMES FRITES 
Coop. 900 g. Olika sorter. Jfr-pris 11:11/kg. 
Ord. pris 15:95/st. 

SMÖRGÅSKEX
Coop. Salta kex, Smörgåsrån, Digestive. Ord. pris 13:50-16:50/st. 

FIKONMARMELAD 
Coop. 285 g. Jfr-pris 52:63/kg. Ord. pris 24:50/st. 

2 FÖR

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

2 FÖR10k�  15k�  

20k
2 FÖR

NÖTMIX
OLW. Olika sorter. 200 g. Jfr-pris 75:-/kg. Ord. pris 33:95/st.

15k�  

GLASS SNICKERS/MARS  
6-p. Ord. pris 31:50/st. 

49k
2 FÖR

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

Öppet: Vard 9-18 
Lunch 13-14

Lördagar 10-13

Delbetala dina glasögon räntefritt!

Vid köp av kompletta märkesglasögon
Erbjudandet gäller 15 februari - 30 april 2020 och kan ej kombineras 

med andra erbjudanden. Gäller endast bågar som finns i vårt lager i butiken

500:- rabatt 
på vårens bågar

     

Följ oss på

Jubileumserbjudande
Vi firar 50 år 
i Mellerud

Jouren
Dalslands Sjukhus

alltid öppen
010-441 67 50

Stöd Sjukhuskommittén 
med en slant

8234-743 703 742-7
Swish 070-586 11 55

Klipp ut annonsen o sätt 
den på kylskåpet

Sjukhuskommittén
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All ev. uppvaktning
undanbedes. 

Astrid Quick

UPPVAKTNING

All ev. uppvaktning
undanbedes. Bortrest.

Solveig i S-Hagen

UPPVAKTNING

Vårt varma TACK
till Er alla som på alla 

sätt hedrat minnet av vår 
käre

Lars Andersson
vid hans bortgång och 

begravning.
Bengt-Erik, Anders, 

Jan-Olov med familjer
Inger

MELLERUD
Smyrna: Onsd 19 Bibelklas-
sen. Torsd 17 Språkcafé. Fred 
18 Barnträff. Sönd 11 Gudstj. 
Bengt Andersson, nattv. 
Månd 17 U-landsgrupp. Tisd 
19 Bönesamling.

PREDIKOTURER

SORGTACK

DÖDSFALL

DÖDSFALL

Equmeniakyrkan: Tisd 10-
12 Tisdagskaffe & Rastplats. 
10.30 Semmelcafé. 18 Scout. 

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

Smyrna: Fred 15 Andakt på 
Servicehuset. 18.30 Fredax. 
Sönd 11 Gudstj. Thomas och 
Anita Granath, ssk, kyrkkaf-
fe. Tisd 11 Bön.
Equmeniakyrkan Södra 
Dal: Torsd 15 Brålanda, 
Kongogruppen. 18 Brålanda 
Mötesplats, ta med knyte. 
Sönd 11 Brålanda, Gudstj. 
Bosse Arwedahl, kyrkkaffe, 
lägerplanering. 
Brålanda: Sönd 11 Gudstj. 
m. nattv., Thomas Holm-
ström. Pastoratskören. Av-
tackning och välkomnade 
av kyrkvärd. Ssk och kyrk-
kaffe. Kyrkbil 308 70. Månd 
12 Middagsbön i fsh. 12.15-
13.30 Lunch.
Sundals-Ryr: Torsd 12-14 
Lunch i fsh i samarbete med 
Byalaget. 11.30 ”Tid för ef-
tertanke”. Fred 18.30 Lov-
sångskväll i fsh. Sönd 18 
Gudstj. i fsh, Thomas Holm-
ström. Kyrkbil 308 70. 

FRÄNDEFORS
Frändefors: Torsd 14.30 Ge-
menskapsträff. Karin Wiren-
borg underhåller med blandad 
repertoar. 18 Församlingsaf-
ton. Lättare förtäring. Birgit 
Kullingsjö berättar om sin er-
farenhet som ekum. ledsaga-
re. Sönd 11 Gudstj. Victoria 
Olsson. Tisd 14.30 Gudstj. på 
Ringhem. Rebeqah Villandt. 
Onsd 12 Onsdagslunch. 13 
Bibelstudium.

DÖDSFALL

Ovanlig tallbit blev förstasida

Den vackra tallbiten är ovanlig i vårt område, men Andreas Persson 
lyckades fånga en med kameran vid Tveta kyrka på gränsen mellan Åmål 
och Säffle. Foto: Andreas Persson.

MELLERUD 
Andreas Persson, Mel-
leruds fotoklubb, har 

Andreas Persson, Melleruds fo-
toklubb, är en flitig fågelfotograf. 
Foto: Privat.

tagit omslagsbilden av ja-
nuarinumret på tidningen 
Fotosidan Magasin. Det 
är en vacker bild på den 
ovanliga fågeln tallbit.
Melleruds fotoklubb har 
många skickliga fotografer, 
Andreas Persson är en av 
dem. Han började fotogra-
fera 2010 och snabbt blev 
just fåglar ett favoritmotiv.

– Jag fotar fåglar till 95 
procent, resten blir landskap 
eller norrsken, berättar An-
dreas som är utbildad ornito-
log.

Medlemmar i Fotosidan 
kan skicka in bilder till tid-
ningen och sedan få dem 
bedömda av någon proffsfo-

tograf. En av Andreas bilder 
togs alltså ut för att pryda 
förstasidan.

– Det är riktigt roligt, kon-
staterar Andreas.

Han berättar att tallbit är 
ovanlig i vår del av Sverige. 
Den lever i regel i de nord-
liga delarna av Sverige, Sibi-
rien och Tajgan med mera.

– Men när de får brist på 
mat massinvaderar de områ-
den längre söderut. De är inte 
vana med människor från 
områdena där de lever van-
ligtvis, så de är väldigt 
orädda och kallas ibland för 
dumsnut, säger Andreas.

Bilden som pryder första-
sidan av Fotosidan Magasin 
den 22 januari tog Andreas 
vid Tveta kyrka på kommun-
gränsen mellan Åmål och 
Säffle den 30 oktober 2019.

Han använder en Canon 
6D Mark II och ett 500-mm 
objektiv med 4,0 bländare.

– Jag stod bara 3,5 meter 
från fågeln, då fyllde den ut 
bilden bra, förklarar Andre-
as.
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se

Scandia i Minnesota
vill bli vänort
med Mellerud

MELLERUD 
Anneli Andersson på Mel-
leruds museum och släkt-
forskningsarkiv framför i 
en skrivelse till kommun-
styrelsen i Mellerud en 
förfrågan från orten Scan-
dia i Minnesota om att bli 
vänort med Mellerud.
Anneli blev vid ett besök i 
Scandia Minnesota 2018 
tillfrågad om Mellerud kunde 
vara vänort till Scandia.

Hon framförde frågan till 
kommunstyrelsen men inget 
besked kunde då ges.

 ”I september 2019 var jag 
i Scandia igen och en styrel-
semedlem i stadsrådet där 
undrade hur det gått med 
vänortsförfrågan.Vi hade ett 
trevligt möte där vi pratade 
om att våra orter var relativt 
små och hade många berö-
ringspunkter. Jag lovade att 

framföra en förfrågan igen” 
skriver Anneli Andersson.

Den nu aktuella skrivelsen 
är en officiell förfrågan från 
Scandia i Washington county 
i Minnesota, USA, om att bli 
vänort med Mellerud.

”Scandia är en ort som lig-
ger inte långt från St.Croix 
floden strax norr om Stillwa-
ter. För den som varit i Min-
nesota och besökt gammel-
gården har också varit i 
Scandia. Där slog sig den 
förste dalslänningen som 
emigrerade till USA ner 
1851. Han var född i Sundals-
Ryr med en far som var född 
i Ör.  Denne Sven kom sedan 
att ta över många nära och 
kära och grannar från Sun-
dals-Ryr och Ör.

Därför känner jag att det 
skulle vara intressant för 
båda orter att utbyta erfaren-
heter och lära känna varandra 
igen”. Många i Melleruds 
kommun har släkt i området” 
skriver Anneli Andersson. 
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

V  kcat amrav trå
t ttäs akilo åp mos alla rE lli  

h råv va tennim tarde  
ä   edaksl

S dirgi  L  nossra
v hco gnågtrob senneh di  

b  .gninvarge

B nenra   dem f  rejlima
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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.

”Alla ska reagera när politiken
säger hur konst ska se ut!”

Vad händer på Dalslands 
konstmuseum denna vin-
termånad när portarna 
fortfarande är stängda 
för besökare? Museiche-
fen Jörgen Svensson har 
visioner om en levande 
mötesplats och en över-
tygelse om konstens nöd-
vändighet. Ett spännande 
utställningsår är spikat 
och nu raggar han pengar 
till takrenovering.
– Det har regnat in i bagar-
stugan och i caféet men 
pengar till tak ryms inte inom 
vår budget, det kostar att re-
novera skiffertak, säger Jör-
gen Svensson och tillägger 
att folk som tur är börjat 
skänka pengar till takrenove-
ringen. Dalslands konstmu-
seum har många vänner.

Hans vision att ha mer 
barnverksamhet på museét 
lever stark. Bildundervis-
ningen i skolan har desarme-
rats kraftig, menar han, 
medan behoven är större än 
någonsin.

Tillsammans med Ska-
pande skola och Kultursko-
lan i Mellerud har muséet 
sökt pengar hos Statens 
Kulturråd för att kunna an-
ställa en pedagog.

Jörgen Svensson, chef på Dalslands konstmuseum i Upperud vill ha mer 
barnverksamhet på muséet och värna konstens betydelse för samhället.

I skrädderiet sitter skräddaren Ali Bardan. Foto: Dalslands konstmuseum.

Skulpturer av vardagsföremål signerade Michael Johansson inleder sä-
songen på muséet. Foto: Dalslands konstmuseum.

– Det är många som behö-
ver få en chans att utvecklas 
och uttrycka sig med annat 
än ord. Jag skulle vilja bygga 
en byggnad till här på områ-
det, med ateljé för barn och 
för kolloverksamhet.  Här 
finns möjligheter att servera 
mat och även konstnärer 
skulle kunna använda ateljén 
för weekendkurser. Platsen 
är magisk och har stor poten-
tial. Man skulle kunna ut-
veckla parken för barnaktivi-
teter som smälter in, 
lekskulpturer till exempel. 
Jag vill att detta ska bli en 
mötesplats, dit folk kommer 

av olika anledningar, säger 
Jörgen.

