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Priserna gäller måndag 2/3 – söndag 8/3 2020  
med reservation för ev slutförsäljning och tryckfel.

Prosciutto crudo
Garant, 80 g, jfr-pris 187,50/kg.

Kvarnkullen
Öppet alla dagar 8 - 22

BONUSKUND
Svensk kycklingbröstfilé
Garant, Sverige, försk, ca 850 g.
Max 3 köp/hushåll/vecka 10

Ciabatta
Dafgård, flera sorter, 130-150 g, 
jfr-pris 33.33-38.46/kg.

Mozzarella
Wernersson, 125 g, jfr-pris 40,00/kg.
Max 3 köp/hushåll/vecka 1015:-

/st

BONUSKUND

5:-
/st

Torskrygg
Findus, fryst, 450 g, jfr-pris 131,11/kg. 
Max 5 köp/hushåll/vecka 10

Cocktailtomater
Smått och gott. Jfr-pris 59,90/kg.
Max 3 köp/hushåll/vecka 10

79:-
/kg

59:-
/st

5:-/st

Nygräddade i butik

 8:-
/st

BONUSKUND

k-bygg.se

MELLERUD Sapphultsgatan 12 
0530-330 00
Mån-fre 6.45-18, lör 9-14

ÖPPETTIDER
Vardagar 645-1800

Lördagar 900-1400

Fr.o.m. 1 mars öppet till  
kl. 14.00 på lördagar

Gäller t.o.m. den 30 september

VÄLKOMMEN!

Sista chansen!
Har du en idé eller ett projekt? 

Nu har du chansen att göra verklighet av den. 
I 10 år har vi tillsammans med Dalsland utvecklat 
bygden med både små och stora idéer och projekt. 

Läs mer och ansök på www.dalsbank.se 

Sista ansökningsdag 8 mars!

Judodraget 2.0 arrangerades i lördags med 120 deltagare. T.v: Elliot Larsson, KIF:s judosektion, segrade i U11-finalen mot Anton Mårdberg, tävlande för Göteborgsklubben JK Budo. Foto: Susanne Emanuelsson.

– Sidan 15 –

120 unga 
möttes 
på mattan
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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 ÅRSMÖTE

Onsd 25/3 kl. 19.00 
i Klubbstugan. Fika.
Sedv. årsmötesförh.

Välkomna!

FÖRENINGEN KROPPEFJÄLLS VANDRARE
 ÅRSMÖTE 

Söndag 22 mars kl. 16.00 
i Järns Bygdegård

Efteråt bildvisning från Karolinerstugan

och Karl XII:s väg

Servering och kaffelotteri

Årsmöte 
Tisdag 31 mars kl 18.30 
Tingshuset i Mellerud

Vi börjar mötet med information för unga och 
äldre om ev. införande av en ”Timpool”

 Vi bjuder på kaffe och kaka

Anmälan senast fredag 27 mars till 
Mona 070-651 01 92

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: Melleruds bibliotek 
www.bibliotekdalsland.se

Föreläsningar 

Örtterapeut Anna-Karin 
Strandberg

18/3 kl. 18.00 Gör dina egna salvor
1/4 kl. 18.00 Naturens Apotek 

22/4 kl. 18.00 Nyttigheter i Naturen
1/4 kl. 17-18 Byt sticklingar

Malin Palm
Måleri

Konstrummet, Melleruds bibliotek 7-27 mars
Vernissage lördag 7 mars kl. 12-13

Det händer på biblioteket

Samarr.

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

FILMVISNING
filmer av Jan G Andersson

Hos Ungers på Granbacken 
Måndag 16/3 kl. 19.00 i Gestad Bygdegård

Serietecknare med djupa tankar
Tisdag 17/3 kl. 19.00, bion Åsensbruk
Lars Madsen: Radioman och folklivsskildrare
Torsdag 19/3 kl. 18.00, Centrumsalongen, Mellerud
I traktorns tjänst med Tore Berg
Torsdag 26/3 kl. 19.00, Gestad Bygdegård
I traktorns tjänst med Tore Berg
Söndag 29/3 kl. 17.00, Erikstad Bygdegård

Bertil ”Raggarn” Herlogsson
Söndag 5 april kl. 14.00 och 18.00
i församlingshemmet Sundals Ryr

Förbokning: 070-962 38 91

Förbokning: 070-629 86 44

Förbokning: 070-962 38 91

Förbokning: 070-962 38 91

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

4 – 11 mars 2020
Andra söndagen i fastan
”Den kämpande tron”
Reservation för ändringar. För uppdaterad 
information, se hemsidan eller Kyrkguiden

BOLSTADS FÖRSAMLING
Sön 8/3 14:00 Cafégudstjänst i Erikstads bygdegård, 
   Kerstin Öqvist. Fika efteråt.

HOLMS FÖRSAMLING
Ons 4/3 10:30 Förmiddagskaffe i Kyrkans Hus. Musik och 
   sång av Ingmar Bengtsson och Anders 
   Ljungqvist.
Tor 5/3 10:00 Mässa i Kyrkans Hus, Christer Alvarsson.
Tor 5/3 11:00 Kafé Kom In i foajén efter mässan.
Tor 5/3 13:00 Baby café i Kyrkans Hus. För vuxna ihop med 
   barn mellan 0-3 år.
Tor 5/3 18:30 Aftonsång i Kyrkans Hus, Mia Palm och 
   Anders Fredriksson med en ensemble ur 
   Järns sångkör medverkar.
Fre 6/3 09:30 Kyrkis i Kyrkans Hus. För vuxna ihop med 
   barn mellan 0-4 år.
Sön 8/3 17:00 Gudstjänst i Kyrkans Hus, Christer Alvarsson.
Tis 10/3 11:30 Andakt på Fagerlidshemmet.
Ons 11/3 12:00 Andakt i Kyrkans Hus, Christer Alvarsson.
Ons 11/3 12:30 Lunch efter andakt, pris 60 kr. Anmäls till 
   expedition senast tisdag kl. 11.

SKÅLLERUDS FÖRSAMLING
Sön 8/3 11:00 Mässa i Kyrkstugan, Christer Alvarsson.

ÖRS FÖRSAMLING
Ons 4/3 12:15 Mässa på Karolinen.
Sön 8/3 09:30 Gudstjänst i Stakelunds församlingshem, 
   Kerstin Öqvist. Fika efteråt.

Välkommen till Nordalskretsens 

Årsmöte 
Tisdag 10 mars kl 18:30
Stallet bakom Tingshuset

Naturbilder och miljösamtal
Vi behöver bli fler som vill engagera sig för  
olika miljöfrågor.  
Välkommen till en samtalskväll med gott fika

ÅRSMÖTE

Framtidspartiet i Mellerud

Torsdag 12 mars kl 19.00
på Tingshuset, Mellerud

Alla medlemmar hälsas varmt välkomna!
Styrelsen.

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

UPPERUD 9:9

www.upperud.se

Vårens Mat & Musik /// Förboka 350:-

HYLLNINGSORKESTERN 
Marie Fredriksson & Roxette  

  9/4
CARRO ANDERBERG BAND  7/3

ELIE SANDBERG  22/5
10/4

Torget, Mellerud • Tisdag 14 januari

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

Torget, Mellerud • Tisdag 28 januari

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

Torget, Mellerud • Tisdag 11 februari

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

Torget, Mellerud • Tisdag 25 februari

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

Torget, Mellerud • Tisdag 10 mars

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

Torget, Mellerud • Tisdag 24 mars

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

Äntligen kan vi öppna upp för

   LUNCH 12 -14 på Nuntorp
Onsdag 11/3 slår vi upp portarna till  

våra nyrenoverade lokaler!
Vi bjuder alla gäster på dessert under v. 11

Varmt välkomna!

Ann-Charlotte, Tarek & Anna

Mån – fre lunch 12.00 – 14.00    105 kr

Buffé ink, sallad, dryck,kaffe & kaka
(Vid köp av ett häfte med 10 lunchkuponger betalar du 85 kr) 

Meny hittar ni på vår Facebook, Instagram och  
snart på vår hemsida.
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Var? Storgatan 13, Mellerud
När? 7 mars kl 13.00

Vi bjuder även på  ka och
musik av Sarah Isgren.

Välkomna! Leila Ali Elmi (MP)

Riksdagsledamot

besöker Dalsland!

Idrottshuset, Mellerud

VSH - JACK 2.000:- – 35 rop 

- Välkommen - 
till en bra Bingo

Torsdag 5/3 kl 19.00

MELLERUDS IF

Mini Jack 8.000:- - 55 rop

RÖVARE 12.000:-   -  50 rop

Buss från Bengtsfors över
Åsensbruk 0706-22 06 00

BINGO

Lådbingo Jack ca 2.500:- 

  

Bolstad
Prästgård
Onsdag 11 mars kl 19
Jan G. Andersson, 
Troneberg visar filmen 

Min egen väg - om Ingmar 
Andersson på Tonsberg.

Entré m. kaffe: 100 kr.
Arr. Bolstad Prästgårds Vänner i 

samarb. m. SV Väst.

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

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

Mamma Mia! The party
Rondo Göteborg

Buss Grums-Åmål-Mellerud-Brålanda
Läs mer & boka på vår hemsida!

26/9, 2 dagar ...... 2.890:-
Bussresa t/r, 1 hotellövernattning på 
Scandic Opalen****, 1 frukostbuffé, 
inträde & 3-rätters meny på Rondo.

Birgitta Olsson och 

Margaretha Forssell 

Olsson berättar om 

PETS

  
Rotary
Mellerud

Måndag 9/3 

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

Örtföreläsningar 
och sticklingsbyte

Det arrangeras örtföre-
läsningar och sticklings-
byte på Melleruds biblio-
tek i vår.
Anna-Karin Strandberg är 
örtterapeut och arbetar på 
Studiefrämjandet. Under 
våren kommer hon att ha tre 
föreläsningar med örttema 
på biblioteket i Mellerud.

Den första föreläsningen 
handlar om hur man gör sina 
egna salvor. Föreläsning 
nummer två heter ”Naturens 
apotek” och den avlutande 
föreläsningen heter ”Nyt-
tigheter i naturen”.

Inför den andra föreläs-
ningen den 1 april kommer 
det att finnas möjlighet att 
byta sticklingar och fröer. Så 
ta med er det ni har hemma 
och få möjlighet att byta till 
något annat.

Örtterapeuten Anna-Karin Strandberg håller i tre föreläsningar under 
våren. Foto: Privat.

Taubehyllning
Tisdagen den 10 mars är 
det dags igen för Visklubb 
-67 att hylla Evert Taube 
på Kulturbruket på Dal. 
Det är en sed visklubben 
haft alltsedan 2010 och nu 
är det alltså elfte året i rad 
som Taubekonserten äger 
rum.
Några av de medverkande 
har varit med alla år, andra 
flertalet gånger, men i år är 
det också dags för en nykom-
ling- Bosse Rhodén på drag-
spel och keyboard, att ta plats 
i gänget. 

Övriga är Annette Svane-
lind, Anders Falk, Per Nils-
son, Henrik Olsson och 
Svante Olsson.

Svante Olsson, Annette Svanelind och Anders Falk och där bakom Per 
Nilsson, Henrik Olsson och Bosse Rhodén bjuder på ett blandat Taube-
program i Kulturbruket på Dal tisdagen den 10 mars.

Queen C öppnar 
vårprogrammet! 

Det är en fröjd att följa 
Carro Anderbergs utveck-
ling som låtskrivare och 
artist. Tillsammans med 
bandet kommer hon köra 
100 procent eget material 
på vårens första spelning 
på Upperud 9:9 den 7 
mars. 
Carro älskar country, ameri-
kansk musik, pop och rock. 
Hon har en underbar röst som 
gärna sjunger ömsint och 
berättande med gitarren för 
att i nästa låt riva rock med 
rang. Hon spelar och sjunger 
flitigt som soloartist, i olika 
samarbeten såsom Hyll-
ningsorkestern och tillsam-
mans med sitt band som be-
står av Rasmus Lindblom 
bas, Mattias Hagström trum-
mor, Petter Olsson elgitarr 
och Tommy Christensen 
klaviatur.

– Upperud är ju favvostäl-
let att spela på, det har väl 

Carro Anderberg med band spelar 100 procent eget material på vårens 
första spelning i Upperud.

Som vanligt blir det ett 
blandat urval av Evert Tau-
bes cirka 215 visor som 
presenteras. I två välmatade 
avdelningar framför gruppen 
ett 25-tal visor med kända 
guldkorn som Inbjudan till 
Bohuslän, Maj på Malö, Pie-
rina, Linnéa och Sjösala vals 
varvat med till exempel mera 
sällan framförda Sol och vår, 
Vinterballad, En håttespele-
man, Solig morgon och 
Borta bra men hemma bäst.

Solonummer och duetter 
varvas med gemensamma 

nummer för hela ensemblen 
och den mix gruppen bjuder 

på brukar falla de allra flesta 
i smaken.

ingen missat.  Jag är både 
flitig besökare och trogen 
återvändare till denna lilla 
goa scen där det satsas på 
musik. Nästan som hemma 
fast med en trogen och lyss-
nande publik. Jag ser så fram 
emot att få spela mina låtar 
med bandet, och det blir 
premiär för  mycket nytt som 

jag skrivit denna vintern, 
säger Carro. 

Carro har en hel del spel-
ningar i kalendern för 2020, 
men det stora målet är att 
spela in en EP och ligga på 
Spotify. 

– Äntligen ska det ske, 
säger Carro Anderberg.

FISKBILEN erbjuder

Torget, Mellerud • Fred. kl . 10-18

SKREIEN ÄR HÄR! Bästa torsken!
Storfilé och rygg!
Rödingfilé        helt kg 179:-

 
Färska räkor lägsta dagspris!

Annonsera på
Från A till Ö

Ring eller maila Christina
0530-125 40

annons@mellerudsnyheter.se
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Veckans lunch

Senior
MATSEDEL

Vecka 11 Skolan
Måndag 9/3: Ost- och skinksås med 
makaroner och broccoli.
Dessert: Nyponsoppa.

Tisdag 10/3: Stekt kycklingfilé med 
örtsås, kokt potatis och morotsmix.
Dessert: Björnbärskräm.

Onsdag 11/3: Fiskgratäng med dill, kokt 
potatis och gröna ärtor. 
Dessert: Konserverade persikor.

Torsdag 12/3: Grillkorv med hemlagat 
potatismos och grönsaksmix.
Dessert: Bärsoppa.

Fredag 13/3: Köttbullar med brunsås, kokt 
potatis, ärtor/morötter och lingonsylt.
Dessert: Tropisk kräm.
Lördag 14/3: Fina festgrytan med kokt 
potatis och blomkål.
Dessert: Morotskaka.
Söndag 15/3: Stekt rödspätta, kokt potatis, 
remouladsås, citronklyfta och gröna ärtor.
Dessert: Jordgubbsmousse.
Hemtjänstens alternativ v. 11
Mån-ons, fre-sön: Stekt falukorv med 
potatismos och grönsaker. Tors: Ugnspann-
kaka med stekt fläsk och lingonsylt.