Konstnärer och skräddare
Utställningsåret 2020 har 
mycket intressant att bjuda 
på. Säsongen inleds med en 
utställning av Michael Jo-
hansson, en konstnär, ur-
sprungligen från Trollhättan, 
som bygger skulpturer av 
vardagsföremål och väckt 
uppmärksamhet runt om i 
världen. Hendrik Zeitler tar 
plats i den nedre hallen. Ver-
nissage är det i slutet av mars.

– Förra året hade vi ett 
samarbete med Stenebysko-
lan. I år samarbetar vi med 
Tillskärarakademin i Göte-
borg, där herr- dam- och 
skräddare för scenkläder ut-
bildas. Deras elever ska 
ställa ut i lilla galleriet, berät-
tar Jörgen och nämner att det 
numera även finns ett skräd-
deri med anknytning till 
muséet, ett led i visionen om 
en mötesplats.

I sommar kommer Helene 
Billgren att ställa i stora hal-
len. Kollegan Stefan Uhlin-
der i den nedre. Däremelllan 
äger konstvandringen i Dals-
land rum. Den lockar tusen-
tals besökare varje Kristi 
himmelsfärdshelg och sam-
lingsutställningen kommer i 
år att vara här i Upperud. 

Höstens utställning står två 
kvinnliga bildkonstnärer för, 
Anne Jeanette Sjölander och 
Kari Hjertholm.

Stå upp för fri konst
 – Min vilja är ju att visa hur 
samtidskonsten ser ut. Det 
som visas i större städer ska 
visas även här. Man märker 
nu hur politiken försöker 
styra konsten mot lättill-
gänglighet, den ska vara glad 
och problemfri. Det har ald-
rig hänt i Sverige förut. Men 
jag ska hålla stången! Kon-
sten ska spegla livet, inte 
skapa bilder av en förljugen 
värld som totalitära stater 
gärna gör. Alla ska reagera 
när politiken säger hur konst 
ska se ut! Förr kunde folk 
förstå konstens betydelse. 
Den bildningen fattas, nu är 
det plånbokspolitik som gäl-
ler, konstaterar Jörgen 
Svensson.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

Vi har inte ebb i kassan
Förra veckan berättade P4 
Väst om att Melleruds Nyhe-
ter verkade ha ont om kon-
tanter. Jag höll på att sätta 
kaffet i vrångstrupen, log-
gade in på Dalslands Spar-
bank och jodå – där fanns 
pengar kvar, inget borta 
gudskelov.

Men hur hände det sig att 
vi av P4 Väst beskrevs ha 
dessa bekymmer? Jag ringde 
ansvarig utgivare och för-
hörde mig. Han berättade att 
de kunnat utläsa det i vår 
senaste utgåva av Melleruds 
Nyheter. Hur då? Jo, i förra 
veckans tidning hade vi ett 
inslag där vi berättar om hur 
viktiga våra stödprenume-
ranter är. Vi har haft stödpre-
numeranter i många år, det är  
många trogna läsare som 
stöttar oss, vilket vi är djupt 
tacksamma för. Vanligtvis 
har vi också skickat ut inbe-
talningskort för detta ända-
mål, men i år får de som 
trycker vår tidning, VTAB i 
Landvetter, och de som dist-
ribuerar tidningen, Postnord, 
svårt att få till denna iblad-
ning av inbetalningskorten. 
Det var detta vi gick ut med.

Många gratistidningar läg-
ger idag ned eller omvandlas 
till rena annonsblad för att 
upprätthålla någon form av 
lönsamhet. Annonsbladen 
har oftast minsta möjliga 
redaktionella innehåll, en-
dast tillräckligt mycket för 

att inte räknas som reklam 
och får därmed läggas i de 
flesta brevlådor.  

Men vi på Melleruds Ny-
heter vill inte bli ett annons-
blad eller läggas ned. Vi vill 
istället upprätthålla en lokal 
nyhetsbevakning, ha ett högt 
läsvärde med korrekt journa-
listik och på så sätt vara att-
raktiv för både läsare och 
annonsörer. Helt visst kostar 
det pengar att ha en journa-
listkår som kan täcka att be-
vaka, kommunal verksam-
het, kulturella händelser, den 
lokala idrotten, blåljushän-
delser med mera. Det är 
därför vi söker hjälp av våra 
stödprenumeranter år efter 
år. Ni behövs för att klara av 
detta.

Så - tack alla ni som är 
stödprenumeranter och tack 

alla trogna annonsörer, till-
sammans skapar vi möjlig-
heten att skapa och få lokala 
nyheter i vårt närområde.

Mikael Berglund, 
vd Melleruds Nyheter

Mikael Berglund, vd Melleruds 
Nyheter.

Nu firar vi 15-årsjubileum
med att lämna 15% 
på våra produkter 
under vecka 10

Tel. 0530-414 10 • www.sunlike.se

• Vitaminer & mineraler från Holistic mm
• Hudvård från Kerstin Florian 
• Tempur 
• Back on Track
Gäller ej beställningsvaror
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Vi behöver din bokning 
senast torsdag 5 mars

Visa vad ni står för  

i Näringsliv  11 mars

Roland kammade hem stor guldplakett

Roland Johanssons kollektion ”Grodan Boll” tog hem stor guldplakett.

MELLERUD 
Melleruds fotoklubb tog 
hem många fina priser 
när Västsvenska Foto-
Expon 2020 avgjordes. 
Bland annat kammade 
Roland Johansson hem 
stor guldplakett i Klass D 
Kollektion med tre härliga 
grodbilder.

– Jag har inte tävlat på många 
år, men det är väldigt inspi-
rerande. Dessutom är det 
viktigt för Mellerud att sy-
nas, säger Roland Johansson.

Hans kollektion i färg med 
tre bilder av grodor drog 
alltså det längsta strået bland 
52 kollektioner och totalt 177 
bilder.

Västra Sveriges Fotoklubbar 
(VSF) är ett fotodistrikt med 38 
fotoklubbar i västra Sverige. VSF 
har cirka 2600 medlemmar och 
är därmed Sveriges största foto-
distrikt. Man har en årlig foto-
tävling med mellan 1 100 – 1 200 
inlämnade tävlingsbidrag.

FAKTA

Tanja Muellers ”Fluffis” vann en liten bronsplakett. Benny Karlssons bild ”Slåtterblomman”.

Andreas Perssons bild på ”The wise grey owl”.

Melleruds fotoklubb re-
presenterades av fler med-
lemmar, som också tog hem 
fina priser. Liten bronspla-
kett i Klass B Enstaka bild/
färg påsikt fick Tanja Mueller 
med bilden ”Fluffis”. Vis-
ning i samma klass fick Rolf 
Linder med ”Gaphalsen”. 
Totalt inlämnade bilder var 
182.

I Klass A Enstaka bild di-
gital färg/svartvit tilldelades 
Rolf Linder med ”David och 
Goliat” Diplom. Visning i 
samma klass fick Andreas 
Persson med både ”The tiny 
eurasian pygmy owl” och 
”The wise grey owl” samt 
Benny Karlsson med ”Slåt-
terblomman” och Rolf Lin-
der med ”Fastlagstider”. 
Totalt inlämnade bilder var 
334.

Melleruds fotoklubb ham-
nade därmed på en fin delad 
femteplats med 16 poäng.
               Susanne Emanuelsson 

susanne@mellerudsnyheter.se
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Föräldragrupp arrangerade 
sportlovsaktivitet

Under sportlovet ar-
rangerade Attentions 
föräldragrupp i Mellerud, 
en ideell förening bildad 
av föräldrar till barn med 
neuropsykiatriska diag-
noser, en bowling- och 
biljardkväll i bowlinghal-
len. Ett tjugotal barn plus 
föräldrar träffades.
– Vi tycker det behövdes 
någon aktivitet även för våra 
barn. De kan inte vara med i 
allt som erbjuds under sport-
lovet, som till exempel fot-
boll, det är ofta svårt för dem 
att interagera med de andra. 
Här kan de vara sig själva och 
behöver inte känna sig utan-
för eller annorlunda, säger 

Maria Bäckström och Leone 
Strandberg. 

Föräldragruppen är en un-
dergrupp till Attention i 
Uddevalla som i sin tur lyder 
under riksförbundet Atten-
tion som är en intresseorga-
nisation för personer med 
neuropsykiatrisk funktions-
nedsättning. Gruppen i Mel-
lerud har växt rejält sedan 
starten, vilket gläder Maria 
och Leone.

Nu samlades barn, från sex 
år och upp till 18, med syskon 
och föräldrar för att spela 
bowling. För många var det 
första gången de provade på 
det. Att det var kul gick inte 
att ta miste på. 

 I höstas, under höstlovet, 
ordnade gruppen biofilm 
med popcorn och dricka, 
vilket också var mycket upp-
skattat.

– Det vi i föreningen käm-
par med är samhället runti-
kring våra barn, och med 
skolan för att få det att fung-
era. Många uppskattar stödet 
det innebär att träffa andra i 
liknande situation. Vi visste 
att det fanns behov av en 
stödgrupp, men inte hur stort 
det var, säger Maria och 
Leone.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

Elias Strandberg, Leone Strandberg, Alexander Nilsson och Maria Bäckström gillade bowlingaktiviteten under 
sportlovet förra veckan.

Kriminaliteten och otrygg-
heten ökar i Sverige. Vår del 
av landet är inget undantag 
och vi ser allvarlig ungdoms-
kriminalitet i vår direkta när-
het. 

Två aktuella ungdomsrån 
exemplifierar den hänsyns-
lösa miljö som våra barn 
tvingas växa upp i. I det 
första förnedrades brottsoff-
ret genom att rånaren urine-
rade på brottsoffret samtidigt 
som de spelar in händelsen 
och lägger det på sociala 
medier. I det andra rånet 
tvingas brottsoffret kyssa 
rånarens fötter. 