Måndag Ost- och skinksås*, pasta 
och broccoli.
Alt: Ost- och paprikasås med pasta, 
bönmix och broccoli.
Tisdag Kycklinglårfilé* med örtsås, 
ris och morotsmix.
Alt: Quornfilé med örtsås, ris och 
morotsmix.
Onsdag Fisknuggets** med kall 
örtdressing och klyftpotatis.
Alt: Kikärtsbiff med kall örtdressing och 
klyftpotatis.
Torsdag Grillkorv* med hemlagat 
potatismos och grönsaksmix.
Alt:  Veggiekorv med hemlagat potatis-
mos och grönsaksmix.
Fredag Köttbullar*, brunsås, pota-
tis, ärtor/morötter och lingonsylt.
Alt: Grönsaksbullar, brunsås, potatis, 
ärtor/morötter och lingonsylt.

Varje dag serveras: 
 Sallads-/råkostbuffé med dressingar 

samt hårt och mjukt bröd.
* Ursprungsland Sverige. 

**Miljömärkt.

Film om Ingmar 
på Tonsberg

På onsdag kväll den 11 
mars i Bolstad Prästgård 
visar Jan G. Andersson, 
Troneberg sin film ”Min 
egen väg” om Ingmar An-
dersson på Tonsberg, Örs 
socken, som avled 2019. 
Ingmar Andersson var såg-
verksarbetaren som blev 
skifferläggare och hem-
bygdsforskare. Han skrev 
böcker om skiffer och torpen 
på Kroppefjäll. Geoveten-
skap var ett av hans stora 
intressen och han hade stude-

rat detta ämne på universi-
tetsnivå. 

Ingmar Andersson var tu-
senkonstnär inom många 
områden och han gjorde 
uppfinningar som snövingen, 
vedklyven, vedbäraren med 
mera. I filmen dokumenteras 
Ingmars insats för dalsländsk 
skifferhistoria och konsten 
att lägga skiffer.  Filmen om 
Ingmar är Jan G. Anderssons 
20:e film sedan han började 
göra filmer år 2010. 

Fullt ös med kärlek till Beatles
MELLERUD 
I fredags kväll spelade 
bandet BeatUs på Kultur-
bruket på Dal. En hyllning 
till The Beatles och deras 
odödliga musik som etsat 
sig in i själen på så många 
människor världen över.
Redan i foajén märktes för-
väntningen i publiken, 
många hade varit med redan 
på sextiotalet när Beatles 
slog igenom och förändrade 
världen med sin musik. Ett 
frihetsslag, en känsla av eu-
fori, en injektion av livs-
glädje, frihetsanda och 
drömmen om en mänskligare 
värld gavs åt världen och var 
oemotståndligt.

Lars Risberg, Michael 
Nilsson, Lars Wikström och 
Roine Johansson är fullfjä-
drade musiker med en stor 
kärlek till Beatles och även 
mästare på att få otvungen 
kontakt med sin publik. I 
mellerudspubliken fanns 
många som hade god koll på 
sitt favoritband och dialogen 
kom snabbt igång.

Konserten startade med 
rock´n roll och berättelsen 
om hur allting började. Den 

BeatUs bjöd på en bejublad hyllningskonsert till Beatles på Kulturbruket på Dal i fredags kväll. Fr.v Lars Wik-
ström, Lars Risberg och Michael Nilsson. 

Fullsatt på skottårssoaré
MELLERUD 
Det blev en härlig musi-
kalisk eftermiddag när 
Bettes Drängar tillsam-
mans med Red Wing Band 
i lördags äntrade scenen i 
Kalandersalen i Dalsland 
Center. Dagens repertoar 
var lite blandad och med 
inslag av svängig gladjazz. 
Bettes Drängar har framträtt 
tillsammans med Red Wing 
Band vid ett flertal tillfällen 

Bettes Drängar uppträdde tillsammans med Red Wing Band inför en fullsatt Kalendersal på Skottårssoarén 
under lördagseftermiddagen. Längst t.h. Hans Zackrisson, trombonist och en av grundarna av bandet.

tidigare, men detta var allra 
första gången på Dalsland 
Center. 

Kören inledde lördagens 
skottårssoaré med ”Hör fio-
len den sjunger” där körmed-
lemmarna stod utplacerade 
på olika ställen i salen och 
sedan avslutade visan ge-
mensamt på scenen. Härefter 
bjöds på ett par Barbershop-
låtar. 

Efter detta var det så dags 
att Red Wing Band presente-
rade sig. De inledde med 
Don´t give up the ship där 
främst trombonspelet drog 
applåder. Trombonisten 
Hans Zackrisson stod sedan 
för solosången i den efterföl-
jande creolfranska låten Eh, 
la, basförstärkt med körsång 
av drängarna. 

Allsång
Tillsammans med publiken 
tog sig kören an Min älskling 
du är som en ros. Två tyska 
sånger från 1800-talet bjöd 
kören på innan det blev dags 

för låtpremiär. Ett par sånger 
som man tidigare aldrig 
framfört inför publik presen-
terades. Den ena var en 
svensk gånglåt från 1910, 
Storstugans marsch, eller 
Mungalåten som den också 
kallas. Den andra var Gläd-
jens blomster, från början en 
svensk folkvisa, som popu-
lariserades 1938 genom 
Hugo Alvféns arrangemang 
för just manskör.

Berörde många själar
Mycket finstämt framfördes 
Rör vid min själ, ursprungli-
gen You raise me up, och 
med svensk text av Åsa Jin-
der. Till Elisabette Emanu-
elssons ackompanjemang 
läste Bengt Örthagen första 
versen, där sedan Fredrik 
Johanssons fantastiska bas-
röst tog vid för att sedan 
kompletteras av Claes Hell-
berg innan hela kören avslu-
tade. 

Att körmedlemmen Fred-
rik Johansson gillar Povel 

Ramel gick inte att ta fel på. 
Allsång blev det återigen, 
men nu med en underfundig 
tungvrickartext av Ramel. 
Härefter fortsatte kören sitt 
framförande, några fler bar-
bershops bjöds det på, lik-
som låtar tillsammans med 
Red Wing Band. 

Dagens föreställning av-
slutades med Elvis Presley-
låten Can´t help falling in 
love with you.  

Både kör och band verkade 
lika förtjusta att få framträda 
tillsammans med varandra 
igen. Spel- och sångglädje 
bjöds det också på från båda 
håll.

 – Vi känner oss hedrade av 
att få framträda med denna 
eminenta kör, ja det är en 
fantastisk kör ni har här, sade 
Hans Zackrisson som var en 
av de som grundade Red 
Wing Band och varit med 
från starten 1994.

Ing-Marie Norrman

unge Paul Mc Cartney gick 
för att höra John Lennon i 
bandet the Quarrymen nå-
gonstans i Liverpool i slutet 
av 50-talet. Mellan låtar som 
blev mer och mer bekanta 
och beatelska beskrevs vä-
gen fram till bildandet av The 
Beatles och den ena pärlan 
efter den andra serverades 
med smittande glädje. 

Anekdoterna var många, 
som när bandet besökte Sve-
rige för första gången och 

bad om Lill-Babs autograf. 
Hon bad inte om deras.

BeatUs spelar med samma 
sättning som originalet, med 
två gitarrer, elbas och trum-
set. Alla fyra bandmedlem-
marna sjunger. Det var fullt 
ös och stämningen i Spar-
banksalongen var på topp.

Efter pausen kom en mer 
stilla del där bland annat lå-
ten Because från albumet 
Abbey Road sjöngs i mäster-
lig stämsång av Risberg, 

Nilsson och Wikström, starkt 
uppskattad av publiken. Och 
underbara Blackbird likaså.

Vid konsertens slut blev 
det allsång där publiken fick 
sjunga med i ett medley av 
låtar. 

Allt slutade med stående 
ovationer och en publik som 
dansade till Twist & Shout.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

Sex lodjur får skjutas 

I jaktområde 2, där Mellerud, Åmål och Bengtsfors kommuner ingår, får 
högst ett lodjur skjutas. Foto: Uriel Soberanes, unsplash.se

I söndags, den 1 mars, 
startade licensjakten 
efter lodjur i Västra Göta-
land. Jakten avslutas när 
sex djur fällts, eller senast 
den 31 mars.
Länsstyrelsen har beslutat att 
sammanlagt sex lodjur får 
jagas i tre områden i länet. 
Det rör sig om kommuner 
med flertalet av länets kända 
lodjursfamiljer samt områ-
den som haft problem med 
angrepp på får. Jakten avslu-
tas senast den 31 mars.

Högst två lodjur får fällas 
inom jaktområde 1 som be-
står av kommunerna Karls-
borg, Töreboda, Tibro, 
Skövde, Hjo, Tidaholm och 
Falköping.

Högst ett lodjur får fällas 
inom jaktområde 2 som be-
står av kommunerna Åmål, 
Bengtsfors och Mellerud.

Högst tre lodjur får fällas 
inom jaktområde 3 som be-
står av kommunerna Mark, 
Svenljunga, Tranemo, Borås 
och Ulricehamn.
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Nyhet!

Vi firar 
Bananens dag 4/3

AKTUELLA ERBJUDANDEN 4/3-8/3
MELLERUD 

VÄLKOMMEN TILL 
COOP MELLERUD!

Öppet alla dagar 06–22

BANAN 
Gäller endast 4/3. Ord. pris 24:95/kg. 

TACOTILLBEHÖR 
Santa Maria. Nachos, tortillas, såser. Ord. pris 14:95/st. 

Bananens dag 4/3

10k�  10k�  

FESTIVAL
KVÄLLEN

La� a för

LANTBRÖD EKO 
Pågen. Ord. pris 36:95/st.  

Vi firar 
Punschrullens dag 7/3

PUNSCHRULLE
Coop. Gäller endast 7/3. Ord. pris 16:95/förp.

Punschrullens dag 7/3

10k�    

26)=�  

Lyckad enhjulingsshow
MELLERUD 
I lördags intog enhjulings-
cyklisten Peter Rosendahl 
A-hallen i Rådahallen för 
en spexad show i samband 
med Judodraget 2.0. 
Peter Rosendahl slog sitt 
första Guinness-rekord när 
han var tolv år gammal. 1980 
vann han VM och efter det 
var han fullbokad över hela 
klotet. Sedan dess har han 
slagit 50 stycken världsre-
kord till och turnerat med 
enhjulingscykel i över 60 
länder. 

Utöver alla rekord med 
hjälp av enhjuling innehar 

han sjunde dan i judo, jujutsu 
och karate. Han har sedan 
han var liten sysslat med 
både kampsport och enhju-
lingskonster, men från bör-
jan var det inte alls de spor-
terna som intresserade. 

– Jag ville bli ryttare, berät-
tar han. Han cyklade till och 
från stallet och efter att han 
fått en enhjuling av sin pappa 
började han tricksa med den. 

Tuff branch
Rosendahl bodde i Las Vegas 
under 16 år och hade då en 
pågående show där han 
gjorde trick på flera olika 
enhjulingar. En showkväll 

1992  gick ett trick fel, något 
som resulterade i att han bröt 
båda handlederna. Den tuffa 
branschen tillät inte ens 
längre vila efter en sådan 
skada och han genomförde 
sin show med gipsade hand-
leder.

– Jag sydde på lite glitter 
och fortsatte showen dagen 
efter, berättar han. 

Efter en turné i Kina och 
Ryssland 2016 bestämde han 
sig för att sluta turnera med 
sporten. 

– Jag är världens äldsta 
cyklist som håller på fortfa-
rande, men det blir inte 
samma grej när man blir 

Publiken fascinerades över de konstiga cyklarna.

Rosendahls dotter deltar i ett nummer genom att stå på axlarna. 

Peter Rosendahl hoppar över en pojke ur publiken. 

äldre, säger han och förklarar 
att han inte längre kan cykla 
på världens minsta enhjuling 
efter en knäskada. 

Barn fick hjälpa till
Peter Rosendahl var väldigt 
glad för att få framträda i 
Mellerud under helgen. 

– Min yngsta dotter har 
aldrig sett mig uppträda, be-
rättar han. 

Under framträdandet fick 
dottern sitta på axlarna under 
ett trick. Förutom sin egen 
dotter gav han många barn i 
publiken möjlighet att testa 
på att cykla själva, samt att 
sitta på hans axlar när han 
hoppade och cyklade runt. 

Ett trick gick ut på att sit-
tandes på enhjulingen hoppa 
över en människas ben. Med 
detta fick en modig pojke i 
publiken hjälpa till. 

Karolina H. Wessman
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Ett varma TACK
till Er som på olika  

sätt hedrat

Hans Nordgrens
bortgång.

Minnesgudstjänsten i 
Karlslunds kapell i Nora 
blev ett vackert minne 

för vår familj
Tuula

V  edakslä rå

B ejrö  N  nidro
* 5 f iraurbe  1 949   

h  sso tanmäl ra
i  dankas hco gros rots 

26 f iraurbe  2  020

G  ALLINU
A ann   hco P  rete

A  sredn
S tkäl   hco v  rennä

D  aträjh adog tti
D  ennis asujl tti

h  avel llaks sso so
i  .ennim tmaskcat 

B i mur regä negninvarge  
H  durelleM ,akryk smlo
t .00.31.lk sram 62 gadsro  
A  .nakryk i satulsva netk
S nednofrecnaC anräg döt  
v  es.sunof.rodissennim ai

Vår älskade 

Olle Jacobsson

* 29 december 1930

har lämnat oss
i stor sorg och saknad.

Björserud 
26 februari 2020

Lena och Mikael

Sven-Olof och Anna-Lena

Peter och Christina

med familjer
Ulrika

Övrig släkt och vänner

Det gick en 
gammal odalman

och sjöng på åkerjorden
Han bar en 

frökorg i sin hand,
och strödde mellan orden

för livets början 
och livets slut

sin nya fröskörd ut
Han gick från soluppgång

till soluppgång
Det var den 

sista dagens morgon
Jag stod som harens unge,

när han kom
Hur ångestfull jag var
inför hans vackra sång
Då tog han mig och 
satte mig i korgen

och när jag somnat,
började han gå

Döden tänkte jag mig så
Bo Setterlind

Begravningen äger rum i
Sundals-Ryrs kyrka måndag

30 mars kl 11.00. Efter
akten inbjudes till 
en minnesstund i 

församlingshemmet. 
Svar om deltagande till
Blixt Begravningsbyrå
på tel. 0521 - 71 11 63,
senast tisdag 24 mars.
Lika välkommet som

blommor är en gåva till
Svenska Röda Korset 
på tel. 0771 - 19 95 00.

V  eräk rå

K tne  
J  ksaK-nossnaho

* 17 a itsugu  1 749   

h  sso tanmäl ra
i  dankas hco gros rots 

18 f iraurbe  2  020

K llej   hco M  ano
S net   hco G  lennu
A atin   hco J  enna

L  ane
S nenrabnoksy   dem f  rejlima

S tkäl   hco v  rennä

I  nenotfa remmok dnalb
h  tatnävo hco tgitsa

I  mos ned remmok dnalb
e  .erairfeb n

B i mur regä negninvarge  
Ö sram 71 gadsit akryk sr  
k -RHD anräg dötS .00.31.l
D tfarksgnildnaH tehgitkale  
R   aiv tehirfeslerö
m  es.sunof.rodissenni

V  eräk rå

A sredn  L  nossra
* 13 a itsugu  1 849   

h  sso tanmäl ra
i  dankas hco gros rots 

21 f iraurbe  2  020

K  NITSRE
H kirne   hco P  allinre

I  bocaJ ,kas
A ilenn   hco M  leahci

W  anilevE ,amli
S tkäl   hco v  rennä

V dallåsebkcäns ne di  
h va trop ne råts dnartssva  

r  ,agnut roso
d nekarv antlum aliv i rä  
o  or åf näm attört ed hc

D  nossrednA na

B i mur regä negninvarge  
H  durelleM ,akryk smlo
f   .00.31.lk sram 02 gader
E llit sedujbni netka retf  
m llit nalämnA .dnutssenni  
F  54001-0350 .let suno
s   .3/31 tsane
S nednofrecnaC anräg döt  
e resnärG natU erakäL rell  
v  es.sunof.rodissennim ai

Vårt varma TACK
till Er alla som på olika 

sätt hedrat minnet av vår 
älskade

Majken Olsson
vid hennes bortgång och 

begravning.
Gunilla och Chicki  

med familjer

Ev. uppvaktning
undanbedes. 

Marina Andersson
Bolstad

UPPVAKTNING

PREDIKOTURER

Veckans 
ros...

...till Ann-Britt Lindberg som 
ställt upp och hjälpt mig.

Birgit

Jag vill gratulera Ulla och Conny Lång, Kristi-
nelund, Vänersborg på Guldbröllopsdagen den 
7 mars. De vigdes den 7 mars 1970 i Holms 
kyrka.

Hälsningar Viola

SORGTACK
SORGTACK

DÖDSFALL

DÖDSFALL

Guldbröllop

MELLERUD
Smyrna: Onsd 19 Bibel-
klassen. Torsd 17 Språkcafé. 
Fred 18 Barnträff. Sönd 11 
Gudstj. Glenn Antonsson fr. 

Säffle, predikar o sjunger. 
Kaffe. Tisd 10 Bönedag i 
Säffle – anmälan.
Equmeniakyrkan: Torsd 
18.30 Städ & Trivs. Sönd 11 
Gudstj. ”Till jordens yttersta 
gräns”, en missionsresa till 
Ecuador. Torgny & Kris-
tina Grahl, Smögen. Nattv.  
Kyrkkaffe. Offerdag för 
Pastors- och Diakonutbild-
ningen. Tisd 10-12 Tisdags-
kaffe & Rastplats. 18 Scout.

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

Smyrna: Fred 18.30 
Fredax. Sönd 11 Famil-
jegudstj. barnvälsignelse, 
nattv., kyrkkaffe. Tisd 11 
Bön.
Equmeniakyrkan Södra 
Dal: Torsd 10 Frändefors, 
bibelsamtal. 18 Brålanda, 
bibelsamtal. Lörd 15 Frän-
defors förhandl. 18 Frände-
fors, församl.kväll m. serv. 
quiz och andakt. Sönd 11 
Brålanda, Gudstj. ”Kvinnor 
i Bibelns texter”, Sigward 
K. Kyrkkaffe. 
Brålanda: Fred 15 Gudstj. 
med nattv. på Servicehu-
set, Anette J Carlson. Sönd 
11 Gudstj. i fsh, Thomas 
Holmström och Helena 
Hughes. Ssk o. kyrkkaffe. 
Månd 12 Middagsbön i fsh. 
12.15-13.30 Lunch. Tisd 19 
Veckomässa i fsh. 20-21 Bö-
nekväll.
Gestad: Fred 17.30-19.30 
Himmel och pannkaka i fsh. 
Fest för alla åldrar. Sönd 18 
Passionsgudstjänst. Thomas 
Holmström. Kyrkbil 321 18. 
Månd 18,30 Frökväll i fsh. 
Inspiration, frösådd, fika, 
gemenskap, samtal o an-
dakt.

FRÄNDEFORS
Frändefors: Onsd 12 Ons-
dagslunch. 13 Bibelstu-
dium. Sönd 11 Högmässa, 
Daniel Westin.

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Holms kyrka för 
Lars-Göran ”Futtan” Jo-
hansson. Som inledning på 
akten spelade kyrkomusiker 
Anders Fredriksson ”Tröste-
visa” av B. Andersson varef-
ter Caroline och Isabelle Jo-
hansson framförde ”Himlen 
är oskyldigt blå” av bröderna 
Gärdestad. Akten förrättades 
av Lars-Åke Petersson och 
man sjöng tillsammans psal-
merna 235 och 251. Minnes-
gåvor som inkommit genom 
olika fonder upplästes av 
officianten. Man lyssnade på 
”Strövtåg i hembygden” med 
Mando Diao och som avslut-
ningsmusik spelades ”Stad i 
ljus” av P. Bäckman. Vid 
urnan togs avskedet av famil-
jen, släkt och många vänner.
Till minnet av Lars-Göran 
var koret vackert dekorerat 
med blommor. Gravsättning 
kommer att äga rum på 
Holms kyrkogård.

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Holms kyrka för 
Georg Pedersen. Som in-
ledning på akten spelade 
kyrkomusiker Anders Fre-
driksson ”Air” av J. S. Bach.
Akten förrättades av Martin 

JORDFÄSTNINGAR
Edström och man sjöng till-
sammans psalmerna 289 
samt 231. Man lyssnade på 
”Lys og varme” med Åge 
Aleksandersen och som av-
slutningsmusik spelades 
”Piano sonata no. 14” av L. 
von Beethoven. Vid urnan 
togs avskedet av familj, släkt 
och vänner till tonerna av 
”Hjem”. Till minnet av Ge-
org var koret vackert dekore-
rat med blommor. Gravsätt-
ning kommer att äga rum på 
Holms kyrkogård.

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Skålleruds kyrka 
för Herbert Hansson. Akten 
inleddes av att Maria Anders-
son spelade ”Tröstevisa” av 
B. Andersson varefter solist 
Katarina Kjörling sjöng 
”Kärleksvisan” av S. D. Fi-
ner. Akten förrättades av 
Lars-Åke Petersson och till-
sammans sjöng man psal-
merna 249, 231 samt 300.
Som avslutning sjöngs av 
solisten ”Jag och min far” av 
O. Ljungström och ”Time to 
say goodbye ” av F. Sartori 
spelades som avslutning.  
Urnan fördes under proces-
sion till graven på Skålleruds 
kyrkogård där avsked togs av 
söner med familjer, släkt och 
vänner. Till minne av Herbert 
var koret dekorerat med 
blommor och ett urval av 
Herberts egna hantverk. Ef-
ter ceremonin bjöds gästerna 
till minnesstund i Stakelund.

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Kyrkans Hus i Mel-
lerud för Majken Olsson.
Som samlingsmusik spelade 
Maria Andersson ”Gammal 
fäbodspsalm” av O. Lind-
berg, ”Blott en dag” av O.
Ahnfeldt samt ”Jag har hört 
om en stad” en rysk folkme-
lodi. Som inledning på akten 

sjöng solist Alfred Larsson 
”Håll mitt hjärta” av P. Hall-
ström. Akten förrättades av 
Pär-Åke Henriksson och 
tillsammans sjöng man psal-
merna 251, 303 samt 769.
Som avslutningsmusik spe-
lades ”Air” av J. S. Bach. Vid 
urnan togs avskedet av dött-
rar med familjer, släkt och 
vänner. Till minnet av Maj-
ken var koret vackert deko-
rerat med blommor i rosa 
toner. Efter ceremonin bjöds 
gästerna med till en minnes-
stund. Gravsättning kommer 
att äga rum på Järns kyrko-
gård.

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Bolstad kyrka för 
Sture Petersson. Akten in-
leddes av att kantor Maria 
Andersson spelade Vintern 
”Largo” av A. Vivaldi efter 
sjöng solist Josefin Dahlqvist 
”Fattig bonddräng” av G. 
Riedel/A. Lindgren. Akten 
förrättades av Anette Jarsved 
Carlson och tillsammans 
sjöng man psalmerna 249 
samt 190. Solisten sjöng 
också under ceremonin 
”Strövtåg i hembygden” av 
G. Norén/B. Dixgård. Som 
avslutning sjöngs Sture och 
Gunnels sång ”Min älskling” 
av E. Taube av Josefin Dahl-
qvist och som avslutnings-
musik spelades ”Amazing 
grace”. Vid urnan togs av-
sked av döttrar och bror med 
familjer, släkt och vänner.
Till minnet av Sture var koret 
vackert dekorerat med blom-
mor. Gravsättning kommer 
att ske på Bolstad kyrkogård.
Begravningsreferat insänt av 
Fonus Mellerud, 2020-02-
28.

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Kyrkans hus i Mel-
lerud för Ebba Hjalmars-
son. Som samlingsmusik 
spelade Maria Andersson 
stilla orgelmusik och som 
inledning ”Tröstevisa” av B. 
Andersson. Akten förrätta-
des av Martin Edström och 
tillsammans sjöng man psal-
merna 249 samt 190. Kyrko-
musiker Maria Andersson 
spelade även ”Ljuset” av B. 
Afzelius och ”Öppna land-
skap” av U. Lundell. Som 
avslutningsmusik spelades 
”Gammal fäbodpsalm” av O. 
Lindberg. Vid kistan togs 
avskedet av döttrar med fa-
miljer, släkt och vänner. Till 
minnet av Ebba var koret 
vackert dekorerat med blom-
mor och ljus. Efter ceremo-
nin bjöds gästerna med till en 
minnesstund. Gravsättning 
ägde rum på Holms kyrko-
gård.



Beckers Living Väggfärg
3 liter, vit. Matt väggfärg som är snabb- 
torkande, har hög täckförmåga samt är  
lätt att stryka ut. Rek ca pris 512:-

Vägg- & takpanel Rough
Finsågad panel som har en rå och rustik 
yta. Slätsponten ger en modern och  
stilren vägg. Vit. Rek ca pris 355:-

329:-

Tarkett Parkettgolv Storsjön
Svensktillverkat ekgolv i 3-stav. Omslipnings-
bart och lättlagt utan lim. Ytbehandlat med 
Proteco-lack. Rek ca pris 405:-

299:-/m²

Renovera  
inne

KAMPANJ

Rabatten gäller på hela beställningssortimentet 
av skjutdörrar och inredning från Elfa. Gäller även 
hela lagersortimentet av förvaringslösningar.  
Rabatten gäller på leverantörens bruttoprislista.

Elfa Skjutdörrar  
inredning & förvaring 

25%
rabatt

259:-/m²

Erbjudanderna gäller t.o.m 2020-03-16. Kan ej kombineras med andra erbjudanden/rabatter, reservation för slutförsäljning. Lokala avvikelser kan förekomma.

MELLERUD Sapphultsgatan 12, tel 0530-330 00, mån-fre 6.45-18 lör 9-14, k-bygg.se

Hikoki Sticksåg CJ90VST
Användrarvänlig och ergonomisk. 
Levereras med blad, nyckel och 
förvaringsväska. 705W. Rek ca pris 1741:-

1450:-
Fibo Våtrumsskivor  
och Kitchen Board
Fräscha upp med nya väggar. Rabatten 
gäller på ordinarie priser samt både 
lager- och beställningsvaror.

Våtrumsskivor 
Kitchen Board 

20%
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Klubbat på kommunfullmäktige
MELLERUD 
Vid kommunfullmäktige-
mötet den 26 februari be-
slutades bland annat om 
riktlinjer för investeringar 
i kommunen och ett för-
slag att köpa in konst från 
i kommunen verksamma 
konstnärer avslogs.
Från budget 2021 gäller rikt-
linjer för investeringar i Mel-
leruds kommun. Syftet är att 
få bättre ordning på investe-
ringsprocessen, framtagning 
av investeringsbudget, om-
disponeringar, finansiering 
med mera. 

Morgan E Andersson (C) 
nämnde behovet av bättre 
ordning och yrkade bifall. 
Det gjorde även Olof Sand 

Wallin (S) som tyckte att det 
varit en rörig situation redan  
under 2020.

– Det kommer att bli en 
annan stabilitet med riktlin-
jer, menade han.

En ny lönepolicy för Mel-
leruds kommun antogs och 
HR-chefen fick i uppdrag att 
redovisa en uppföljning av 
denna till kommunstyrelsens 
arbetsutskotts möte i februa-
ri nästa år.

Ingen konst i Mellerud
Kring en motion som förslår 
att kommunen ska avsätta en 
summa varje år (ett halvt 
basbelopp) för att köpa konst 
från lokala konstnärer rådde 
det delade meningar. Försla-
get var att avslå motionen.

Lars Nilsson (S) som läm-
nat in motionen sade att det 
inte handlar om att köpa 
tavlor som kultur- och utbild-
ningsnämndens vice ordfö-
rande skulle ha skrivit på 
facebook utan det handlar 
om att få in konstnärliga och 
estetiska aspekter i samhälls-
planeringen, något Melle-
ruds kommun skrivit på att 
göra i Fyrbodalsmodellen 
men aldrig brytt sig om. På 
20 år har ingen konst köpts 
in till kommunens samlingar. 
Ingen nutida konstnär finns 
representerad. Ett halvt bas-
belopp skulle betyda en 
kostnad på 22 öre per kom-
muninvånare och månad, 
enligt Nilsson som yrkade 
bifall till sitt eget förslag.

Det blev votering i ärendet 
och 22 röster till kommun-
styrelsens förslag vann över 
Lars Nilssons förslag som 
fick nio röster.

Mohamed Mahmoud (MP) 
blir ny ordinarie ledamot i 
kommunstyrelsen.

En ny motion om att öka 
föreningsaktiviteten hos 
barn och unga i Mellerud har 
inkommit från Pål Magnus-
sen (V).

Ett medborgaförslag om 
ett en lampa sätts upp på 
yttre båtrampen i Sunnanå 
hamn har lämnats in av 
Christian Andersson, Dals 
Rostock.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

Spåret – för att bryta 
negativa livsmönster hos unga

MELLERUD 
Vid kommunfullmäkti-
gemötet i onsdag infor-
merade folkhälsostrate-
gen Glenn Nordling och 
projektledaren Jörgen 
Glimblad om Spåret – ett 
samarbete mellan verk-
samheter som vänder sig 
till unga mellan 16 och 29 
år.
Sedan Stinsen köptes 2010 
har ungdomsverksamheten i 
Melleruds ökat rejält. Sedan 
2019 är huset nyrenoverat 
och har plats för flera verk-
samheter. Det är den flitigast 
besökta ungdomsgården i 
Fyrbodal.

Idén med projektet Spåret 
är att unga som ”kommit på 
glid” och behöver hjälp att 
komma vidare med sina liv 
ska kunna träffa personal 
med olika professioner under 

samma tak och få hjälp att att 
komma på rätt spår. 

– Det ska vara dit man kan 
gå när allt har skitit sig, säger 
Glenn Nordling.