Ungdomsrånen blir råare 
och mer hänsynslösa. Rå-
narna drivs inte bara av att 
stjäla pengar utan vinner 
maktposition av att föröd-
mjuka sina offer. Det räcker 
nu! Gärningsmännen ska 
ställas inför rätta och rättmä-
tigt straff ska fullföljas. 

Idag får en dömd 18-åring 
50 procent i straffrabatt, en 
19-åring 33 procent och en 
20-åring 25 procent. Mode-
raterna vill ta bort ungdoms-
rabatten. 

Allt fler brott begås av 
ungdomar under 18 år. Mo-

deraterna vill därför att 
straffmyndighetsåldern ska 
utredas. Är man tillräckligt 
gammal för att begå brottet 
ska man även kunna ta kon-
sekvenserna av det. 

Hårda kännbara straff är 
viktiga signalvärden men det 
förebyggande arbetet får inte 
glömmas bort – föräldraan-
svaret är ovärderligt liksom 
rätt insats i rätt tid.

Moderaterna vill inrätta ett 
nationellt kunskapscentrum 
där betydelsefulla vuxna så-
som föräldrar, polis, skola 
och socialtjänst, med målin-
riktade krafter ska stärka 
ungdomen till ett liv utan 
kriminalitet.

Det är statens uppgift att 
upprätthålla lag och ord-
ning. Utvecklingen idag, 
med allt fler unga kriminella, 
gör att den uppgiften allt of-
tare hamnar på kommunens 
bord. Med dagens straffmyn-
dighetsålder måste fler 
brottsaktiva unga omhänder-
tas med stöd av LVU, (lagen 
om vård av unga) för att 
kunna ge dem chans till ett 
framtida gott liv. 

Ett sådant omhänderta-
gande medför stora kostna-

der för kommunen. Modera-
terna vill se över LVU. 
Större ekonomiskt ansvar 
bör hamna hos staten. Åkla-
garmyndigheten ska ges rätt 
att ansöka om omhänderta-
gande enligt LVU, något som 
endast socialnämnden kan 
idag. Moderaterna arbetar 
konstruktivt för att tackla 
ungdomskriminaliteten och 
har lagt fram ett brett åt-
gärdspaket.

Vi kräver nu att regerings-
partierna tar sitt ansvar! Det 
är inte rimligt att kommu-
nerna ska ta statens kostna-
der. Och det är absolut inte 
rimligt att ungdomskrimina-
liteten tillåts öka på bekost-
nad av skötsamma ungdomar 
och laglydiga medborgare.

Moderaternas gruppledare  
i Dalsland 

Ludwig Mossberg, Mellerud 
Stig Bertilsson, Bengtsfors 

Andreas Nilsson, Dals Ed 
Linda Jansson, Färgelanda 

Michael Karlsson, Åmål 
Johan Hultberg och  

Ann-Sofie Alm 
– riksdagsledamöter (M)  

i Västra Götaland Norra

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
Åtgärdspaket mot kriminalitet

Grötfest hos PRO Mellerud.
Onsdagen 15 januari 2020, 
inbjöds till första medlems-
mötet för året. Lennart Isra-
elsson hälsar välkommen, 
särskilt kvällens gäst, Barbro 
Ekman, Vänersborg. Barbro 
jobbar som informatör för 
Civilförsvarsförbundet, Vä-
nersborg. 

Lennart informerade kort 
om kommande program och 
resor. Så över till Barbros 
information som påminde 
om den information/folder 
som alla hushåll fick för cirka 
två år sedan. Den berörde 
hemberedskap, hur man kan 
klara 72 timmar vid olika 
händelser, t.ex strömavbrott. 
Ny omarbetad folder har 

framtagits, hemberedskap 
för minst 72 timmar, helst en 
vecka, timmar som gör skill-
nad. Händelser: Storm-
Översvämning-Terroratten-
tat. Vilka är våra grundbehov 
som måste tillfredsställas för 
att vi ska klara oss så bra som 
möjligt? De är vatten, värme, 
sömn, mat och information. 
Barbro demonstrerade och 
tipsade om mängder av saker 
som är ett måste för att till-
godose de nämnda grundbe-
hoven. Det gäller att vara 
förberedd och  klara sig själv. 
Det är inte säkert att samhäl-
lets resurser alltid räcker till, 
men det offentliga har ett 
omfattande ansvar. Barbro 
delade ut informationsmate-

rial, gav info om en bok och 
studiehandledning för att 
kunna drivas i cirkelform. 
Mycket värdefull och tank-
värd information. Vi hoppas 
att vi inte behöver drabbas av 
någon större kris.

Så var det samling vid 
grötfatet i köket. Ett gäng 
duktiga medlemmar hade 
ordnat med grötkok och fixat 
skinksmörgåsar, allt mycket 
välsmakande. Gunilla B. 
krängde lotter i snabb takt, 
hoppas att några vann. Kaf-
feservering och dragning på 
lotterier. Lennart riktade tack 
till Barbro, köket/mötesvär-
darna, samt alla som skänkt 
varor till vinster.

Evert Magnusson

FÖRENINGSREFERAT

Torsdag 6 februari hade So-
cialdemokraterna i Melle-
rud medlemsmöte i Tings-
huset. Cirka 25 medlemmar 
kom för att höra tre region-
politiker berätta om Västra 
Götalandsregionens arbete.

Vår egen Michael Melby 
berättade att regionen har tre 
huvuduppgifter: Hälso- och 
sjukvård, kollektivtrafik 
samt tillväxt och hållbar ut-
veckling. 79 procent av bud-
geten går till det förstnämnda 
och med de medlen finansie-
ras 18 sjukhus, 202 vårdcen-
traler (varav hälften i privat 
regi) samt 170 folktand-
vårdskliniker. Vi i Mellerud 
tillhör Norra Sjukvårdsom-
rådet, som i princip omfattar 
Fyrbodal.

Annica Erlandsson, Norra 

Sjukvårdsnämnden, berätta-
de att vi i vårt område vi har 
samverkande sjukvård. Det 
innebär att kommunens sjuk-
sköterskor kan rycka ut vid 
larm och starta behandlingen 
i väntan på att ambulansen 
ska anlända. 

Annica gjorde lite PR. Om 
något akut inträffar och man 
använder 112-appen för att 
slå larm får den som tar emot 
samtalet automatiskt reda på 
var man befinner sig. Detta 
kan korta utryckningstiden. 

Sjukvårdsupplysningen 
finns på 1177 men de har 
också en bra hemsida, 1177.
se. Om man loggar in där 
med sitt mobila bank-ID kan 
man läsa sin journal, prov-
svar, vilka mediciner man 
har samt boka tider hos vår-

den.  Michael kompletterade 
med att 1177 i regionen un-
der 2019 svarade på 521 893 
samtal.

Louise Åsenfors informe-
rade om regionens arbete 
med mänskliga rättigheter. 
Det finns en handlingsplan 
för detta, en plan som nu är 
under revidering. Hon berät-
tade att det finns forskning 
som visar att den genomsnitt-
liga utbildningsnivån i ett 
område påverkar medellivs-
längden där. Därför har re-
gionen en handlingsplan för 
att få fler ungdomar att full-
följa sina studier.

Nästa medlemsmöte blir i 
maj. Då gästas vi av förfat-
taren Björn Elmbrant.

Styrelsen för Melleruds 
Arbetarkommun

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

OPTIMERA HEMMA
JUST NU KAMPANJ PÅ BAD, GOLV OCH PANEL

Kampanjerna gäller t o m 23/3 2020

50%
rabatt

Utställningsmöbler 
från Svedbergs

199:–
/kvm

Tuff Vitmålad 
Panel 15x118 

149:–
/kvm

Pergo 
Laminatgolv

Från
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Mer än bara rektor
PORTRÄTTET

Christer i köket i Rörsbyn.

Gamla Centralskolan som revs i mitten på 1980-talet. Foto: Privat

Under 70-talet kom bävern tillbaka till Dalsland. 1978 genomförde natur-
föreningarna en inventering av hur många bävrar det fanns i landskapet. 
Bild från övernattning vid en bävertjärn. Foto: Privat.

För många i Melleruds kommun är namnet Christer Johansson välbekant. Man har 
haft honom som lärare, som rektor, eller stött på honom i samband med miljökam-
panjer eller som en av de ledande i fiberutbyggnaden i Skållerud. Flera år efter pen-
sionering är han fortfarande full av aktivitet.
Christer föddes i Borås. Hans 
pappa drev en gammaldags 
speceriaffär där. Under ung-
domen arbetade Christer en 
del i butiken och det fanns en 
förväntan från pappan att han 
på sikt skulle ta över. Men 
Christer ville annorlunda.

1969 kom han in på mel-
lanstadielärarlinjen på Lä-
rarhögskolan i Göteborg. Det 
var en brytningstid i utbild-
ningsvärlden. Tidigare hade 
låg- och mellanstadielärare 
utbildats på speciella semi-
narier och högstadie- och 
gymnasielärare på universi-
teten. Nu sammanfördes ut-
bildningarna under en ge-
mensam huvudman. 

– På den tiden var det brist 
på lärartjänster. Det var ofta 
60-70 sökande på varje 
tjänst.

1973, efter tre år på hög-
skolan och militärtjänstgö-
ringen, kom Christer till 
Mellerud och den på 1980-ta-
let rivna Centralskolan. Där 
skolan låg ligger idag För-
skolan Lunden. Först gick 
han på vikariat, men efter ett 
år fick han klass. Anled-
ningen till att det blev Mel-
lerud var att Lena, hans fru, 
fått tjänst där året innan.

Ny skola och rektorsskap
I mitten av 1980-talet bygg-
des Nordalsskolan som er-
sättning för Centralskolan 
som tjänat ut. 

– Alla var delaktiga i byg-
get av Nordal, berättar Chris-
ter. Det var stort i Mellerud 
och man fick en ny modern 
skola.

Men stora skolförändring-
ar var på gång. Efter 20 års 
debatt och flera utredningar 
beslöt riksdagen hösten 1989 
att kommunerna skulle få 
huvudansvaret för skolan. 
Det ledde till att de flesta 
kommuner ändrade sin skol-
ledningsorganisation. Istäl-
let för större områden med 
flera skolor och flera skolle-
dare gällde nu att varje skola 
skulle ha en egen rektor.