Verksamheter och yrken 
som ingår i projektet är indi-
vid- och familjeomsorgen, 
skolan, elevhälsan, arbets-
marknadsenhetens ung-
domscoach, Svenska kyrkan 
och kommunens folk-
hälsostrateg.

Spåret ska vara en öppen 
verksamhet för att bryta ne-
gativa livsmönster, skapa 
motivation, komma upp på 
morgonen och träffa andra 
och få stöttning i att ta sig 
vidare. Här kan man bolla  
idéer och tankar om framti-
den, träna på gym, äta fru-
kost, få läxhjälp eller söka 
jobb.

Medel från Tillväxtverket 
har beviljats, närmare be-

Ungdomshuset Stinsen har plats för flera verksamheter under ett tak. 
Foto: Arkivbild.

Omfördelar pengar 
till förskolan Tornet

Kommunstyrelsen har beslu-
tat att omfördela 225 000 
kronor till projekt Förskola 
Tornet 2 (Telaris). Pengarna 
tas dels från projekt ”Snick-
argatan breddning” – 110 
000 kronor och dels projekt 
”skolmöbler” – 115 000 kro-
nor.

Projekt Förskola Tornet 
har ingen egen budget för 
inredningen av hall, skötrum 
och kök. Dessutom har det 
tillkommit ökade kostnader 
för att ställa i ordning utemil-
jön, bland annat deponi av 
stubbar, dränering av tomten 
och en större lekyta.

Konstvandring får 
2 000 kr i bidrag

Kommunstyrelsen har beslu-
tat att föreningen Konstvan-
dring i Dalsland får 2 000 
kronor i bidrag för 2020 års 
arrangemang. Finansiering 
sker inom kommunchefens 
budget centralt.

Arrangemanget, där med-
lemmar öppnar sina ateljéer 
under fyra dagar, anordnas 
perioden 21-24 maj 2020 
under Kristi Himmelfärds-
helgen.

Ja till att celebra  
fullmäktigeordförande

Kommunstyrelsen har bifal-
lit medborgarförslaget från 
Karl-Axel Nordström att 
celebrera tidigare fullmäkti-
gen med namn på ordföran-
dena åren 1976 fram tills nu. 
Det ska ske genom plaketter 
med namn på ordförandena 
samt årtal och om det finns 
plats även på samtliga leda-
möter. Plaketten ska sättas 
upp i lämpligt grupprum. 
Kostnaden finansieras inom 
fullmäktiges budget och 

samhällsbyggnadschefen 
ges i uppdrag att verkställa 
beslutet.

Avsikten med medborgar-
förslaget är att levandegöra 
Tingssalen inför framtida 
ledamöter och besökande 
medborgare.

En utredning har kommit 
fram till att det är möjligt att 
uppföra nio namnskyltar 
med årtal i grupprummet 
Åklagaren i Tingshuset.

Nya styrelsen. Från vänster de omvalda Bengt-Inge Johansson, Fredrik 
Torstensson, Gustav Hilmér, nyvalda Dan Ingvarsson och Martin Larsson.

LRF Mellerud har haft års-
möte i Erikstads bygdegård. 
20 medlemmar från de olika 
LRF-avdelningarna i Melle-
rud var samlade och hade en 
gäst från LRF:s regionsty-
relse, Håkan Persson.

På mötet valdes Fredrik 
Torstensson, Järn, till ny 
ordförande för LRF i Melle-
rud. Han ersätter Anders 
Andersson, Ör. 

En motion hade inkommit 
om att LRF mer aktivt skall 
städja konceptet ”Farmer-
Time”, där skolklasser har 
videomöten med en lantbru-
kare som visar sina djur och 
verksamheter, samtidigt som 
barnen och lärarna ställer 
frågor. Motionären Helena 
Karlander är redan med och 
berättade med inlevelse hur 
lyckat det är för alla parter. 
Mötet ställde sig bakom mo-
tionen och hoppas därmed att 
LRF aktivt driver på och att 
det blir fler skolor och lant-
brukare som knyts ihop på 
detta sätt. 

Dan Ingmarsson talade om 
det arbete LRF gör kring en 
ny E45-sträckning, som Tra-
fikverket nu studerar. Hur en 
sådan ny väg byggs är förstås 
mycket viktigt för hela lands-
bygden, inte minst för jord-
bruksföretagarna som har 
åkermark att fortsätta bruka, 
samt många transporter 
längs och över E45.

Även viltvård var uppe och 
det konstaterades att vildsvi-
nen är något mindre störande 
nu och att den friare jakten 
gör nytta. Nya bekymmer 
kommer dock med ett ökande 
antal hjortar som betar både 
trädplantor och på åkrar. 

I verksamhetsplanen 2020 
nämns fortsatt arbete med 
E45 samt ett ökat arbete för 
mindre  näringsläckade ge-
nom bättre diken och dam-
mar. Ett intressant projekt 
heter LEVA och drivs av 
Dalslands Miljö & Energi-
förbund och LRF är även 
aktiva på egen hand i dessa 
viktiga frågor. Förutom 

ÅRSMÖTE

Servern till 
kommunens
ekonomisystem 
slutade fungera

MELLERUD 
I början av december 2019 
slutade servern, där ekono-
misystemet Agresso är in-
stallerat, att fungera. Det 
innebar att det försvann 
bokföringsdata från novem-
ber 2018 och framåt för 
Bengtsfors, Färgelandas, 
Dals-Eds och Melleruds 
kommuner och deras bolag 
samt Dalslands miljö- och 
energiförbund.

Därför har kommunstyrel-

sen beslutat att årsredovis-
ningen för 2019 ska upprät-
tas i huvudsak baserat på 
tillgänglig saldoinformation. 
Den kostnad och försening 
som det skulle innebära att 
återskapa bokföring på trans-
aktionsnivå är för hög i för-
hållande till nyttan. Detta har 
kommunstyrelsens ordfö-
rande, kommunchef och 
ekonomichef i de fyra be-
rörda kommunerna enats 
om.

0530-360 90 • info@niklassonstryckeri.se
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minskat näringsläckage blir 
skördarna större och över-
svämningarna färre med 
bättre diken, dammar och 
dränering.

Fyra representanter kom-
mer att vara på regionstämma 
i Vara den 23 mars. Där kom-
mer bland annat motionen 
från detta möte att behandlas, 
liksom många andra. 

– Debatterna på dessa 

stämmor brukar vara så långa 
att det nu införs debattregler 
med kortare och färre inlägg, 
berättade gästen Håkan Pers-
son från regionsstyrelsen.

Nya ordföranden tog sym-
boliskt över ordförandeklub-
ban och avslutade mötet. 

Efter några avtackningar 
blev det smörgåstårta och 
mycket prat kring borden.

Lars Gunnar Larsson

stämt 2,3 miljoner per år i tre 
år.

Jörgen Glimblad berättade 
att fem-sex unga kommer 
varje dag, några andra kom-
mer då och då. Många har 
varit isolerade och behöver 

först hitta social samvaro.
– Det är en tacksam verk-

samhet som nu kommit igång 
och vi hoppas att fler ska 
hitta till oss, säger han.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se
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Vi behöver din bokning 
senast torsdag 5 mars

Visa vad ni står för  

i Näringsliv  11 mars

Att unga begår eller utsätts 
för brott är aldrig accepta-
belt. Samhället måste med 
kraft markera mot brottsling-
arna – men än viktigare är det 
att se till att fånga upp unga 
på väg in i brottslighet i ett 
tidigt skede. Därför välkom-
nar vi att Moderaterna nu (i 
en debattartikel 25/2) inte 
bara talar om hårdare straff 
utan även börjar tala om vik-
ten av förebyggande insatser. 
 Vi socialdemokrater har i 
regeringsställning varit med 
om att utarbeta ett 34-punkts-
program mot den grova, or-
ganiserade brottsligheten. 
En av punkterna är just ett 
borttagande av ungdomsra-
batten på straff för myndiga 
ungdomar som begår uppre-
pade brott. Utöver det finns 
också många punkter 
som syftar både till att skärpa 
straff, ge polisen mer verk-
ningsfulla medel för att be-
kämpa brott och förebygga 
att ungdomar hamnar i krimi-
nalitet. 

Ett litet axplock: Ett nytt 
straff för unga lagöverträda-

re, så kallad ungdomsöver-
vakning. Den unge ska kunna 
förbjudas att lämna hemmet 
under helgkvällar och 
helgnätter och detta ska be-
vakas med fotboja.

Skärpta straff för den som 
rekryterar unga till krimina-
litet.

Socialtjänsten ska finnas 
på kvällar och helger i socialt 
utsatta områden och 
ska dessutom kunna gripa in 
tidigare och i fler situationer.

Obligatorisk häktning för 
fler brott som rån, grov miss-
handel och grov utpressning.

Ytterligare medel till 
LVU-placeringar.

Fler vårdplatser på Statens 
institutionsstyrelse.

De brottsbekämpande 
myndigheterna får tillgång 
till hemlig dataavläsning så 
att de kan komma åt krimi-
nellas krypterade kommuni-
kation.

Polisen ska få bättre möj-
ligheter till husrannsakan.

Socialdemokraterna är fast 
beslutna att knäcka de krimi-
nella gängen. Den pågående 

polisoperationen Rimfrost 
visar att man faktiskt kan 
göra stora insatser mot den 
organiserade brottsligheten. 
Under insatsen hittills har 
192 personer frihetsberövats 
och 293 vapen beslagtagits. 
Det är verkliga insatser mot 
gängkriminaliteten som vi-
sar resultat på riktigt.

 Jörgen Hellman, 
Paula Holmqvist,  

Mats Wiking  
Riksdagsledamöter S 

från Fyrbodal

Vad gör Socialdemokraterna 
åt ungdomars kriminalitet?

Välkommen till debatt och insändarsidorna! 
Du får använda signatur i tidningen, men måste alltid uppge namn, adress och telefonnummer för redaktionen. Vi förbehåller oss rätten att korta texten, sätta rubrik eller avstå från 
publicering. Manus returneras ej. Maila din insändare till: redaktion@mellerudsnyheter.se OBS! Max 2000 tecken.DEBATT

Dalslands kommuner är i kris 
delvis beroende på att dess 
politiker och tjänstemän inte 
kan inse faktum och lyfta 
blicken från sina egna intres-
sen gällande deras tjänster.

Det som behövs är en sam-
lad styrka för att marknads-
föra och positionera Dals-
land vilket idag inte sker utan 
det startas diverse projekt 
som spretar åt olika håll utan 
struktur.

Dalsland har idag en be-
folkning om cirka 50 000 
personer varav 43 000 bor i 
renodlade Dalslandskom-
muner då Brålanda/Frände-
fors med omnejd hör till 
Vänersborg.

Dalsland är en fantastisk 
möjlighet som enhet att 
marknadsföra som tyvärr 
inte tas till vara till stor del 
på grund av oviljan att sam-
arbeta och enas. Troligen 
beroende på att alla politiker 
och kommunala tjänstemän 
sätter sina tjänster före land-

skapets utveckling vilket är 
naturligt då alla värnar om 
sina jobb och ju längre de kan 
streta emot ju bättre för dem 
dock tyvärr sämre för land-
skapet och dess invånare som 
helhet.

Dalslänningarna borde 
vara stolta och därmed dra 
fördel av att ingå i Västra 
Götalandsregionen, vilken 
som helhet är mycket expan-
siv med Göteborg som mo-
torn i systemet. Att då söka 
samarbeten på andra håll kan 
inte tolkas på annat sätt än 
ogenomtänkt och kortsiktigt.
Man kan förstå att Färge-
landa känner närhet till 
Uddevalla precis som Brå-
landa gör med Vänersborg 
och då återstår det 36 000 
invånare som skall enas för 
en framtida utveckling.

Dessa 36 000 bor i Åmål, 
Ed, Bengtsfors och Mellerud 
vilka då bör enas i en ny kom-
mun som bör heta Dalslands 
Kommun.

Att nu staten erbjuder 
skuldsanering till dessa kom-
muner är en positiv sak efter-
som dessa kommuner ändå 
förr eller senare kommer att 
upphöra med den negativa 
utveckling vi ser idag.

Åmål har som största kom-
mun ett stort ansvar här och 
de tycks vara de som är minst 
villiga till en nödvändig ut-
veckling. Det synsättet har 
pågått under lång tid i Åmål 
som därför till stor del har 
tappat sin plats som handels-
centrum då det inte har fun-
nits någon progressiv plan 
för handeln, vilket lett till den 
utarmning vi kan se idag.

Om inte Dalslands kom-
muner skall uppleva sotdö-
den så måste det till krafttag 
så snart som möjligt och 
detta kan enbart ske med en 
sammanslagning av nämnda 
kommuner.

”Dalsländsk observatör”

Dalslandskommuner i kris

Kvinnor flyr för livet, och 
den 8 mars vill vi uppmärk-
samma att vi ser er som 
kämpar. S-kvinnors tema för 
internationella kvinnodagen 
är i år ”Fly för livet”. Det är 
en skildring, en uppmaning, 
ja – rent av en stor push till 
alla oss som kan påverka att 
vi måste ta vårt ansvar. 
Många kvinnor befinner sig 
på ständig flykt hela livet. 
Det kan handla om att fly från 
ekonomiskt våld, psykiskt 
och fysiskt våld, eller att 
försöka fly för livet från ett 
annat land. Det kan innebära 
att behöva fly sin bostad, fly 
med barn, lämna sin familj 
som när flickor/kvinnor flyr 
från hedersvåld.

Vi kräver att det används 
samma krafttag mot mäns 
våld mot kvinnor som mot 
gängvåldet. Nu har reger-
ingen tillsatt 350 utredare 

inom polisen som ska få 
spetskompetens för att stop-
pa våldet mot kvinnor, vilket 
är ett välkomnat beslut, men 
det finns mycket kvar att 
göra. Kommunerna måste ta 
sitt ansvar. Det är kommu-
nerna som ansvarar för att se 
till att det finns skydd och 
stöd för kvinnorna och bar-
nen, såsom skyddande boen-
den. I dag brister det både i 
kompetens och ansvar i kom-
munerna och där vill vi sär-
skilt påpeka allvaret i de 
konsekvenser som uppstår. 
Kvinnor undviker att lämna 
sina män för att alternativet 
inte är tryggt nog. Det behövs 
också ett tydligt samarbete 
mellan kommuner och kvin-
nojourer eftersom det är där 
kompetensen finns.

Det behövs ekonomiskt 
och psykologiskt stöd men 
framför allt behövs det boen-

den. Kvinnor behöver få en 
chans att börja ett nytt liv där 
de inte riskerar livet för att 
misshandeln fortsätter och 
för att de ska kunna röra sig 
fritt, som att till exempel 
hämta barnen på förskolan. 
Carina Ohlsson, förbundsord-

förande S-kvinnor

Malin Johansson, distrikts-
ordförande S-kvinnor 

Fyrbodal

Anita Frisk Kjell, ordförande 
S-kvinnor Trollhättan

Madelaine Karlsson, ordfö-
rande S-kvinnor Vänersborg

Maria Berglund, ordförande 
S-kvinnor Uddevalla

Carina Antonsson, ordförande 
S-kvinnor Skredsvik

Johanna Ekeroth, ordförande 
S-kvinnor Feminista

Fly för livet – kvinnors 
ständiga kamp för överlevnad

Uttalande från Brålanda 
Centerkvinnors årsmöte.
Jämställd inkomst genom 
hela livet. Pengar ger makt 
och inflytande. Ett jämställt 
arbetsliv är en av de absolut 
viktigaste jämställdhetsfrå-
gorna. Därför föreslår Cen-
terkvinnorna ett antal refor-
mer  på ekonomiområdet.

Den 26 februari 2020 hade 
Centerkvinnorna årsmöte i 
Brålanda Centerkvinnoav-
delning. Under årsmötet 
valdes  styrelsen för det nya 
verksamhetsåret, med Lis-
beth Håkansson i spetsen 
som ordförande.

En viktig fråga för center-
kvinnorna är den ekonomis-
ka friheten, från föräldrale-
dighet till pension. Sverige 
har en könssegregerad ar-
betsmarknad där kvinnodo-
minerade sektorer har lägre 
löner och sämre villkor. De 
präglas också av deltidsar-
bete, sämre karriärsutveck-
ling och mer sjukskrivningar.
Kvinnor vårdar oftare sina 
föräldrar  vid sjukdom och 
ålderdom. Sammantaget får 
kvinnor en lägre livsinkomst, 
vilket ger en lägre pension.

För de pensionärer som är 
fattigast, varav en majoritet 

är kvinnor, krävs reformer 
som gör skillnad . Därför vill 
vi att skatten på garantipen-
sion sänks. Det behövs natio-
nella riktlinjer för anhöri-
gomsorg och en jämnare 
fördelning av anhörigansva-
ret. 

Den ekonomiska friheten 
måste säkras i alla skeenden 
i livet. I dagsläget är det inte 
så. Det vill vi i Centerkvin-
norna ändra på.
Brålanda den 26 februari 2020 

Lisbeth Håkansson för  
Brålanda Centerkvinnor

FÖRENINGSREFERAT

VILL DU 
SYNAS 
HÄR?

Christina  
Svensson Callh

0530-125 40

Kontakta



Melleruds kommun – mitt i prick

www.mellerud.se

Kommunchefen skriver

Upperud

Åter igen blåser det ordentligt, men idag regnar det inte utan det är mer 
väderlek för månaden med snöblandat regn som virvlar i luften. Blaskigt 
och vått nu när Gumman Tö drar fram med sin kvast. Längtan till våren 
känns stor efter vinterns intensiva regnande och stormande. Vattennivåerna 
är fortsatt höga även i vårt område och de kan förväntas stiga ytterligare. 
Det gäller därför att på egen hand se till att skydda så att du har allt på torra 
land. Vi har haft en riktigt utmanade väderlek denna vinter.  

Men vad kan man göra då väderleken inte inbjuder till utomhusaktivite-
ter? Den 13 mars är det invigning av den 28:e filmfestivalen på Dal, en av 
Sveriges största filmfestivaler. Passa på att kura ihop i biosalongen och låt 
dig ryckas med i fantastiska filmer medan vädret bråkar utanför. Mellerud 
har ett otroligt fint kulturliv. En stolthet. 

Nästan mitt inne i centrum öppnar vi i mars en ny förskola, Telaris. Den 
har varit efterlängtad av många och jag hoppas att förskolebarn, föräldrar 
och personal kommer att trivas i den nya förskolan. 

På Dalsland Center har det varit aktiviteter i stort sett hela året. Vi har 
en eldsjäl som jobbar med att driva ett levande Dalsland Center. Eva Nils-
son-Olsson har en förmåga utöver det vanliga att få till det med knappa re-
surser och med stor samverkan med bygden. Redan i påsk drar aktiviteterna 
igång på riktigt allvar med Påsk runt Upperudshöljen. Tro nu inte att det är 
stiltje fram till dess utan håll dig uppdaterad om vad som händer via exem-
pelvis Dalsland Centers Facebooksida eller www.dalslandcenter.se. Tänk 
att hit kommer det ca 153 000 besökare årligen. Det är helt otroligt! Nu 
när Akvedukten är ett av Västra Götalands underverk så förväntar jag mig 
att besöksnäringen i kommunen kommer utvecklas ytterligare. De finns så 
många fantastiska områden att besöka här i Mellerud. Vårt läge, vid vatten, 
vid skogen, vid kanalen och mitt i prick.

Som ni kanske har läst är vi en frisk arbetsplats. Sjukfrånvaron för lärare 
har minskat i Mellerud under de tre senaste åren och är idag bland landets 
lägsta. Enligt Lärarförbundets undersökning Bästa skolkommun 2019, är 
Melleruds kommun på fjärde plats av Sveriges 290 kommuner när det gäl-
ler sjukfrånvaro bland lärare. Det här är resultatet av ett gediget arbete som 
våra rektorer har gjort för att skapa arbetsplatser där folk trivs. Vår totala 
sjukfrånvaro i kommunen är lägre jämfört med kommuner runt omkring 
oss. Det finns fortfarande en hel del att göra men vi är på god väg.

Nu startar rekryteringarna av semestervikarier så att vår ordinarie perso-
nal får njuta av välförtjänt ledighet. Vi söker även sommarjobbare. Vi söker 
dig som vill ha ett meningsfullt arbete i sommar där du får jobba med både 
hjärta och hjärna. 

Tittar nu ut och längtar till mitt bästa vårtecken, sopmaskinen som tar sin 
första tur för året för att sopa upp isgruset på vara gator. Visst sjunger våra 
fåglar lite extra just den dagen. Minns ni förra årets blomsterlöksprakt, så 
vackert. Jag längtar med värme i hjärtat.

Sophia Vikström, kommunchef

Vatten- och avloppsenheten (VA) i 
Mellerud jobbar inte bara med att 
leverera dricksvatten till kommu-
nens kunder. De jobbar också med 
att kartlägga så kallat ovidkomman-
de vatten.

Ovidkommande vatten
Ovidkommande vatten är en be-
nämning på dränerings- och tak-
vatten som utgör tillskottsvatten till 
kommunens spillvattenledningar.

Spillvattenledningarna, alltså 
kommunens avloppsnät, är endast 
dimensionerade för att ta hand om 
spillvatten från hushållens bad, 
dusch och toalett. Eftersom spill-
vattenledningarna blir överbelas-
tade av ovidkommande vatten kan 
det leda till översvämning i källare 
och bräddning av avloppsvatten. 
Detta innebär även högre kostnader 
för att pumpa och rena den volym 
vatten som ska till det kommunala 
reningsverket. Det är därför viktigt 
att rätt vatten kommer till rätt ställe.

Det finns olika orsaker till att det 
kommer in dag- och dränerings-
vatten i kommunens spillvatten-
ledningar. En anledning är att led-

ningsnätet är gammalt och då läcker 
det lättare in grundvatten i ledning-
arna. Genom att utreda och kartläg-
ga VA-ledningarnas status kan vi få 
svar på vilka områden som kräver 
eller planerar förnyelse av ledning-
arna. Detta sker till exempel genom 
att vi filmar vårt ledningsnät för att 
få information om dess status.

En större anledning är de fastig-
heter som har sitt dag- och dräne-
ringsvatten felkopplat till kommu-
nens spillvattenledningar. I sådana 
fall måste fastighetsägaren se till att 
separera den felkopplade ledningen 
från spillvattenledningen. 

Länsstyrelsen har ålagt kommu-
nen att radikalt minska volymen av 
ovidkommande vatten. Varje år ska 
därför kommunen redovisa hur vi 
minimerar volymen ovidkommande 
vatten till länsstyrelsen.

Krav på separering
Enligt Melleruds kommuns allmän-
na bestämmelser om VA (ABVA) 
får dag- och dräneringsvatten inte 
tillföras allmän ledning som inte är 
avsedd för sådant ändamål. Melle-
ruds kommun kommer via utskick 

kontakta fastighetsägare som har 
sitt dagvatten felkopplat och ge ett 
åläggande om att separera den fel-
kopplade ledningen. Från det att 
kommunen ställer kravet om sepa-
rering ska fastighetsägaren utföra 
åtgärden som längst inom 12 må-
nader. Fastighetsägaren ansvarar 
för att utföra åtgärden och behöver 
även kontakta VA-enheten så att vi 
ser att åtgärden är rätt utförd samt 
att vi även behöver hjälpa till att 
kontrollera anslutningsmöjligheter-
na.

Om du ska till att dränera
Om du har tänkt att dränera på din 

fastighet, kontakta då först kommu-
nens VA-enhet för att få information 
om vad du som fastighetsägare ska 
tänka på. Dränerings- och takvatt-
net får inte anslutas till spillvatten-
ledningen.

Om du ändå gräver. Tänk på att 
övriga ledningar inne på fastighe-
ten (dricksvatten, spill- och dagle-
dning) är bra att byta ut samtidigt 
eftersom det är kostnadseffektivast 
att gräva vid ett och samma tillfälle.

Nu kan du enkelt lägga upp ditt evenemang själv via Turistrådet 
Västsveriges verktyg, Evenemangstips. När du lägger upp evene-
manget där kommer det även att publiceras på mellerud.se och lake-
vanern.se vilket gör att ditt evenemang får större spridning!

Har du något på gång som du vill ha med i vår evenemangskalen-
der? Stort eller smått, gå in på: https://www.vastsverige.com/melle-
rud/evenemangsarrangor/

I

På gång

Ängenäs
Gatuenheten arbetar med bron över bäcken vid Ängenäs. 
Dels pågår detaljprojektering och framtagande av bygg-
handling. Detta görs av en extern firma (WSP). Dels har 
kommunen skickat en ansökan till Länsstyrelsen och Mark- 
och miljödomstolen om att få gräva och anlägga i Gärdse-
rudsbäcken. Om allt faller väl ut är planen att utföra arbetet 
under våren och sommaren i år.

Sandupptagning
När halkbekämpningssäsongen är slut kommer vi att ta 
upp sanden från våra gator och vägar. Närmare information 
om när och var sandupptagningen kommer att ske läggs ut 
på kommunens hemsida, Facebook-sida och i en annons 
i Melleruds Nyheter. Inför sandupptagningen uppmanas 
fastighetsägare att sopa av trottoaren framför sin fastighet så 
gatuenheten kan ta upp detta när de kör i området.

Snart öppnar vår nya förskola Telaris

Rätt vatten på rätt ställe

Efter en omfattande ombyggnation 
är förskolan Telaris redo att väl-
komna förskolebarn den 16 mars. 

Förskolan är placerad i centra-
la Mellerud och har plats för 30 
barn uppdelade över två hemvister 
med en gemensam matsal. Telaris 
har formats i nära samarbete mel-
lan fastighetsansvarig, kostchefen, 
kommunens projektledare och rek-
tor på förskolan. Resultatet är en 
förskola där både inomhus- och 
utomhusmiljön stödjer det pedago-
giska arbetet. Här kommer det att 
finnas utrymme för lek, lärande och 
utveckling för barn i åldrarna ett till 
fem år.

Tipsa oss 
om ditt 
evenemang

Faktaruta

Avloppsvatten = samlingsnamn för spill-, dag- och dräneringsvatten
Bräddning = utsläpp av orenat avloppsvatten i naturen
Dagvatten = regn- och smältvatten som avleds från tak och gator
Dräneringsvatten = vatten som samlas under markytan och leds bort via dräneringsrör
Ovidkommande vatten = dag- samt dräneringsvatten som tillförs spilledningarna
Spillvatten = vattnet från toalett, bad, dusch samt övrigt hushållsvatten

Rensbrunn

Öppenvårdsgruppen inom individ- 
och familjeomsorgen, IFO Miss-
bruk och beroende, erbjuder nu 
gruppträffar för anhöriga. 

Detta anhörigprogram vänder sig 
till anhöriga som har någon i famil-
jen som har ett beroende av något 
slag. Exempelvis av alkohol, droger 
eller spel. Det kan vara mamma el-
ler pappa, son eller dotter, partner 
eller nära vän.

När en person har ett missbruk el-
ler beroende av något slag påverkar 
det omgivningen på ett mycket ne-
gativt sätt och många runt omkring 
kan lida av det. Syftet med anhörig-
gruppen är att träffa andra i samma 
situation, få lite nya kunskaper om 
sig själv och om beroende som så-
dant. Syftet är framförallt att få dela 
med sig och att få lyssna på andra. 

Anhöriggruppen kommer att träf-
fas vid fem tillfällen: måndagar 
mellan klockan 17-19 med start den 
20 april 2020. Träffarna genomförs 
på Bergsgatan 2 och det finns plats 
för 8 personer i gruppen.

Om du vill vara med, anmäl dig 
till Johan Wennerberg via telefon 
0530-181 70 eller e-post johan.
wennerberg@mellerud.se. Det är 
Johan som kommer hålla i gruppen. 
Han arbetar som beroendebehand-
lare i Melleruds kommun och är 
utbildad alkohol- och drogterapeut 
samt KBT- terapeut. 

Om gruppen är fulltalig kan du 
anmäla ditt intresse till höstens 
anhöriggrupp och komma med då 
istället. 

Välkomna!

Personligt ombud

Anhöriggrupp

Sedan 1 april 2018 har verksam-
heten Personligt ombud Fyrbodal 
funnits och vänder sig till personer 
med psykiska funktionsnedsättning-
ar. Människor som har psykiska 
funktionsnedsättningar med omfat-
tande svårigheter i sitt vardagsliv, 
är över 18 år och som har behov av 
stöd från socialtjänsten, sjukvården 
och andra myndigheter har möjlig-
het att få stöd av ett personligt om-
bud. Hjälpen är kostnadsfri och ges 
under kontorstid. 

De personliga ombuden som finns 
i Mellerud arbetar med att vara 
”hjälp till hjälpen”. Det kan hand-
la om att vara ett stöd vid myndig-
hetskontakter, vara behjälplig med 
att kartlägga och samordna insatser 
och verka för att behov och rättig-
heter tillgodoses. Ett personligt om-
bud ersätter inte sådant arbete som 
exempelvis utförs av handläggare, 
boendestödjare, god man eller ku-
rator. Om det finns fungerande kon-
takter går inte personligt ombud in 

och tar över, utan kan hjälpa till när 
det inte fungerar. 

Vill du få kontakt med ett person-
ligt ombud? Gå då in på Melleruds 
kommuns hemsida och sök på ”per-
sonligt ombud” så hittar du kontakt-
uppgifter där. 

Verksamheten har inget eget kon-
tor i Mellerud utan vi bestämmer 
var vi ska träffas med den som söker 
personligt ombud. 
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En dag för hälsa och välmående

Skidstugan på Granan var fylld till sista plats när det arrangerades en ”Må gott-dag” den 22 februari.

SUNDALS RYR 
Det blev fullt hus när Sun-
dals Ryrs byalag ordnade 
en ”Må gott-dag” den 22 
februari i skidstugan på 
Granan. 
Trots det gråkalla vädret ut-
anför var det en skön stäm-
ning inne, när tjejer och 

kvinnor i alla åldrar inledde 
dagen med en stunds yoga, 
ledd av instruktören Linn 
Widenberg Johansson. 