Även Melleruds kommun 
anammade nyheten och 1991 
fick Christer den nyinrättan-
de rektorstjänsten på Åsens 
skola. I Åsensbruk fanns då 

ett flyktingcenter med många 
som flytt från Balkankrigen. 

– Vi hade ett bra samarbete 
med Migrationsverket. Vi 
använde stationshuset som 
samlingspunkt.

Till Råda
I slutet på 1990-talet var 
Rådaskolan i ett bedrövligt 
skick. Det hade länge talats 
om renovering, men på grund 
av rekryteringsproblem på 
rektorstjänsten hade detta 
gått i stå. Våren 2000 fick 
Christer uppdraget att, paral-
lellt med att han var rektor på 
Åsen, också leda Rådasko-
lan. Från hösten samma år 
gällde uppdraget enbart 
Råda. 

– Skolan var utdömd av 
brandskyddet och det var 
oroligt. Det var en stor pro-
cess att dels skapa ordning, 
dels få igång ombyggnatio-
nen.

Samtidigt byggdes 
Dahlstiernska gymnasiet. En 
av orsakerna var de stora 
barnkullarna som då hade 
nått högstadieåldern. 

– Utan eget gymnasium 
hade kommunen utarmats 
ekonomiskt på grund av att 
vi skulle varit tvungna att 
fortsätta köpa dyra gymna-
sieplatser i andra kommuner.

Före ombyggnationen 
hade Rådaskolan stor obehö-
righet i lärarkåren. Denna 
föll kraftigt när man under 
några år bara hade årskurs 8 
och 9 på skolan. Sjuorna fick 
gå kvar på sina gamla skolor, 
för att underlätta under om-
byggnationen och för att 
sjuorna inte fick plats i den 
nya skolan som var byggd för 
300 lever.

Christer var kvar på Råda-
skolan till 2011. Därefter 
blev han verksamhetssam-
ordnare för hela skolverk-
samheten och placerad på 
kommunkontoret. 

– Då fick jag en lite annan 
syn på skolan och det märk-
tes när jag under en termin 
var tillbaka på Rådaskolan i 
glappet mellan två rektorer.

Naturintresset
Jag frågar Christer om det 
var hans stora naturintresse 

som fick honom att flytta till 
Mellerud. Han svarar att det 
var tvärtom. 

– Naturintresset kom när vi 
flyttade hit. Vi träffade 
många som var aktiva i Na-
turskyddsföreningen.

Christer deltog i flera stora 
kampanjer, som de mot PCB 
och kvartsitbrytningen. Gi-
vetvis var han också involve-
rad i kampen mot kärnkraft. 

– Jag är kritisk till att det 
idag blivit en politisk fråga 
att driva en satsning på kärn-
kraft fast de miljövänliga 
alternativen finns.

Samtidigt säger han att 
mycket handlar om hur vi 
konsumerar om vi vill mins-
ka koldioxidutsläppen och 
klara oss utan kärnkraft. 

– Är vi inte beredda att 
minska konsumtionen kan vi 
bli beroende av kärnkraften.

Han konstaterar också att 
den sopsortering han en gång 
propagerade för, numera 
anses vara självklar.

Själva försöker Christer 
och Lena leva som de lär. De 
installerade solcellsanlägg-
ning på gården redan 2013 
och kör sedan många år en 
laddhybrid. Samtidigt odlar 
de en hel del själva och har 
åter egna höns. 

– Vi inom Naturskyddsför-
eningen undrar varför det 
inte krävs att nybyggda hus 
ska utrustas med solceller, 
för att bevilja bygglov.

IT och fiber
Redan på 1990-talet var 
Christer inblandad i skolans 
IT-satsning. 

– Då var datorer i skolan 
en jämställdhetsfråga, efter-
som man inte hade datorer i 
hemmen. En period kom 

eleverna till Åsens skola lika 
tidigt som jag, för att få an-
vända datorerna.

Idag är han en av de dri-
vande när det gäller fiberut-
byggnaden i Skållerud. Det 
har tagit längre tid än man 
räknat med. 

– Vi startade 2016 och hop-
pas att kunna avsluta i år.

En orsak till förseningen är 
att man inväntat VA-utbygg-
naden i Håverud och Uppe-
rud, för att kunna samgräva. 
Samtidigt är det svårbyggt i 
området på grund av natu-
rens beskaffenhet. Statsbi-
dragen tar inte hänsyn till att 
det är svårare och dyrare att 
gräva för fiber i bergsrik 
mark än på slätten. 

– Man kan ju också fun-
dera över varför staten läm-
nar över ansvaret för en av de 
största infrastruktursats-
ningarna i modern tid på 
landsbygden till ideella för-
eningar.

Efter avslutad intervju 
undrar jag varför vi i kom-
munen inte mer strukturerat 
tar till vara den kraft som 
finns hos våra pensionärer. 
Många, som Christer, har 
mycket kvar att ge och 
skulle kunna vara en stor 
tillgång i samhället.

Lars Nilsson

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

Misshandel 
och olaga hot

En kvinna i 30-årsåldern står 
åtalad för försök till grov 
misshandel och olaga hot. 
Kvinnan ska den 17 septem-
ber 2019 på Parkgatan i Mel-
lerud försökt slå en hammare 
i huvudet på en man, som 
lyckades parera slagen som 
då träffade hans händer och 
armar. 

Om brottet hade fullbor-
dats borde det bedömts som 

grovt eftersom en hammare 
använts och våldets riktades 
mot mannens huvud. Kvin-
nan har därmed visat särskild 
hänsynslöshet eller råhet och 
våldet hade kunnat vålla svår 
kroppsskada. Kvinnan hota-
de även mannen flera gånger 
vid samma tillfälle. Hon ut-
talade då att hon skulle döda/
slå ihjäl mannen.

Kvinnan erkänner brott.

Körde rattfull och 
narkotikapåverkad

En kvinna i 25-årsåldern står 
åtalad för att flera gånger kört 
bil alkoholpåverkad samt 
narkotikapåverkad vid ett 
tillfälle. Kvinnan körde bil 
den 16 juli 2019 i Dals Ro-
stock med en alkoholkon-
centration i sitt blod som 
uppgick till 1,55 promille. 
Brottet bedöms som grovt 
rattfylleri.

Kvinnan körde även bil 

den 21 juli 2019 i Tisselskog 
med 0,57 promille alkohol i 
blodet. Det upptäcktes även 
narkotika i form av zopiklon 
i hennes blod.

Den 13 augusti körde kvin-
nan alkoholpåverkad igen, 
det skedde på Gamla Bruks-
gatan i Bäckefors. Promille-
halten var då 0,23 milligram 
per liter.

Kvinnan erkänner brotten.

Inbrott
17-21/2 var det inbrott i två fritidshus i Linde, Ör. Det är 
oklart vad som stals.

Skadegörelse
20/2 på dagen, skadegörelse på bil som stod parkerad på 
Österrådaplan. Däck hade skurits sönder.

Dödsfall utreds
Den 18/2 hittades i man i 30-årsåldern död i sin bostad i 
Åsensbruk. Polisen utreder dödsfallet och avvaktar obduk-
tion.

Vill ha ökad  
föreningsaktivitet

Pål Magnussen (V) har läm-
nat in en motion om att öka 
föreningsaktiviteten bland 
barn och unga i Mellerud.

Centrum för Idrottsforsk-
ning har visat att andelen 
barn och unga i förenings-
verksamhet minskar. Tren-
den är tydlig i hela landet 
men det slår mellan 30 och 
70 procentenheter i kommu-
ner med sämst aktivitet till de 
som är bäst. Här i Mellerud 
ligger vi strax under 50 pro-
cent.

Vänsterpartiet tycker att 
utvecklingen är alarmerande 
eftersom föreningsaktivitet 

hos barn och unga är viktigt 
när det gäller kultur och 
idrott. 

Vänsterpartiet i Melle-
rud vill därför att: 

Kommunen ska utreda hur 
föreningslivet i Mellerud kan 
stärkas.

Fråga barn och unga hur 
deras engagemang i fören-
ingslivet kan uppmuntras.

Fråga föreningslivet hur 
dess verksamhet kan stödjas.

Att utredningen ska ta fram 
konkreta förslag till åtgärder 
som kan verkställas under 
2022.
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Söndagens matcher gav inga 
poäng till våra inomhuslag. 
För handbollsdamerna bröts 
segersviten i en sen kvälls-
match borta mot serieledarna 
Kungälvs HK2. Slutresulta-
tet 26-24 till Kungälv skvall-

rar om att våra damer stod 
upp bra.

För Melleruds IBK fort-
satte kräftgången. Man för-
lorade borta mot Grundsunds 
IF med 18-2.

Lars Nilsson

Motigt för 
Mellerudslagen

I lördags spelades den första 
matchen Dalslands Spar-
banks Cup, distriktsmäster-
skapet. I grupp 1 för herrar 
tog IFK Åmål emot Håfre-
ströms IF. Det blev seger för 
bortalaget med 2-1 efter att 

Håfreström lett med 2-0 i 
halvtid. Målgörare för HIF 
var Viktor Öhrling och Bu-
rim Avdijaj.

Lars Nilsson

Fotbolls-DM

HÄSTSPORT 
På travovalens innerplan 
på Åmålstravet finns nu-
mera en islandshästbana. 
Banan invigdes i höstas 
och har kommit till stånd 
tack vare ett samarbete 
mellan Åmålstravet och 
den relativt nybildade is-
landhästförening Drifan-
di, som gjorde det möjligt 
att få till ett landsbygds-
utvecklingsbidrag om en 
miljon från EU.
Med både nybyggd islands-
hästbana och en stor körpad-
dock intill känner Drifandi 
luft under hovarna. Men allt 
har inte gjort sig självt, minst 
250 frivilliga timmar ligger i 
banbygget och därtill arbetet 
med att få till föreningens 
kontantinsats i det hela. 

Vid föreningens årsmöte i 
travrestaurangen medverka-
de travbanechef Iia Abenius, 
som berättade om läget inför 
kommande verksamhetsår 
som kommer att bli det första 
med islandshäst- och trav-

verksamhet på Mörtebol. För 
Drifandis del kommer det att 
bli arrangörsdebut på natio-
naldagen då en islandshästs-
tävling är inplanerad. 