Övningarna gick att an-
passa allt efter förmåga.  Man 
upptäckte hur skönt det är att 
stäcka ut stela muskler och 
hur knepigt det kan vara att 
hålla balansen när man blun-

dar istället för att fokusera 
blicken.  

Linn poängterade att yoga 
inte är någon tävling, var och 
en ska göra det som känns 
rätt för sin kropp just för 
stunden. Betoningen låg på 
andetagen och andas kan 
alla. 

Efter yogastunden bjöds 

det på fika med frukt och nyt-
tiga chokladbollar, sötade 
med dadlar istället för socker. 

Föreläsning
Därefter fick man en föreläs-
ning av osteopaten Tove 
Blomdahl som började med 
att förklara att en osteopat ser 
till alla aspekter av hälsa när 

hon behandlar, till skillnad 
mot till exempel en kiroprak-
tor som mer handgripligt 
korrigerar kroppen. 

Hon förklarade vad stress 
är och att stress i sig inte är 
något skadligt eller dåligt, 
det är bristen på återhämt-
ning som är farligt. Vad som 
är återhämtning skiljer sig 
från person till person. Nå-
gon mår bäst av en skogspro-
menad, en annan av att läsa 
en bok och en tredje av att 
påta i sin trädgård. Det vik-
tiga är att ta sig tid att göra 
det som får en att koppla av. 

Sedan var det dags för 
lunch, en god kycklingsallad 
serverades och man kunde 
verkligen höra på ljudnivån 
att alla hade trevligt. Efter-
som Linn och Tove var med 
hela dagen fanns det också 
möjlighet att diskutera trä-
ning, hälsa mm med dem. 

Eteriska oljor
Efter lunchen fick man en 
inblick i hur eteriska oljor 
kan användas. En droppe 
pepparmynta öppnar upp 
täta luftvägar. Eget rengö-
ringsmedel blandar man en-
kelt med vatten, ättika och en 

droppe citron i en sprayflaska 
och vips har man en egen-
gjord städspray utan en 
massa onödiga syntetiska 
ämnen. 

Eller varför inte återuppta 
det gamla knepet att låta la-
kanen i linneskåpet få en doft 
av lavendel, som är lugnande 
och kan få oss att varva ner 
när vi ska sova. 

Slappna av
Till sist gav Tove en vägledd 
övning i hur man genom att 
spänna och slappna av olika 
muskler kan scanna igenom 
och öka medvetenheten om 
kroppen. Det blev en fin av-
slutning och en liten stund av 
tacksamhet över hur fantas-
tiska våra kroppar och vårt 
sinne är. Innan man skingra-
des fick alla en present att ta 
med sig hem. En generöst 
tilltagen ”goodiebag” med 
bland annat te, honung, en 
Sundals Ryrs mugg och ett 
presentkort på en yogaklass. 

Det var en mycket välord-
nad dag som blev väldigt 
lyckad och jag vågar nog 
påstå att alla gick därifrån 
med ett leende på läpparna. 

Susanne Borssén

Sekreterare Rose-Marie Jonasson och ordförande Stig Larsson ledde 
SPF:s årsmöte.

Tisdag 11 februari hade SPF 
Seniorerna Mellerudsbyg-
den sitt årsmöte på IOGT-
lokalen för ett 70-tal med-
lemmar.  

Årsmötesförhandlingar 
genomfördes av ordförande 
Stig Larsson med hjälp av 
sekreterare Rose-Marie Jo-
nasson och efteråt hade kom-
munchef Sophia Vikström 

bjudits in för att berätta om 
läget i kommunen. Hon be-
rättade bland annat om kom-
munens pågående plane-
ringsprojekt, såsom 
demensboende och kvarteret 
Ugglan. 

Rese och programansvari-
ge Lennart Magnusson med-
delade att vårens program 
delas ut vid nästa möte på 

IOGT-lokalen den 10 mars 
då Fredrik Johansson fram-
träder med Povel Ramel-lå-
tar. Vidare nämndes att en 
resa är på gång den 19 maj 
till Mariestad – Torsö – 
Domsö. Dagen avslutades 
med en härlig semla och 
kaffe samt lotteri.   

Text och foto:  
SPF:s pressreferent

ÅRSMÖTE

Kommunchef Sophia Vikström 
berättar om kommunens plane-
ringar.

Brålanda Röda korskrets 
har haft årsmöte 5 februari.
Årsmötet inleddes med ett 
öppet möte där allmänheten 
var välkomna att lyssna till 
Eva Öfverman och Anneli 
Magnusson från Bräcke Dia-
koni. De berättade om sina 
erfarenheter från volontärs-
arbete i flyktingläger i Aten 
och sitt nuvarande arbete 
som samtalsstödjare två da-
gar/vecka på Restad Gård 
ihop med Röda Korset.

Sandra Zakrisson från Stu-
dieförbundet Vuxenskolan 
informerade även om deras 
verksamhet och vilket stöd 
och samarbete Röda Korset 
kan ha med studieförbundet.

Under året har insamlats 
totalt 32 497 kr och sänts 
vidare enligt följande:
Katastrofhjälpen  25 497 kr, 
Klimatkrisen  2 000 kr, Värl-
dens Barn 5 000 kr.

I april samlades ett gäng 
och tillverkade påskrisbu-
ketter och påskträd som se-
dan såldes med strykande 
åtgång och tillsammans med 

två stora listlotterier samt 
bössinsamlingar gav mycket 
pengar att skänka.

Påskblommor har delats ut 
på äldreboendena i Brålanda 
samt gruppboendet på Höga 
med medel ur Nils Dahls 
fond. Denna fond har även 
finansierat Jan Anderssons 
filmvisningar med kaffe och 
semlekrans eller tårta på 
både Frändefors och Brå-
landa äldreboende samt mu-
sikcafé med sångaren Henrik 
Scott. På den traditionella 
sommarlunch-utflykten öns-
kade Ringhem åka till Gol-
frestaurangen i Mellerud och 
Brålanda reste till Knuthuset 
i Dalbergså där mat från Hå-
kans Bar serverades och 
Bertil Fransson med kollega 
underhöll. Utflykter med god 
mat och  trevlig samvaro som 
är mycket uppskattade.

På Bygdefesten i septem-
ber såldes ett populärt lotteri.
Till julen hade RK ansökt 
och fått pengar från Dagny & 
Sven-Erik Johansson fond. 
Dessa blev till en överras-

kande julklapp för 85 hem-
tjänstmottagare samt de på 
gruppboendet. 

Under året har medlemmar 
deltagit i fortbildning i Första 
Hjälpen samt Krisberedskap 
ihop med Vänersborgs Röda 
Kors krets.

Sex nya medlemmar har 
tillkommit under året. Med-
lemsantalet är nu 51 st. Sty-
relsen har under året haft åtta 
kombinerade styrelse/ar-
betsmöten.

Styrelse 2020: omval av 
Kerstin Andersson Carlsson 
ordförande, Christina Eriks-
son vice ordförande, Barbro 
Fridell sekreterare, Christina 
Fjällståhl, kassör. Övriga: 
May Andersson, Berit 
Aronsson, Margot Wik-
ström, Inga-Lill Sarac. Ny-
val Lillemor Andersson och 
Ing-Marie Johansson. Ersät-
tare: Nyval av Gun-Britt 
Nordström och Lisbeth Hå-
kansson.

Barbro Fridell

Brålanda MHF-avdelning 
höll sitt årsmöte 20 februari 
2020 i stationshuset. Ordf. 
Johnny Jonsson hälsar alla 
välkomna. Till årsmötesord-
förande valdes Nils-Erik 
Söderkvist, med Evert Mag-
nusson som sekreterare.

Verksamhetsberättelse-
och ekonomisk redovisning 
kommenterades och godkän-
des. Revisionsberättelsen 
gav stöd för beslut om an-
svarsfrihet för styrelsen. Ur 
verksamheten kan nämnas 
ett antal aktiviteter. Brålanda 
var värd för ”Kvar i täten” 
frågesporten som innehåller 

lag från MHF i Tvåstad. Vi-
dare har avdelningen använt 
MHF:s husbil ”uppvaknan-
det” och ”promilleglasögon” 
vid flera tillfällen. Det fanns 
med i Mellerud i samband 
med Folknykterhetens dag 
samt vid Trafiknykterhetens 
dag vid Besikta, Mellerud. 
Avdelningen har varit repre-
senterad i olika lokala fören-
ingar. Planerad resa blev ty-
värr inställd, få anmälda. 
Tommy Jarnestål från re-
gionstyrelsen gav en intres-
sant information om MHF:s 
verksamhet, centralt och 
inom regionen. Uppvaktar 

departement och ansvariga 
statsråd om åtgärder och 
lagskärpningar inom trafik-
säkerhetsområdet och alko-
hol- och droglagstiftningen.  

Val av styrelse. Ordf. 
Johnny Jonsson, v.ordf. 
Evert Norrman, kassör Evert 
Nilsson, sekr. Irene Kjelsson 
samt Mats Andersson och 
Anders Fredrikson. Sedan 
skedde ett stort antal val till 
övriga funktioner och upp-
drag.

Kaffe och semla servera-
des, lottdragning. Ordf. 
Johnny avslutar mötet.

Evert Magnusson 

ÅRSMÖTE
Uttalande från Brålanda 
Centerkvinnors årsmöte.
Jämställd inkomst genom 
hela livet.Pengar ger makt 
och inflytande. Ett jämställt 
arbetsliv är en av de absolut 
viktigaste jämställdhetsfrå-
gorna. Därför föreslår Cen-
terkvinnorna ett antal refor-
mer  på ekonomiområdet.

Den 26 februari 2020 hade 
Centerkvinnorna årsmöte i 
Brålanda Centerkvinnoav-
delning. Under årsmötet 
valdes  styrelsen för det nya 
verksamhetsåret, med Lis-
beth Håkansson i spetsen 
som ordförande.

En viktig fråga för center-
kvinnorna är den ekonomis-
ka friheten, från föräldrale-
dighet till pension. Sverige 
har en könssegregerad ar-
betsmarknad där kvinnodo-
minerade sektorer har lägre 
löner och sämre villkor. De 
präglas också av deltidsar-
bete, sämre karriärsutveck-
ling och mer sjukskrivningar.
Kvinnor vårdar oftare sina 
föräldrar  vid sjukdom och 
ålderdom. Sammantaget får 
kvinnor en lägre livsinkomst, 
vilket ger en lägre pension.

För de pensionärer som är 
fattigast, varav en majoritet 

är kvinnor, krävs reformer 
som gör skillnad . Därför vill 
vi att skatten på garantipen-
sion sänks. Det behövs natio-
nella riktlinjer för anhöri-
gomsorg och en jämnare 
fördelning av anhörigansva-
ret. 

Den ekonomiska friheten 
måste säkras i alla skeenden 
i livet. I dagsläget är det inte 
så. Det vill vi i Centerkvin-
norna ändra på.
Brålanda den 26 februari 2020

Lisbeth Håkansson för  
Brålanda Centerkvinnor
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Rösträtten, barnomsorgen, 
sexköpslagen, kvinnofrids-
lagstiftningen, samtyckes-
lagstiftningen, föräldraför-
säkringen, rätten till arbete, 
särbeskattning och aborträt-
ten. Alla dessa självklarheter 
som gärna tas för givet, men 
som grundar sig i åratal av 
kamp. S-kvinnor fyllde 100 
år som förbund den 14 fe-
bruari och utan alla S-kvin-
nors slit hade dessa självklar-
heter fortfarande varit 
oklarheter. Nu fortsätter vi 
kampen.

Förskolan har utmaningar 
att vänta nu och i framtiden i 
takt med att befolkningen 

växer. Fler blir äldre vilket är 
positivt. Detta tillsammans 
leder till att vi behöver fler 
som utbildar sig för att ar-
beta inom förskola och äld-
reomsorgen för att klara av 
framtidens utmaningar. Vi 
har en förskola vi ska vara 
stolta över, men S-kvinnor 
kräver att förskolan också 
har öppet nattetid. En lag-
stadgad rätt till barnomsorg 
även på kvällar, nätter och 
helger. 

Vi vill förbjuda religiösa 
friskolor då vi anser att för-
skolan och skolan ska byggas 
på demokratiska och seku-
lära värderingar med genus-

medveten och normkritisk 
pedagogik.

Inom hela välfärdssektorn 
så är det kvinnor som utgör 
majoriteten av de anställda 
och som i dagsläget ofta sli-
ter ut sina kroppar och kän-
ner pressen av att inte riktigt 
räcka till.  Med dagens ar-
betsvillkor är vi inte förvå-
nade över att kvinnor känner 
sig stressade och utbrända.

Vi kräver satsningar på 
välfärden, att delade turer tas 
bort, att heltid blir norm och 
att sms-vikariaten samt all-
män visstid ska upphöra. 

Slutligen vill vi säga tack 
till er som gick före, för oss 

som kom efter. Nu kämpar vi 
i hundrade år till. 
Carina Ohlsson, förbundsord-

förande S-kvinnor

Malin Johansson, distrikts-
ordförande S-kvinnor 

Fyrbodal

Anita Frisk Kjell, ordförande 
S-kvinnor Trollhättan

Madelaine Karlsson, ordfö-
rande S-kvinnor Vänersborg

Mari Berglund, ordförande 
S-kvinnor Uddevalla

Carina Antonsson, ordförande 
S-kvinnor Skredsvik

Johanna Ekeroth, ordförande 
S-kvinnor Feminista

100 år av kvinnokamp – 
men vi får aldrig stanna upp

Välkommen till debatt och insändarsidorna!
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DEBATT

Arbetskraftsinvandringen är 
viktig för Sverige. Inte minst 
för våra högteknologiska, 
innovativrika företag i Väst-
sverige. Vårt välstånd är be-
roende av att människor 
kommer hit och bidrar med 
sin kunskap och drivkraft. 
Men det finns också stora 
problem med det nuvarande 
systemet. 

 Sverige måste för det för-
sta göra mer för att vara ett 
attraktivt land för högkvali-
ficerade arbetskraftsinvand-
rare. För det andra måste vi 
stoppa fusk och missbruk av 
dagens system. Det är också 
orimligt att alla med ett an-
ställningskontrakt i Sverige 
kan ta med sig sina familjer 
utan att kunna försörja dem 
– samtidigt som de allihop 
får tillgång till vårt generösa 
välfärdssystem. 

 För att förbättra systemet 

för arbetskraftsinvandring 
och stoppa fusket föreslår 
Moderaterna nu följande åt-
gärder: 1) Stoppa kompe-
tensutvisningarna. Små fel 
från arbetsgivarens sida ska 
inte kunna leda till att arbets-
tagare utvisas. 2) Attrahera 
experter. Sverige ska vara det 
självklara landet för högkva-
lificerad arbetskraft. Mode-
raterna vill bland annat in-
föra 30-dagarsgaranti för 
handläggning av ansökan, 
möjlighet att tidigare få per-
manent uppehållstillstånd, 
talangvisum samt en så kall-
lad one-stop-shop för kon-
takten med myndigheter. 3) 
Höjt lönekrav. I dag är kravet 
på egen försörjning 13 000 
kronor för en arbetskraftsin-
vandrare. Det motsvarar 
deltid vid lägsta lön enligt 
kollektivavtal. Moderaterna 
föreslår ett höjt lönekrav till 

motsvarande lägsta lön vid 
heltidsanställning. 4) För-
sörjningskrav för anhöriga. 
Arbetskraftsinvandrare som 
vill ta med sin familj ska 
kunna försörja sina anhöriga, 
om dessa inte försörjer sig 
själva. 5) Stopp för arbets-
kraftsinvandring av person-
liga assistenter. Assistans-
branschen är särskilt riskfylld 
vad gäller handel med arbets-
tillstånd. Fusket är så utbrett 
att arbetskraftsinvandring 
för personliga assistenter 
måste stoppas. 6) Motverka 
fusk och missbruk. Den som 
gör sig skyldig till handel 
med arbetstillstånd ska kun-
na straffas för människo-
smuggling. Vi föreslår också 
en ny brottsrubricering – ar-
betskraftsmissbruk – och 
skärpta straff. Myndigheter 
ska ges utökade möjligheter 
att utreda brott. Möjligheten 

för en person som fått avslag 
på sin asylansökan att i stället 
få ett arbetstillstånd, så kall-
lat spårbyte, ska tas bort. För 
att förebygga fusk ska arbets-
givaren vidare betala in so-
ciala avgifter i förskott.

 Moderaterna vill att Sve-
rige ska vara det självklara 
landet för drivna, företag-
samma och strävsamma 
människor – från hela värl-
den. Men goda reformer 
måste vårdas. Det gäller inte 
minst arbetskraftsinvand-
ringen. 

 Ann-Sofie Alm,  
riksdagsledamot  

Västra Götaland Norra (M)

Maria Malmer Stenergard, 
migrationspolitisk 

 talesperson (M)

Ulf Kristersson,  
partiledare (M)

Våra västsvenska företag behöver en
reformerad arbetskraftsinvandring

Rikspolischefen kom nyli-
gen in med en konkret begä-
ran till regeringen att ändra 
regelverket så att Försvars-
maktens personal ska kunna 
användas för att kunna av-
lasta polisen vid gråzonssi-
tuationer. Förslaget inne-
bär att militär personal till 
exempel ska kunna utföra 
skydds- eller bevaknings-
uppgifter  på polisens upp-
drag och under polisens led-
ning vid extraordinära 
händelser. Därigenom kan 
polisen frigöra resurser och i 
stället fokusera på aktiv 
brottsbekämpning vid såda-
na situationer. 

Moderaterna anser att 
detta är rätt väg att gå för att 
öka säkerheten och trygghe-
ten. Det handlar alltså inte 
om att försvarets personal 
ska sättas in för att göra rent 
polisiära kärnuppgifter eller 
regelmässigt förstärka Poli-
sen till vardags.

Dagens lagstiftning med-
ger inte det stöd som rikspo-
lischefen efterfrågar. Idag 
finns endast möjligheten för 
polisen att begära stöd från 
Försvarsmakten vid terro-
rismbekämpning. Poli-
sen behöver extra verktyg 
även i andra allvarliga situa-
tioner. För att kunna hantera 
hela skalan av hot och risker 
som Sveriges står inför behö-
ver alla samhällets tillgäng-
liga resurser samordnas. Men 
det är viktigt att Försvars-
makten i så fall tillförs extra 
medel och resurser för att 
hantera sådana uppdrag.

 Gränslandet mellan yttre 

och inre säkerhet, den så 
kallade gråzonen, är en pro-
blematik som uppmärksam-
mats allt mer de senaste åren. 
Fientligt sinnade stater eller 
andra aktörer kan använda 
sig av saker som cyberat-
tacker, sabotage mot sam-
hällsviktig infrastruktur, till 
exempel transformatorsta-
tioner och kommunikations-
centraler, eller underblåsa 
social oro för att uppnå sina 
syften. Ytterst handlar det 
om situationer som under-
gräver Sveriges säkerhet.  

 Vår tids hotmiljö är avse-
värt mer komplex och svår-
bedömd än vad den har varit 
tidigare. Därför måste vi vara 
öppna för att se över myndig-
heternas ansvarsområden. 
Gamla låsningar får inte ske 
på bekostnad av Sveriges 
säkerhet.

 Regeringen får inte 
dra rikspolischefens begä-
ran i långbänk, utan måste nu 
agera skyndsamt för att få ny 
lagstiftning på plats.

Pål Jonson, 

försvarsutskottets  
ordförande, (M) 

Ann-Sofie Alm,  
riksdagsledamot, (M)  

Dalsland, Trestad och Norra 
Bohuslän

Ändra lagstiftning 
så att polisen kan 
få bättre stöd av 
Försvarsmakten

Lions Brålandas februari-
möte inleddes med att presi-
dent Dan Nyberg hälsade 
fyra nya medlemmar väl-
komna till föreningen. Vi-
dare rapporterades från Li-
ons Kampanj 100 om de 
internationella biståndspro-
jekt som stod för dörren. Man 
gick också igenom de arbets-
insatser som gjorts och behö-
ver göras för att upprusta 
klubblokalen. Det rapporte-
rades att arbetet med allsång-
skvällarna i augusti fortgår 
och de ansvariga hoppades 
på samma uppslutning av 
besökare under kvällarna 
som i fjol. Vidare beslutades 
om att delta på Nuntorpsda-
gen 16/5.

Mötet beslutade också att 

överlämna 5 000 kronor till 
Vänersborg-Södra Dal FUB 
och att bistå DHB Västra 
med 3500 kronor till deras 
kurs- och aktivitetsprogram. 
Beslut togs också för att bi-
dra med 13 200 kronor till SK 
Granans nya elljusanlägg-
ning vid skidspåret vid Gra-
nan.

Mötet avslutades med att 
utse representant till Vän-
tjänst årsmöte 17/3 och att 
välja in ytterligare två med-
lemmar på nästa möte.

Dennis Carlsson

Lions, Brålanda

Hörselskadades förening i 
Mellerud har haft ett välbe-
sökt årsmöte i Café Älvan 
den 13 februari 2020. Ordfö-
rande Inger Andersson in-
ledde årsmötet med den glada 
nyheten att Hörselskadades 
förening i Mellerud blivit 

utnämnda till ”Årets HRF-
inspiratörer” 2019. Titeln 
”Årets HRF-inspiratörer” 
går till en förening eller ett 
distrikt som har bidragit till 
att öka medlemsengage-
manget och medlemsnyttan 
inom HRF. 

Årsmötet gästades av Mor-
gan E Andersson, kommu-
nalråd i Melleruds kommun 
som också höll i ordförande-
klubban under årsmötet. Ef-
ter sedvanligt årsmötesförfa-
rande berättade Morgan E 
Andersson om aktuella ut-

FÖRENINGSREFERAT

HRF i Mellerud tog 
hem utmärkelsen 
”Årets HRF-inspira-
törer 2019”. Foto: 
Andreas Olsson.

ÅRSMÖTE
vecklingsfrågor i kommunen 
och gjorde detta under rubri-
ken ”Mellerud är fantas-
tiskt”. Såväl nya utvecklings-
projekt, investeringar i 
infrastruktur som kommu-
nens utmaningar lyftes på ett 
intressant och engagerande 
sätt. 

2021 firar HRF i Mellerud 
30-årsjubileum och de över 
200 medlemmarna vittnar 
om en förening i positiv ut-
veckling, vilket känns lite 
extra säger Inger Andersson 
som omvaldes till förening-
ens ordförande verksamhets-
året 2020/2021. 

Årsmötet avslutades med 
fika där kaffe och semla ser-
verades.
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Kulturskolans blåsensemble inledde kvällens årsmötesförhandlingar.

Onsdagen den 12 februari 
höll PRO Mellerud årsmöte 
på Templargården.

Kvällen inleddes med att 
elever från Kulturskolans 
blåsensemble under ledning 
av Cecilia Albinsson under-
höll. Detta var ett uppskattat 
inslag av årsmötesdeltagar-
na!

Ordförande Börje Skoogh 
hälsade 70 medlemmar väl-
komna till årsmötet, därefter 
hölls en parentation över de 
medlemmar som avlidit un-
der året.

Till ordförande för mötet 
valdes Ola Johansson, som 
höll i de sedvanliga årsmö-
tesförhandlingarna. Efter att 
valen genomförts enligt val-
beredningens förslag tackade 
mötesordföranden för förtro-

ÅRSMÖTE

SPF-seniorerna Södra Dal 
höll sitt årsmöte i Brålanda 
Solrosen den 13 februari. 
Ordförande Uno Löfgren 
hälsade alla välkomna till ett 
mycket välbesökt årsmöte 
och förklarade därmed mötet 
öppnat.

Välkomnad blev också 
Equmeniakyrkans pastor 
Sigvard Karlsson som på ett 
värdigt sätt höll parentation 

över årets avlidna. Lillemor 
Andersson tände ljus över 
deras minne. Därefter sjöng 
och spelade föreningens 
egen kör, under ledning av 
Märta Eriksson.

Därefter följde sedvanliga 
förhandlingar. 

Som ordförande till årsmö-
tet valdes Ingvar Håkansson.

Till ordförande omvaldes 
Uno Löfgren.

ÅRSMÖTE

Ingrid Eriksson som avtackas av ordföranden Uno Löfgren.

Vårtecken
Anne-Christine Halvords-
son har sett tranor i Köp-
mannebro, ett tidigt vår-
tecken.

Lärka sågs i Gustavsbyn, 
Dalbergså, av Ola på Stom-
men.

Då Ingrid Eriksson hade 
avsagt sig sitt sekreterarskap, 
valdes Elvy Larsson till se-
kreterare. Till kassör omval-
des Bo Pettersson. I övrigt 
består styrelsen av fyra leda-
möter.

Efter avslutade förhand-
lingar underhöll kören oss. 
Från Solrosens kök bjöds 
som alltid en riklig och god 
måltid.

Ordföranden avtackade 
Ingrid Eriksson för hennes 
enastående arbete i egenskap 
av sekreterare.  

Med ett fint pris hyllades 
också Elsy Andersson som 
blev seriesegrare i boule. 
Hyllades gjordes dessutom 
Gundel Persson som blev 
klubbmästare i boule.

Därefter tackade ordföran-
den alla närvarande och 
mötet avslutades med natio-
nalsången.

Birgitta Sahlbom

endet och passade samtidigt 
att tacka, på ABFs vägnar, för 
det stora intresse som PRO:s 
medlemmar visat vid olika 
studiecirklar och utbild-
ningar.

Efter avslutade mötesför-

handlingar avslutades kväl-
len med kaffe och semletårta, 
samt lotteridragningar med 
vinster skänkta av medlem-
mar och företagare i Melle-
rud.

Börje S

Kommunen köper mark

Här syns den del av fastigheten Västerråda 2:15 intill E45 som kommunen 
planerar att köpa för 47 520 kronor.

Kommunstyrelsen har 
beslutat att ge samhälls-
byggnadschefen i upp-
drag att köpa en del av 
fastigheten Västerråda 
2:15 (198 kvadratmeter 
stor) för 47 520 kronor.
– Västerråda 2:15 är en liten 
markbit alldeles invid E45 
och förvärvet sker i syfte att 
säkerställa gestaltning längs 
med E45, säger Morgan E 
Andersson (C), kommunsty-
relsens ordförande.

Fastigheten Västerråda 
2:15 är en privatägd fastig-
het, där ett skifte är beläget 
vid och längs med E45 vid 
norra rondellen. Enligt anta-
get gestaltningsprogram för 
östra sidan av E45 ska det 
längs vägen anläggas ett 
grönområde. 

Markköpet görs för att 
åstadkomma en bättre fastig-
hetsindelning i området, med 
en tydligare ansvarsfördel-
ning.

Melleruds kommun köpte 
2018 en del av Västerråda 
2:15 längs E45:ans västra 
sida. Då gjorde Lantmäteriet 
en värdering av kvartersmar-

ken och kom då fram till 240 
kronor per kvadratmeter. 
Den tidigare värderingen är 
enligt handläggande tjänste-

man applicerbar även i detta 
fallet. Ägarna av Västerråda 
2:15 delar den uppfattning-
en.

Scoutmöte i Ransberg Köpmannebro 1938. Folke Bernadotte stående andra från vänster.

Bilder från Melleruds 
muséums samlingar

Stig-Uno Olsson, på ardennerstoet Linda i mitten av 1960-talet. Fotot är taget i Bråna, Järn, inför ett tid-
ningsreportage. Linda var sista ardennern på gården. Hunden hette Sickan och var en korsning mellan tax 
och hamiltonstövare.

Lärkan har synts till i Dalbergså. Tranor har setts i Köpmannebro.
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Damer
Tösse IF – Frändefors IF
2-0 (0-0)
TIF: Ingrid Dalstrand och Micha-
ela Karlsson

Herrar grupp 1
Melleruds IF – Bengtsfors IF
2-1 (1-0)
MIF: Simon Svensson och Jona-
tan Lundgren

Herrar grupp 2
Eds FF – Frändefors IF
5-1 (2-0)
FIF: Alex Berg Matinelle
Kroppefjälls IF – Brålanda IF
0-4 (0-3)
BIF: Eric Birgersson och Tobias 
Svensson 2 var

Herrar grupp 3
Högsäters GF – Fengersfors IK 
4-2 (0-2)
FIK: Patrik Nilsson 2
Tösse IF – Frägelanda IF
4-5 (1-3)
TIF: Filip Blixt, Daniel Åslund, 
Abdulkadir Elmi Muhumed och 
Reza Safdari

Herrar grupp 4
Åsebro IF – Ellenö IK
2-1 (0-0)
ÅIF: Alvin Johansson och Martin 
Schedin

Dalslands Sparbanks Cup
Nu har fotbolls-DM börjat på allvar, med spel i alla grup-
per. Här är helgens resultat och målgörarna i ”våra” lag.

HANDBOLL 
Efter förra veckans förlust 
är Melleruds HK tillbaka 
på vinnarstigen. I lörda-
gens hemmamatch mot 
Kv IK Sport (Kv IK står för 
kvinnliga idrottsklubben) 
skrevs segersiffrorna till 
27-19. 
– Vi var bättre hela vägen. 
Det var aldrig något snack 
om saken, summerar Ulf 
Regeskog.

I Mellerud var mittsexan 
Caroline Falk sjuk, men de 
övriga tog över hennes upp-
gift med den äran. Melleruds 
HK har flera spelare som 
spelar på dispens. Man ska 

vid seriens start ha fyllt 16 år 
för att få spela, men i MHK 
finns tre som fyller under 
säsongen. Samtliga tre spe-
lade i lördags, och samtliga 
gjorde mål. Julia Bergström 
3, Maja Berg 2 och Natalie 
Ekberg 1.

Närmast väntar två borta-
matcher för mellerudstjejer-
na innan man 28 mars avslu-
tar hemma mot HF Orust.

Övriga målskyttar i Mel-
lerud: Jenny Eliasson 8, An-
nika Wallentin 5, Emma 
Mjörneståhl 4, Drenushe 
Bytygi 2, Frida Andersson 
och Ella Regeskog 1 var.