God erfarenhet 
– Flera av oss i föreningen 
har gjort tre sådana här täv-
lingar tidigare, då vi arrang-
erat inofficiella tävlingar på 
Rearsbyn. Nu är det dags för 
en riktig tävling, menar för-
eningens nyvalde ordförande 
Lars-Gunnar Larsson som 
samtidigt betonar att fyra av 
styrelsens sju ledamöter 
kommer från Mellerud. 

Förutom den officiella 
tävlingen i juni står såväl 
prova-på-tävlingar som ge-
mensamma uteritter på agen-
dan. Ett av föreningens mål 
är att tillsammans med 
Åmålstravet samarbeta och 
skapa gemenskap med olika 
hästnäringar i området. Till-
gången till ovalbanan och 
paddocken delar man med 
travet.

Ing-Marie Norrman

Ser möjligheter 
med nya ovalbanan

Bild från en tidigare träningstävling på Rearsbyn för islandshästar. Fram-
gent kommer man för Drifandis del att hålla sina islandshästtävlingar på 
Mörtebol och Åmålstravet.

Stor judotävling på lördag

Peter Rosendahl, världsmästare 
på enhjuling ger en uppvisning 
efter tävlingarna. Foto: K Ivanov.

JUDO 
På lördag arrangeras Ju-
dodraget 2.0 i Rådahallen, 
en stor tävling som när 
den arrangerades i Mel-
lerud i höstas lockade ett 
90-tal deltagare. Målet i år 
är över 100 deltagare. 
Arrangörer är Kroppefjälls 
IF:s judosektion i samarbete 
med Trollhättans JK, som hjäl-
per till med utrustning, teknik 
och kompetens. Klubbarna 
anordnar även samträningar 
och KIF har dessutom kopierat 
deras träningskoncept.

Senast blev det en lyckad 
tävling och samma upplägg 
gäller i år. 

– Vi har gått ut med inbju-
dan till andra klubbar och 
idag måndag har vi 93 an-
mälda. Målet är över 100 

startande. Vi kan hantera 150 
som mest, säger tävlingsle-
daren Lars Johansson, KIF:s 
judosektion. 

Åldersklasserna är U11, 
U13 och U15. (U står för 
under) 

– Vi är en tävlingsklubb 
med ett 40-tal aktiva och 18 
stycken av dem är anmälda 
till tävlingen, säger Glenn 
Nordling, KIF:s judosektion. 

Anledningen till att ar-
rangera tävlingen är: 

1. Klubbens aktiva ska få 
möjlighet att tävla på hem-
maplan. 

2. Sociala engagemanget. 
När alla hjälps åt stärks ge-
menskapen i klubben. 

3. Ekonomiska biten. Må-
let med att arrangera en täv-
ling är också att få in lite 
pengar till klubben.

I samarbete med Ung-
domshuset Stinsen har man 
också engagerat Peter Ro-
sendahl, världsmästare i en-
hjuling som kommer att köra 
en uppvisning efter tävling-
en. Peter har uppträtt på de 
stora scenerna världen över 
och innehar bland annat 50 
Guinness World Record. 
Efter uppvisningen kommer 
det också att erbjudas prova 
på för den som vågar. 

– Peter är barndomskamrat 
med Frank Hedlund som ar-
betar som fritidsledare på 
Stinsen och enligt uppgift ser 
han fram emot att komma till 
Mellerud. Vi hoppas kunna 
locka inte bara ungdomar 
från Stinsen till uppvisning-
en, utan alla Mellerudsbor är 
välkomna till både judotäv-
lingen och cykeluppvis-

9:an FC vann rafflande futsalcup

FUTSAL 
Tisdagen under sportlo-
vet arrangerade Mellerud 
Calcio Club i samarbete 
med Ungdomshuset Stin-
sen en spännande futsal-
turnering i Rådahallen. 
Sex lag deltog och vann 
gjorde 9:ans FC.
Omkring 60 ungdomar i års-
kurs sju till nio deltog i cu-
pen. Domare var Blerim 
Avdijaj och Ervin Fejzulovic 
från Mellerud Calcio Club.

– Det är fantastiskt att se 

alla ungdomar ha roligt med 
varandra. Väldigt kul att se 
alla duktiga spelare, killar 
som tjejer. Extra roligt är att 
så många tjejer är med. Jag 
längtar redan till sportlovet 
nästa år, då cupen kommer att 
arrangeras igen. Hoppas att 
det blir lika lyckat som i år, 
konstaterar Kreshnik Bytyqi 
från Mellerud Calcio Club 
och initiativtagare till ar-
rangemanget.

Alla lagen mötte varandra 
under dagen. Ettan och tvåan 
gick vidare till semifinal, 

medan två lag gick vidare till 
semifinal på fairplay. I fina-
len segrade 9:ans FC, medan 
turnerningens Fairplaypris 
gick till Rosa IF.

Prisutdelningen skedde 
efteråt på Stinsen. Förstapri-
set bestod av biobiljetter 
samt ett vandringspris i form 
av en pokal som kommer att 
finnas på Stinsen. Fairplay-
priset var en mindre summa 
pengar att handla för på Stin-
sen.

– Stinsen gör en fantastisk 
insats, kiosken ansvarar ung-

domsrådet för. Vi är väldigt 
tacksamma för all hjälp. 
Turneringen är ytterligare ett 
bevis på att när vi gör saker 
tillsammans så blir det som 
allra bäst, sammanfattar 
Kreshnik.

Daltagande lag var: Abow, 
Svamparna, 9:an FC, In-
vandrarna IF, Rosa IF och 
Uno FC.

Nästa år ska 2020 års seg-
rare dela ut priset till 2021 års 
segrare.
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se

Match mellan 9:an FC och Uno FC.

SPORT

ningen, säger Glenn Nord-
ling.
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se
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Hönsfoder
Björkved

Tel. 0521-360 48

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

Halmpellets
Ströpellets

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

Torvströ
Pappersströ

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

Hösilage
Hästfoder

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

Hästfoder
Tillbehör häst

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

Majs t. åtel
Stor/småsäck

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

Kutterspån
Lantbruksströ

Storgatan 26 i Brålanda 
Tel: 0761-95 53 60

Även vaxning

fotvård
Blommans

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

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

DALSLANDS
VVS AB
DALSLANDS
VVS AB

 

Marcus Johansson

Naturligtvis 
hjälper  

vi dig med  
Rot-avdraget 

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

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.

Byggnadsställningar
076-195 60 72

076-571 79 08

Maskiner och lastbilar
Sand, grus, singel, jord 

och täckbark
Rolf: 070-537 34 72

www.vermdal.se

DALVÄRM
Vi utökar verkstaden lite och söker ytterligare en 

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

Andrésen Maskin har varit återförsäljare av Massey  
Ferguson sedan 1986. Vi finns på tre orter Uddevalla,  
Göteborg samt Brålanda och omsätter ca 170 milj.

Vi söker nu en etablerad 

MASKINSÄLJARE 
med placeringsort i Uddevalla (Huvudkontor) 

Läs mer om tjänsten och 
hur du ansöker på  
www.andresenmaskin.se

olesensbygg@gmail.com

Dalsland & södra Värmland

101,6 MHz

NU FINNS VI I MELLERUD

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

www.radio45.se

En lokal radiokanal med  
säte i Åmål som du hör  

i Dalsland & södra Värmland

073-354 47 84

ALLT INOM 
BYGG

lymfdränagebehandling 

hos oss! Ring för bokning!

Nu kan du boka

Tel. 0530-414 10 • www.sunlike.se

Bänkskivor
Fönsterbrädor

Gravstenar – renovering
070-685 22 27

TRESTADS  
STENHUGGERI AB

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

medarbetare inför säsongen 2020

Kvalifikationer oavsett tjänst
Du är noggrann, ansvarstagande och stresstålig.
Du är serviceinriktad och ger alltid våra gäster ett 
korrekt och positivt bemötande.  
Språkkunskaper och kunskap om närområdet är meriterande.

Anställningstid oavsett tjänst
juni - augusti (upplärning maj, juni), rullande schema med 
varierad arbetstid
Ansökan
Rekrytering sker löpande, så skicka CV och ett personligt brev 
redan idag till: mail@vitasandarscamping.se • 0530 - 122 60

• Restaurangpersonal Över 17 år, restaurangvana 
                                                              meriterande
• Receptionspersonal Över 17 år

• Kassapersonal till butiken Över 18 år 

söker

LEDIGA PLATSER

Åsebro IF Supporterklubb: 

Kaffe i klubbstugan onsdag 

4/3 kl. 10.00. Välkomna!

FÖRENINGSNYTT
PRO Mellerud: Onsdag 4/3 
är det bingokväll kl. 17 i 
PRO-lokalen.

FÖRENINGSNYTTDe prisades 
på travgalan

Smekeruds Bazinga gör ett lättare joggingvarv hemmavid och med, pre-
cis som vanligt, Tomas Eklund i sulkyn.

TRAVSPORT 
Vid den årligt återkom-
mande travgalan vid 
Åmålstravet, som hölls på 
Åmåls Stadshotell, dela-
des det ut många priser. 
Tomas Eklund tilldelades 
pris för bästa fyraåriga 
varmblod och årets uppfö-
darpris gick till Ulla-Karin 
och Sture Fredriksson.
Årets tre- fyra- samt femår-
ing, både varm- och kallblod 
samt även äldre och ponny, 
liksom årets kusk, årets 
skräll, årets eldsjäl samt årets 
uppfödare, med mer därtill, 
delades det ut priser till under 
Åmålstravets gala. Ett par av 
pristagarna är från vårt när-
maste område.  

Bästa fyraåring från Ör
Smekeruds Bazinga utsågs 
till bästa fyraåring. Bazze, 
som han kallas i vardagslag, 
är uppfödd i Ör av Tomas 
Eklund, som är både tränare 
och ägare till denna talang. 
Bazze gick premielopp och 
kvalade som tvååring, gjorde 
några starter året därefter och 
som fyraåring hade han mog-
nat, vilket innebar riktigt fint 
resultat. I bagaget från 2019 
års säsong har han tre segrar, 
två andraplatser samt lika 
många tredjeplaceringar, 
som totalt inbringade 
134 000 i prispengar. Redan 
i år har han tagit två place-
ringar på två starter.  

– Det är trevligt med galan 
och samtidigt roligt att med-
lemmarnas insatser upp-

märksammas så här, det blir 
liksom en liten inofficiell 
tävling, säger Tomas Eklund 
som även är ordförande i 
Dalslands Travsällskap.  

Sensation-uppfödarna
Årets uppfödare, Ulla-Karin 
och Sture Fredriksson, har 
sin verksamhet på egna går-
den i Sundals Ryr och är ett 
välrenommerat uppfödar-
namn inom travkretsar. Så 
har de också varit verksamma 
länge och har under åren fått 
fram ett flertal riktigt bra 
hästar. Namn som Arnie Sen-
sation, Amazing Sensation 
och Zolo Sensation är deras 
uppfödningar. De två sista 
var nu de som de fick pris för, 
då Amazing vann Diamants-
toloppet och Zolo Alltid nå-
got-loppet på Åmålstravet 
under fjolåret. 

Oftast säljs deras hästar via 
travets Elit- och Kriterieak-
tioner, men i egen ägo har 
man nu Brilliant Sensation 
som gjorde bra ifrån sig un-
der 2019 med 170 000 kronor 
insprunget. Även här förvän-
tas en fin fyraåringssäsong.
 Ing-Marie Norrman

Håfveruds Rökeri 
& Brasseri 

KUNG I BAREN PÅ BRASSERIET?
(Anställningar sker löpande)
2020 Premiär till påsk!!!
Vi behöver komplettera vårt 
fantastiska gäng med 
SOMMARPERSONAL och 
har några platser lediga:
Vi söker serveringspersonal, 
glasspersonal till både glasskiosken och 
till vårt GLASSERI, personal till LAXBUTIKEN och även disk- 
och rökeripersonal, kock och kökspersonal samt bartender. 
– Vi kan inte lova att du får servera kungen eller 
prinsessan, men vi har massor med härliga gäster 
under sommaren som vi skämmer bort lika mycket.
– Vi är ett grymt gäng som gör dagarna till en skön 
upplevelse för våra gäster och hittar på roliga grejer 
hela sommaren.
– Vill du eller har du någon som vill 
hänga på oss i sommar eventuellt 
med förlängning på timmar 
runt produktionen i höst. 

Välkommen att maila 
några rader till
lars@haverud.se 
eller ring Lars 0530-351 35

Tel. 0530-351 31
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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!

.se 

Hundkurser 
startar v. 2

   073-970 71 95

Är hunden 
ensam hemma?

Jag har hunddagis

   073-970 71 95

.se 

Tovig hund? 
Jag är hundfrisör

   073-970 71 95

.se 

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

Canal Digital, Viasat 
och Boxer

070-328 08 60 
lars@dalslandsantennservice.se

Da l s l ands

Antenn-
Service
Da l s l ands

Antenn-
Service

Grundig Tv
070-328 08 60 

lars@dalslandsantennservice.se

Da l s l ands

Antenn-
Service
Da l s l ands

Antenn-
Service

Stefan   Christoffer

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

0530-421 64
blends

2 nyanser

1 nyans

gradient1

gradient2

VVS
Allt inom 

www.grongestaltning.se

Grön Gestaltning
Trädgårdsanläggning
Fredrik Persson
073-691 31 24

Allt inom golv 

och mattor
Flyttstäd
Veckostäd
Fönsterputs

Rullande sy 
& hemservice

070-649 32 86

Maritha Johans on
Leg. psykoterapeut

Samtalsmottagning

073-745 21 50

• Individuella samtal
• Par- och relationssamtal

www.marithas.se
Tel. 0530-605 16, 070-962 48 04

Inramning
Konstnärsmaterial

Läs mer om våra 
erbjudande på 
www.trepo.se

Din lokala larminstallatör

070-270 40 53
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Din lokala larm
installatör

070-270 40 53
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Melodikrysset v.9 - 29 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. 9 – 29 februari

05:15 Go‘kväll
06:00 Morgonstudion
09:10 Rederiet, 09:55 Go‘kväll
10:40 Briljanta forskare
10:50 Auktionssommar
11:50 Antikrundan
12:50 Vem vet mest?
13:35 Gift vid första ögonkastet
14:20 Matiné: Breaking the bank
16:05 Seriestart: Kari-Anne
16:45 McLeods döttrar
17:30 Sverige idag
18:00 Rapport, Kulturnyheterna
18:28 Sportnytt
18:33 Lokala nyheter
18:45 Go‘kväll
19:30 Rapport
19:55 Lokala nyheter
20:00 Sverige möts: Direkt
21:00 Jills veranda
22:00 Island och sociala medier
22:30 Lärlabbet
22:45 Briljanta forskare
22:55 Skam España
23:20 Rapport
23:25 Skavlan
00:25 Husdrömmar
01:25 McLeods döttrar
02:10 Rederiet
04:45 Sverige idag

12:00 Rapport
12:05 Cecilia Bartoli and Friends
13:45 Renskötare i Jotunheimen
14:15 Lars Monsen på villovägar
15:15 Superhjältarnas legender
16:00 Rapport
16:05 Vykort från Europa
16:15 Presidentfamiljen Bush: En 
 maktsaga
17:00 Presenten
17:15 Nyheter på lätt svenska
17:20 Nyhetstecken
17:30 Oddasat, 17:45 Uutiset
18:00 Ett tufft år för Peltsi
18:30 Den första människan
19:15 Vildmark runt hörnet
19:30 Hämnd och kärlek
20:00 När livet vänder
20:30 Petra får en baby
21:00 Aktuellt Kulturnyheterna
21:46 Lokala nyheter
21:56 Nyhetssammanfattning
22:00 Sportnytt
22:15 Vem kan utmana Trump?
22:45 USA:s vapenhandel inifrån
23:30 Vetenskapens värld
00:30 Den första människan
01:15 Renskötare i Jotunheimen
01:45 Sportnytt, Nyhetstecken
02:10 Superhjältarnas legender

14:00 UR Samtiden
17:00 Klipp ur Strömsö
17:10 Antikmagasinet
17:40 Murar, gränser och tagg-
 tråd
18:30 Övergivna byggnader
19:15 Världens natur: Serengeti
20:15 Omöjliga järnvägar
21:00	Gubbar	bakom	flötet
21:30 Världens hotade städer
22:20 Pappan som svek
23:15 Ett vildare Europa
00:05 Omöjlig ingenjörskonst

20:00 McLeods döttrar
20:45 Rederiet - syntolkat
21:30 Suits
22:15 När livet vänder
22:45 Briljanta forskare 
 - syntolkat
22:55 Kalifat
23:40 Elitstyrkans hemligheter: 
 Danmark
00:40 Sändningsuppehåll
01:10 Vargblod

05:10 Younger
05:45 Nyhetsmorgon
10:00 Malou efter tio
12:00 Hem till gården
13:00 Bytt är bytt
14:00 En plats i solen: Vintersol
16:00 Dr Phil
17:00 Efter fem
18:25 Lotto, Joker och Dröm-
 vinsten
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
01:50 Cheat
02:50	Hawaii	five-0
03:50 En plats i solen
04:45 Younger

05:10 Family guy
06:00 Just shoot me
06:25 Community
06:45 Våra värsta år
07:35 Simpsons
08:30 Face off: Game face
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: Lyon–Juventus
23:00 Champions League-studion
23:30 How I met your mother
00:30 Family guy
01:30 American dad
02:25 2 1/2 män
03:20 Buffy the vampire slayer
04:05 Face off: Game face
04:50 American dad

05:15 Go‘kväll
06:00 Morgonstudion
09:10 Rederiet
09:55 Go‘kväll
10:40 Anslagstavlan
10:45 Första dejten
11:15 På spåret
12:15 Sverige möts: Direkt
13:15 Så ska det låta
14:15 Jills veranda
15:15 Husdrömmar
16:15 Strömsö
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, Lokala nyheter
20:00 Antikrundan
21:00 Seniorsurfarna
21:30 Janne Josefsson: Tagg-
 trådens tid
22:00 Dox: Antropocen
  - människans epok
23:30 Rapport
23:35 The Graham Norton show
00:25 Auktionssommar
01:25 Gift vid första ögonkastet
02:10 No one saw a thing
02:50 Rederiet, Sverige idag

12:00 Rapport
12:05 Pathétique - Tjajkovskijs 
 sexa
13:45 Renskötare i Jotunheimen
14:15 Lars Monsen på villovägar
15:15 Superhjältarnas legender
16:00 Rapport
16:05 Vykort från Europa
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 Så gjordes Den första 
 människan
19:20 Vrakdykarna
19:30 Hämnd och kärlek
20:00 Världens natur: Serengeti
21:00 Aktuellt, Kulturnyheterna
21:46 Lokala nyheter
21:56 Nyhetssammanfattning
22:00 Sportnytt
22:15 Kulturveckan
22:45 The Search
00:55 Så gjordes Den första 
 människan
01:45 Sportnytt
02:00 Nyhetstecken
02:10 Superhjältarnas legender

14:00 UR Samtiden
17:00 Dans med grävskopor
17:05 I Amundsens fotspår
17:35 Omöjlig ingenjörskonst
18:20 Historien om Kina
19:20 Året i New Forest
20:10 Murar, gränser och 
 taggtråd
21:00 Antikmagasinet
21:30 Asiens turbulenta historia
22:20 Det vilda Mexiko
23:15 Pappan som svek

20:00 Presidentfamiljen Bush
20:45 Saknad
21:00 Seniorsurfarna - syntolkat
21:30 Janne Josefsson: Taggtrå-
 dens tid - teckenspråkstolkat
22:00 Rederiet - syntolkat
22:45 Hem till byn - syntolkat
23:45 Dejta - syntolkat
00:30 På tur med Bjørg
00:35 Gift vid första ögonkastet 
01:20 Rättighetsbärarna - syntolkat
01:50 Briljanta forskare - tecken-
 språkstolkat
02:00 Vargblod

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

05:10 American dad
05:35 Family guy
06:00 Just shoot me
06:25 Community
06:45 Våra värsta år
07:35 Simpsons
08:30 Face off: Game face
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 Ride along
23:05 How I met your mother
00:05 Family guy
01:05 American dad
02:00 2 1/2 män
02:50 Buffy the vampire slayer
03:40 Face off: Game face
04:25 American dad

05:15 Go‘kväll
06:00 Morgonstudion
09:10 Rederiet
09:55 Alpint: Världscupen
11:10 Excess will save us
11:25 Hem till byn
13:25 Alpint: Världscupen
14:15 Palmegruppen tar lång-
 lunch
14:25 Janne Josefsson: Tagg-
 trådens tid
14:55 Antikrundan
15:55 Columbo
17:30 Sverige idag
18:00 Rapport
18:15 Kulturnyheterna
18:28 Sportnytt
18:33 Lokala nyheter
18:45 Go‘kväll
19:30 Rapport, 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
01:05 Homeland
01:55 Seniorsurfarna
02:25 Rederiet

12:00 Rapport
12:05 För sista gången - Jimmy 
 Scott, jazzlegend
13:40 Bil i vinterdvala
13:45 Vinterdrömmen
14:15 Lars Monsen på villovägar
15:15 Superhjältarnas legender
16:05 Vykort från Europa
16:15 Vem kan utmana Trump?
16:45 Kulturveckan
17:15 Nyheter på lätt svenska
17:20 Nyhetstecken
17:30 Oddasat, 17:45 Uutiset
18:00 Symbolernas hemliga värld
18:30 Sanningen bakom barn-
 morskorna i East End
19:25 Allt om lin
19:30 Hämnd och kärlek
20:00 Sean Scully - den ostopp-
 bara målaren
21:00 Aktuellt, Kulturnyheterna
21:30 Sportnytt
21:45 I huvudet på John 
 Malkovich
23:35 USA:s vapenhandel inifrån
00:20 Sanningen bakom barn-
 morskorna i East End
01:15 Renskötare i Jotunheimen
01:45 Sportnytt, Nyhetstecken
02:10 Superhjältarnas legender

14:00 UR Samtiden
17:00 Aktion fjällräv
17:25 Världens hotade 
 städer
18:15 Historiejägarna
18:45 Seriestart: Antikduellen
19:15 Mat med Mosley
20:05 Hälsans hemligheter
21:00 Kanaler, båtar och kärlek
21:50 Övergivna byggnader
22:35 Historien om Kina
23:35 Dokument utifrån: Död åt
  hädarna!
00:50 Omöjlig ingenjörskonst

20:00 På spåret - syntolkat
21:00 Rederiet - syntolkat
21:45 Hem till byn - syntolkat
22:40 Så ska det låta
23:40 Mr. Robot
00:25 No one saw a thing
01:05 Ett tufft år för Peltsi
01:35 Seniorsurfarna - tecken-
 språkstolkat-
02:05 Vargblod

05:10 Younger
05:45 Nyhetsmorgon
10:00 Malou efter tio
12:00 Hem till gården
12:30 Hem till gården
13:00 Bytt är bytt
14:00 En plats i solen: Vintersol
15:00 En plats i solen: Vintersol
16:00 Dr Phil
17:00 Efter fem
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
22:00 TV4Nyheterna och sport
22:05 TV4Vädret
22:15 Rock star
00:2 5Påtaglig fara
03:20 The dictator

05:10 Family guy
06:00 Just shoot me
06:25 Community
06:45 Våra värsta år
07:35 Simpsons
08:30 Face off: Game face
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	Tattoo	fixers
19:00 Simpsons
20:00 Seinfeld
21:00 The book of Eli
23:20 Iron sky
01:05 Svenska fall
02:05 Hassel
02:55 Buffy the vampire slayer
03:40 Face off: Game face
04:25 American dad
04:50 American dad

05:00 Sverige idag
05:30 Go‘kväll
06:15 Fråga doktorn
07:00 Sverige möts: Direkt
08:00 Jills veranda
09:00 Skavlan
10:00 Svenska nyheter
10:30 Vinterstudion
11:00 Skidor: Världscupen
14:00 Vasaloppet
14:30 Alpint: Världscupen
16:30 Vinterstudion
16:45 K-märkta ord
16:50 På spåret
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
21:50 Erkännandet
22:35 Rapport
22:40 Lördagsbio: Rounders
  - sista spelet
00:35 Film: While We‘re Young
02:10 Janne Josefsson: Tagg-
 trådens tid
02:40 Stan Lee‘s Lucky Man
04:45 Sverige!

08:15 Hämnd och kärlek
10:45 Pathétique
11:35 Petra får en baby
12:05 Ett tufft år för Peltsi
12:35 Det antika Roms hemlig-
 heter
14:05 Vetenskapens värld
15:05 Superhjältarnas legender
15:50 Sverige idag, Allt om lin
16:20	Sverigefinnarnas	dag
16:50 Symbolernas hemliga värld
17:20 Den stora modelljärnvägs-
 kampen
18:05 Thelma & Louise - en 
 klassiker blir till
19:00 Kulturstudion
19:05 American Tap - steppdans
20:05 Kulturstudion
20:10 Hans Marklund
21:05 Kulturstudion
21:10 Sammy Davis
22:50 Kulturstudion
22:55 The Day
23:40 Vem kan utmana Trump?
00:10 Tasha 17K
00:40 När livet vänder
01:10 Vinterdrömmen
01:40 Bil i vinterdvala
01:45 Sportnytt, 
02:00 Superhjältarnas legender

09:00 UR Samtiden
15:00 Aktion fjällräv
15:25 Antikduellen
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 Året i New Forest
21:00 Det vilda Mexiko
21:55 Asiens turbulenta historia
22:45 Hälsans hemligheter
23:35 Ett vildare Europa
00:25 Murar, gränser och 
 taggtråd

20:00 Melodifestivalen 2020: 
 Final - syntolkat
21:50 Jills veranda
22:50 Dejta
23:35 Antikrundan
00:35 Husdrömmar - syntolkat

05:00 Husjägarna
06:00 Fixer upper
07:00 Bygglov
07:55 Nyhetsmorgon
11:30 Talang
13:25 Renées brygga
14:30 Ishockey: Luleå–Frölunda
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 
 – guldkorn
23:05 21 Jump Street
01:15 Star Trek
03:55 En plats i solen: Vintersol

05:10 Family guy
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 Sahara
00:05 Ride along
02:05 The book of Eli
04:00	Tattoo	fixers
04:55 2 1/2 män

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

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

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

Stödprenumeration 2020  
kostar bara 340 kronor

Stöd lokal
journalistik

MNYHETER
ELLERUDS

 LOKALTIDNINGEN FÖR MELLERUD
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Söndag

Måndag

Tisdag

Söndag Måndag Tisdag
05:15 Vem vet mest?
06:00 Sverige!
06:30 Antikrundan
07:30 Vinterstudion
08:00 Vasaloppet
13:00 Skidor: Världscupen
13:50 Vinterstudion
14:15 Alpint: Världscupen
15:00 Skidor: Världscupen
16:00 Vasaloppet
17:00 Alpint: Världscupen
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
21:55 Homeland
22:45 Stan Lee‘s Lucky Man
23:30 Rapport
23:35 Mord och inga visor
00:25 Veckans brott
00:55 Jills veranda
01:55 Dejta
02:40 Sändningsuppehåll
04:45 Strömsö

07:40 Sverige idag
08:00 Sean Scully - den ostoppbara 
 målaren
09:00 Hans Marklund - showdansens 
 mästare
10:00 Gudstjänst
10:45 Skidor: Världscupen
13:00 Snölejon, 13:25 Vinterdrömmen
13:55 Ishockey: SDHL
16:00 Rapport
16:05 Ishockey: SDHL
16:30 Egenland - Finland är fantastiskt
16:40 Sverige idag
17:00 ¡Habla ya!
17:10	Kortfilmsklubben	-	franska
17:41	Nyfiken	på	Sverige	-	engelska
18:00 Tasha 17K
18:30 Ett tufft år för Peltsi
19:00 Världens natur: Serengeti
20:00 Säsongsstart: Babel
21:00 Aktuellt, 21:15 Agenda
22:00 Dokument utifrån
23:00 Gudstjänst
23:45 Den stora modelljärnvägskampen
00:30 Rösträtt för kvinnor 100 år
00:45 Hvarför skola kvinnorna vänta?
01:00 Skam Deutschland
01:20	Sverigefinnarnas	dag
01:50 Petra får en baby

09:00 UR Samtiden
10:05 Skidor: Världscupen
10:45 UR Samtiden
15:00 Historiejägarna
15:25 Hälsans hemligheter
16:15 Mat med Mosley
17:05 Året i New Forest
17:55 Dox: Antropocen - människans 
 epok
19:25 Omöjlig ingenjörskonst
20:10 Ett vildare Europa
21:00 Omöjliga järnvägar
21:45	Uppfinningarnas	Afrika
22:40 Pappan som svek
23:35 Historien om Kina

20:00 Columbo
21:35 Petra får en baby
22:05 Sverige möts: Direkt
23:05 Janne Josefsson: Taggtrådens tid 
 - teckenspråkstolkat
23:35 På spåret - syntolkat
00:35 Hem till byn - syntolkat
01:35 Rederiet - syntolkat

05:00 Husjägarna
06:00 Fixer upper
07:00 Bygglov
07:55 Nyhetsmorgon
11:30 Så mycket bättre – guldkorn
12:55 Klassfesten
14:20 Farmen
14:55 Sverige mot Norge
15:55 Mandelmanns gård
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 Jägarna
00:35 Brottsjournalen
01:35 Kalla fakta
02:35 Tunn is
03:35 En plats i solen: Vintersol
04:30 Världens häftigaste tårtor

05:25 Men at work
06:00 Seinfeld
06:25 Just shoot me
07:15 My name is Earl
08:00 The history of comedy
09:00 Superstore
10:00 Brit cops
11:00 Seinfeld
12:00 Fresh off the boat
13:00 Brooklyn nine nine
13:30 Simpsons
14:30 Sahara
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
03:00 NCIS: Los Angeles
03:45 Taken
04:25 2 1/2 män
04:50 Men at work

05:15 Landet runt
06:00 Morgonstudion
09:10 Vem vet mest?
09:55 Landet runt
10:40 Sportspegeln
11:10 Klor, svett och tårar
11:20 Så ska det låta
12:20 Melodifestivalen 2020: Andra 
 chansen och Hall of Fame
14:10 Matiné: Sköna Helena
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 Fråga doktorn
19:30 Rapport
19:55 Lokala nyheter
20:00 Husdrömmar
21:00 Dejta
21:45 Sverige möts
22:00 Första dejten
22:30 Hannas baby
23:10 Rapport
23:15	Nattfilm:	Nightcrawler
01:10 Erkännandet
01:55 McLeods döttrar
02:40 Skam España 04:45 Sverige idag

07:40 Sverige idag
08:00 ¡Habla ya!
08:10	Kortfilmsklubben	-	franska
08:41	Nyfiken	på	Sverige	-	engelska
09:00-16:15 Forum
12:00, 16:00 Rapport
16:15 Gudstjänst
17:00 Egenland - Finland är fantastiskt
17:10 Norge från luften
17:15 Nyheter på lätt svenska
17:20 Nyhetstecken, 17:30 Oddasat
17:45 Uutiset, 18:00 Kulturveckan
18:30 Sean Scully - den ostoppbara 
 målaren
19:25 Berguvsungar
19:30 Hämnd och kärlek
20:00 Vetenskapens värld
21:00 Aktuellt
21:39 Kulturnyheterna
21:46 Lokala nyheter
21:56 Nyhetssammanfattning
22:00 Sportnytt
22:15 Seriestart: Jaktliv
22:45	Scenerna	som	förändrade	filmen
23:15 Skam Deutschland
23:35 Agenda
00:20 Thelma & Louise - en klassiker blir till
01:15 Symbolernas hemliga värld
01:45 Sportnytt, 02:00 Nyhetstecken

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

20:00 Husdrömmar - syntolkat
21:00 Dejta - syntolkat
21:45 Sportspegeln - teckenspråkstolkat
22:15 Jaktliv - syntolkat
22:45 Melodifestivalen 2020: Final 
 - syntolkat
00:35 Kalifat - syntolkat
01:20 Agenda - teckenspråkstolkat
02:05 Rederiet - syntolkat

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
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 Leif GW om: Blattarna som 
 byggde Sverige
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 The bay
02:50	Hawaii	five-0
03:50 En plats i solen: Sommarsol
04:50 Husjägarna

05:10 Amazing race
06:00 Just shoot me
06:25 Community
06:45 Våra värsta år
07:35 Simpsons
08:30 Face off: Game face
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 Buffy the vampire slayer
03:45 American dad
04:35 Hassel

05:15 Fråga doktorn
06:00 Morgonstudion
09:10 Fråga doktorn
09:55 Island och sociala medier
10:25 Lärlabbet, 10:40 Briljanta forskare
10:50 Sverige möts
11:05 Träna vallhundar
11:15 Anslagstavlan
11:20 Dejta, 12:05 Första dejten
12:35 Husdrömmar
13:35 The Graham Norton show
14:25 Matiné: Krig
15:50 Hem till byn
16:45 McLeods döttrar
17:30 Sverige idag
18:00 Rapport, 18:15 Kulturnyheterna
18:28 Sportnytt, 18:33 Lokala nyheter
18:45 Go‘kväll
19:30 Rapport, 19:55 Lokala nyheter
20:00 Auktionssommar
21:00 Gift vid första ögonkastet
21:45 Den sista sommaren
22:00 Veckans brott
22:30 Supertisdagen, 23:15 Rapport
23:20 Antikrundan
00:20 Första dejten, 00:50 Dejta
01:35 Svenska nyheter
02:05 McLeods döttrar
04:45 Sverige idag

09:00-16:15 Forum
12:00, 16:00 Rapport
16:15 Agenda
17:00 Vykort från Europa
17:10 Växthus med kyrkfönster
17:15 Nyheter på lätt svenska
17:20 Nyhetstecken
17:30 Oddasat
17:45 Uutiset
18:00 Vinterdrömmen
18:30 Hawking och Einstein 
 - Universums mästare
19:25 Flashmob med symfoniorkester
19:30 Hämnd och kärlek
20:00 Den stora modelljärnvägskampen
20:45 Kalla krigets hemligheter
20:55 Vinterliv
21:00 Aktuellt
21:39 Kulturnyheterna
21:46 Lokala nyheter
21:56 Nyhetssammanfattning
22:00 Sportnytt
22:15 Mr. Robot
23:00 Tasha 17K
23:30 Sean Scully - den ostoppbara 
 målaren
00:25 Hawking och Einstein 
 - Universums mästare
01:45 Sportnytt, 02:00 Nyhetstecken

20:00 Auktionssommar - syntolkat
21:00 Gift vid första ögonkastet 
 - syntolkat
21:45 McLeods döttrar
22:30 Kalifat - syntolkat
23:25 Suits
00:10 Hem till byn - syntolkat
01:05 Agenda - teckenspråkstolkat
01:50 Rederiet - syntolkat

14:00 UR Samtiden
17:00	Gubbar	bakom	flötet
17:30 Mat med Mosley
18:20	Uppfinningarnas	Afrika
19:15 Asiens turbulenta historia
20:05 Det vilda Mexiko
21:00 Dokument utifrån: Grisarnas 
 hemliga liv
22:00 Omöjliga järnvägar
22:45 Övergivna byggnader
23:30 Murar, gränser och taggtråd

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 Bonde söker fru – Jorden runt
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 The bay
02:50	Hawaii	five-0
03:50 En plats i solen: Sommarsol
04:50 Husjägarna

05:25 Family guy
06:00 Just shoot me
06:25 Community
06:45 Våra värsta år
07:35 Simpsons
08:30 Face off: Game face
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 Source code
22:55 How I met your mother
23:55 Family guy
00:55 American dad
01:55 2 1/2 män
02:50 Buffy the vampire slayer
03:35 Face off: Game face
04:25 American dad

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

Tel. 0530-125 40

christina@mellerudsnyheter.se 
Storgatan 20, Mellerud  

www.mellerudsnyheter.se FÖLJ OSS PÅ
FACEBOOK

Tel. 0530-470 50
0730-48 42 00

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

Funderar du på att sälja?
Villa eller Fritidshus?

Välkommen att boka en 
kostnadsfri värdering

Vi har köpare!
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Miljonregn över Dalboslättens vattendrag
Dalslands Miljö- och En-
ergiförbund tillsammans 
med Vänersborgs kom-
mun beviljas av Västra 
Götalands Länsstyrelse 
över sex miljoner kronor 
till projektet LEVA (Lokalt 
engagemang för vatten) 
– Minskad Övergödning i 
Lillån på Dalboslätten. 
Syftet med projektet är att 
förbättra vattenkvaliteten i 
Lillån och samtidigt bibe-
hålla en kostnadseffektiv 
livsmedelsproduktion. Pro-

jektet är ett av de få LEVA-
projekten som har beviljats 
både utökning och förläng-
ning fram till 2023. 

Projektet möjliggör ett nytt 
arbetssätt och ett nära och bra 
samarbete med lantbrukarna, 
samtidigt som det är en fan-
tastisk möjlighet för kom-
munerna att på ett konkret 
sätt arbeta för förbättrad 
vattenkvalitet.

LEVA är ett nationellt pro-
jekt och bygger på ett samar-
bete mellan Havs- och vat-

t e n m y n d i g h e t e n , 
Jordbruksverket, Lantbru-
karnas Riksförbund, Vatten-
myndigheterna och Länssty-
relserna. 

I dagsläget finns det 20 
nationella LEVA-projekt i 
Sverige, varav ett finns på 
Dalboslätten. Syftet med 
projektet är att försöka nå det 
nationella miljömålet att 
minska övergödning och 
samtidigt jobba för att stärka 
den nationella livsmedels-
strategin. 

Drönarfoto över Lillån i Gestad, tagen på 80 meters höjd. Foto: Robin Johansson, Vänersborgs kommun.
Madeleine Svärd i fält vid Lillån vid provtagningsstationen Låssbyn. Foto: 
Anton Larsson, Vänersborgs kommun. 

Minskar risken  
för övergödning
Genom att minska växtnä-
ringsläckaget från åkermar-
ken ut i vattendragen så att 
grödorna istället tar upp nä-
ringen minskar risken för 
övergödning. Projekten som 
bedrivs på lokal nivå samar-
betar nära med markägare för 
olika åtgärder som minskar 
transporten av växtnäring 
som tillexempel fosfor ut i 
vattendragen. 

På lokal nivå är även Dal-
bergså/Holmsåns Vattenråd 
och Vattenvårdsförbund 
samarbetspartner i projektet. 
Projektet sker i samverkan 
med lokala markägare på 
Dalboslätten i både Väners-
borgs och Melleruds kom-
muner. 

Mark- och växtagronomen  
Madeleine Svärd är anställd 
av Dalslands miljö- och en-
ergiförbund för att leda pro-
jektet. Förbundets miljöstra-
teger och Vänersborgs 
kommunekologer medver-
kar som stöd i projektarbetet. 

I slutet av 2019 fick för-
bundet och Vänersborgs 
kommun besked om att pro-
jektet beviljas stöd med över 
sex miljoner kronor via LO-
VA-stödet från Västra Göta-
lands Länsstyrelse. Detta 
resulterar bland annat i att 
projektet förlängs till och 
med år 2023 och att projekt-
området utvidgas från Lillåns 

avrinningsområde till hela 
Dalboslättens avrinnings-
område. 

Förbättrad vattenkvalitet
– Det är ett mycket glädjande 
besked för projektet och ökar 
chansen till förbättrad vat-
tenkvalitet. Flertalet markä-
gare, oftast lantbrukare, är 
idag redan med i projektet 
och har bra idéer om en rad 
åtgärder som kan anläggas 
på deras marker. Vi tror verk-
ligen på det här arbetssättet, 
att tillsammans med markä-

garna hitta lösningar som 
passar, säger projektledare 
Madeleine Svärd.

Bertil Hagsgård är en av 
alla lantbrukarna som deltar 
i projektet.  Bertil driver 
tillsammans med sin fru Hil-
levi, Hagsgårds Lantbruk 
och Hagsgårdsgrisen i Bol-
stad utanför Mellerud. 

– Även om vi har förhål-
landevis bra status på vattnen 
i vårt område kan det alltid 
bli bättre. Vattenfrågor är 
viktig och de måste vi jobba 
med menar Bertil. 