Lars Nilsson

Seger igen

Vi kommer inför starten av fotbollens serier i april att 
presentera läget i lagen inom vårt spridningsområde. 
Ett frågeformulär har gått ut till samtliga klubbar med 
uppmaning att skicka in uppgifter till oss inför dessa 
presentationer. Först att svara var Brålanda IF och så 
här ser det ut för dem.

Inför fotbollsstarten

Brålanda IF
Säsongen 2019 fick klubben 
respass ur division 4. I år är 
målsättningen att vinna divi-
sion 5 och ta sig tillbaka upp 
i seriesystemet. Man sticker 
därför ut hakan och tippar sig 
själv som seriesegrare.

På ledarsidan fortsätter 
Ronny Fredriksson som hu-
vudtränare och till sin hjälp 
har han Reine Matsson. La-
get har fått två nya spelare, 
Daniel Karlsson och Erik 
Bengtsson, båda från Frän-
defors IF. Däremot har ingen 
spelare lämnat klubben.

120 deltagare i Judodraget 2.0

Det var i stort sett fullsatt på läktarna hela dagen som den stora judotävlingen pågick i lördags.

JUDO 
I lördags var läktarna i 
Rådahallens A-hall fyllda 
när den stora judotäv-
lingen Judodraget 2.0 ge-
nomfördes. Kroppefjälls 
IF:s judosektion kunde 
kamma hem många fina 
priser genom sina ungdo-
mars framgångar.
Det är andra gången som 
KIF:s judosektion i samar-
bete med Trollhättans JK 
arrangerar Judodraget i Mel-
lerud. Tävlingen blev myck-
et lyckad med hela 120 del-
tagare. 2019 kom 93 till start.

– Det var verkligen ett lyft, 
flera nya klubbar var också 
med denna gången. Vår för-
hoppning är att göra ett bra 
arrangemang och att detta 
sprider sig runt i andra klub-
bar. Vi fick också mycket 
beröm för att allt flöt på så 
bra och mycket beror på för-
äldrarnas ideella engage-
mang. Vi har även äldre 
ungdomar som hjälper till, 
utan dem skulle det aldrig 
fungera, säger Glenn Nord-
ling, KIF:s judosektion.

KIF hade 15 ungdomar till 
start totalt i de tre katego-
rierna U11, U13 och U15.

Omkring 25 personer från 
klubben arbetade ideellt un-
der lördagen. Det handlar om 
massor av arbete för att iord-
ningställa hallen med täv-
lingsmatta (hämtas i Troll-
hättan), coachning av de 
tävlande, ljus och ljud, ordna 
med fika med mera.

Resultat för KIF  
i Judodraget 2.0:
Guld i kategori U11:
Tilde Cedervall
Douglas Östlind
Elliot Larsson
Pelle Larsson
Farouk Jahm
Silver i kategori U11:
Ida Oscarsson

Farouk Jahm, KIF:s judosektion (överst) vann sin finalmatch i U11 där han mötte Cruz Noakes, Alingsås JK.

Samtliga deltagare från KIF:s judosektion. Stående från vänster bakre raden: Charlie Francke, Melker Johans-
son, Elliot Larsson, Farouk Jahm, Pelle Larsson, Ida Oscarsson, Alice Johansson och Havanna Andersson 
Sittande från vänster: Douglas Östlind, Nathaniel Nyquist, Tarek Kasser, Elliot Stålborg och Dante Johansson. 
Saknas på bild: Johan Skogen och Sakhr Alhada. Foto: Privat. 

SPORT

Havanna Andersson
Brons i kategori U11:
Nathaniel Nyquist
Melker Johansson
Elliot Stålborg

Dante Johansson
Alice Johansson
Charlie Francke
Tarek Kasser
Guld i Kategori U13:

Sakhr Alhada
Brons i kategori U15:
Johan Skogen
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se

HANDBOLL 
På grund av sjukdom och 
skada åkte Melleruds Hand-
bollsklubb med åtta killar till 
Frölunda för att möta serie-
ledande Önnereds HK. 

Sist lagen möttes förlorade 
mellerudskillarna med två 
bollar i en mycket jämn 
match. Nu började det bra  de 

första tjugo minuterna och 
det var lika 9-9 i halvlek. När 
motståndarna växlade upp 
tempot och använde alla spe-
lare på ett effektivt sätt 
hängde MHK dock inte med. 
Önnered kunde vinna rättvist 
med 25-18. Nu laddar MHK 
om inför helgens bortama-
ratch mot BK Heid. 

Hade det tufft mot 
serieledarna! 
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.se 

Hundkurser 
startar v. 2

   073-970 71 95

Är hunden 
ensam hemma?

Jag har hunddagis

   073-970 71 95

.se 

Tovig hund? 
Jag är hundfrisör

   073-970 71 95

.se 

Hönsfoder
Björkved

Tel. 0521-360 48

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

Halmpellets
Ströpellets

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

Torvströ
Pappersströ

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

Hösilage
Hästfoder

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

Hästfoder
Tillbehör häst

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

Majs t. åtel
Stor/småsäck

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

Kutterspån
Lantbruksströ

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

Martin
073-99 21 446

Kompletta 
badrumsrenoveringar

Stefan   Christoffer

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

0530-421 64

blends

2 nyanser

1 nyans

gradient1

gradient2

VVS
Allt inom 

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

GULD- OCH SILVERMYNT 
m.m. köpes av samlare.  
Tel. 070-270 10 96.

Köpes
SKINNFÅTÖLJ ställbart 
ryggstöd samt fotpall. 
3.300:-. Tel 070-594 97 65.

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

säljes

076-571 79 08

Maskiner och lastbilar
Sand, grus, singel, jord 

och täckbark
Rolf: 070-537 34 72

www.vermdal.se

DALVÄRM

olesensbygg@gmail.com

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

 SÄLJES
Pellets
2.300:-/pall. Tel. 070-594 97 65.

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

Inramning
Konstnärsmaterial

lymfdränagebehandling 

hos oss! Ring för bokning!

Nu kan du boka

Tel. 0530-414 10 • www.sunlike.se

Bänkskivor
Fönsterbrädor

Gravstenar – renovering
070-685 22 27

TRESTADS  
STENHUGGERI AB

mån-fre 10-18,
lör 10-15 sön 11-15

0521-103 37 • Vänersborg

TYGLADAN
Vårgardiner

färdigsytt & i metervara

Vaxdukar 30:-/m 

Trikå 85:-/m 

Galon fuskskinn  99:-/m

Gardinstänger 99:-
Markis 119:-/m 

Stort utbud av möbeltyg!

Kläder och inredning

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

Pengar till internt  
kommunikationsnät

Kommunstyrelsen har beslu-
tat att omfördela 800 000 
kronor i investeringsbudget 
för 2020 från projektet 
”Snickargatan, breddning” 
till kommunstyrelseförvalt-
ningens projekt ”Byte av ut-
rustning för kommunens in-
terna kommunikationsnät”.

Det är så att kommunens 
centralenhet för styrning av 

kommunens förvaltningsnät 
har börjat att bli instabil och 
detta skapar risk för oplane-
rade produktionsbortfall ute 
i verksamheterna.

Enheten för Digital service 
(EDS) har bedömt att bytet 
av enheten behöver tidigare-
läggas för att undvika onö-
diga kostnader. Därför öns-
kar EDS få 800 000 kronor i 

investeringsmedel för att 
omgående kunna påbörja ett 
byte.

EDS och samhällsbygg-
nadsförvaltningen har fört en 
dialog och kommit fram till 
att förvaltningens projekt 
”Snickargatan, breddning” 
kommer att ge ett överskott.

Störst befolkningsminskning  
i Åmål och Bengtsfors

DALSLAND 
Enligt Statisktiska Cen-
tralbyrån är det Åmåls- 
och Bengtsfors kommu-
ner som minskat mest i 

befolkning under 2019. 
Mellerud minskade med 
44 personer.
Åmål minskade med 110 
personer, medan Bengtsfors 

tappade 96. Det innebär att 
de båda kommunerna var de 
som minskade mest i hela 
Västra Götaland.

Plussiffror fick däremot 

Kommun:  Antal inv  Folkökning Födelsenetto Flyttnetto
Bengtsfors  9 750    -96   -51  -49
Dals-Ed  4 813    +7   -19  +30
Färgelanda  6 637    +35   -26  +56
Mellerud  9 310    -44   -47  -3
Vänersborg  39 591    +180   +26  +130
Åmål  12 610    -110   -44  -69
Störst befolkningsökning:  Stockholm med 11 919 personer. 
Störst befolkningsminskning:  Sollefteå med -360 personer.
Antal invånare i Sverige 31/12 2019: 10 327 589 invånare (+97 404).

BEFOLKNINGSUTVECKLING 2019

Färgelanda (+35) och Dals-
Ed (+7). Vänersborg hade en 
ökning med 180 personer.

– Det är förstås oroande att 
vi minskar något, men vi 
kommer under våren nog-
grant analysera vilka grupper 
det är som flyttar från Mel-
leruds kommun. Befolkning-
ens sammansättning har stor 
betydelse för hur mycket 
kommunen får i statsbidrag, 
säger  Morgan E. Andersson, 
kommunstyrelsens ordfö-
rande.
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se

Vassvikens Loppis

Söndagar 11-15
el. enligt ök

073-828 80 26
Vassviken 501 Ånimskog

ÅTERFÖRSÄLJARE FÖR SÖDERBERG & HAAK

FÖRSÄLJNING VERKSTAD/RESERVDELAR
HÅKAN 0521-57 73 89TOMMY 0521-57 73 81
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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!

Andelslamm.se 
Du äger vi sköter 

0768-522227 

Vi tar hand om bilen

BILTILLBEHÖR
BILDELSSHOPEN

0530�730 740

Vi tar hand om bilen

RESERVDELAR
BILDELSSHOPEN

0530�730 740

Vi tar hand om bilen

BILVÅRD
BILDELSSHOPEN

0530�730 740

Vi tar hand om bilen

BILBATTERIER
BILDELSSHOPEN

0530�730 740

Storgatan 26 i Brålanda 
Tel: 0761-95 53 60

Även vaxning

fotvård
Blommans

Canal Digital, Viasat 
och Boxer

070-328 08 60 
lars@dalslandsantennservice.se

Da l s l ands

Antenn-
Service
Da l s l ands

Antenn-
Service

Grundig Tv
070-328 08 60 

lars@dalslandsantennservice.se

Da l s l ands

Antenn-
Service
Da l s l ands

Antenn-
Service

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

DALSLANDS
VVS AB
DALSLANDS
VVS AB

 

Marcus Johansson

Naturligtvis 
hjälper  

vi dig med  
Rot-avdraget 

B wlinghall
Eds

AFTER WORK

0534-610 65 
www.edsbowlinghall.se

B wlinghall
Eds

0534-610 65 
www.edsbowlinghall.se

DISCOBOWLING

B wlinghall
Eds

0534-610 65 
www.edsbowlinghall.se

BARNKALAS

B wlinghall
Eds

0534-610 65 
www.edsbowlinghall.se

FÖRETAGSFEST

www.grongestaltning.se

Grön Gestaltning
Trädgårdsanläggning
Fredrik Persson
073-691 31 24

Byggnadsställningar
076-195 60 72

Allt inom golv 

och mattor

Dalsland & södra Värmland

101,6 MHz

NU FINNS VI I MELLERUD

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

www.radio45.se

En lokal radiokanal med  
säte i Åmål som du hör  

i Dalsland & södra Värmland

073-354 47 84

ALLT INOM 
BYGG

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.10 - 7 mars

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. 10 – 7 mars

05:00 Morgonstudion
09:10 Rederiet
09:55 Go‘kväll
10:40 Sverige!
11:10 Auktionssommar
12:10 Antikrundan
13:10 Vem vet mest?
13:55 Matiné: Den laglösa staden
15:25 Skidor: Världscupen
17:20 Fotboll: Algarve cup
18:00 Rapport
18:15 Kulturnyheterna
18:28 Sportnytt
18:33 Lokala nyheter
18:45 Go‘kväll
19:30 Rapport
19:55 Lokala nyheter
20:00 Uppdrag granskning
21:00 Jills veranda
22:00 Island och sociala medier
22:30 Lärlabbet
22:45 Briljanta forskare
22:55 Skam España
23:25 Rapport
23:30 Skavlan
00:30 Husdrömmar
01:30 Gift vid första ögonkastet
02:15 Rederiet

09:00-16:15 Forum
12:00, 16:00 Rapport
16:15 Den stora modelljärnvägs-
 kampen
17:00 Kalla krigets hemligheter
17:10 Vinterliv
17:15 Nyheter på lätt svenska
17:20 Nyhetstecken
17:30 Oddasat
17:45 Uutiset
18:00 Fotboll: Algarve cup
19:30 Hämnd och kärlek
20:00 Seriestart: Hemma hos 
 arkitekten
20:30 Petra får en baby
21:00 Aktuellt
21:39 Kulturnyheterna
21:46 Lokala nyheter
21:56 Nyhetssammanfattning
22:00 Sportnytt
22:15 Seriestart: Utrikesbyrån
22:45 Vem kan utmana Trump?
23:15 Louis Theroux: Heroin-
 staden
00:15 Vetenskapens värld
01:15 Jaktliv
01:45 Sportnytt
02:00 Nyhetstecken

14:00 UR Samtiden
17:00 74 år och luft under
  vingarna
17:05 Historiejägarna
17:35 Murar, gränser och 
 taggtråd
18:25 Övergivna byggnader
19:10 Världens natur: Serengeti
20:10 Omöjliga järnvägar
21:00	Gubbar	bakom	flötet
21:30 Världens hotade städer
22:15 Ambulanskvinnor vs 
 patriarkatet
23:15 Ett vildare Europa
00:05 Omöjlig ingenjörskonst

20:00 Rederiet - syntolkat
20:45 American Tap - steppdans
 i USA
21:45 Sammy Davis - Artisten 
 som hade allt
23:25 Briljanta forskare - syntolkat
23:35 Kalifat - syntolkat
00:20 Elitstyrkans hemligheter: 
 Danmark
01:20 Skavlan

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
18:30 Efter fem
18:50 Keno
19:00 TV4Nyheterna
19:15 Sporten
19:20 TV4Vädret
19:30 Farmen
20:00 Sveriges mästerkock
21:00 Tillsammans med 
 Strömstedts
22:00 TV4Nyheterna
22:30 Ekonominyheterna
22:40 Sporten
22:55 TV4Vädret
23:00 CSI
00:00 Law & order
01:50 The bay
02:50	Hawaii	five-0
03:50 En plats i solen: Sommarsol
04:50 Husjägarna

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 Seinfeld
21:00 The maze runner
23:25 How I met your mother
00:25 Family guy
00:55 Family guy
01:25 American dad
01:55 American dad
02:25 2 1/2 män
02:50 2 1/2 män
03:15 Buffy the vampire slayer
04:00 Face off: Game face
04:45 American dad

05:15 Go‘kväll
06:00 Morgonstudion
09:10 Rederiet, 09:55 Go‘kväll
10:40 Sverige!
11:10 Seniorsurfarna
11:40 Första dejten
12:10 Uppdrag granskning
13:10 På spåret
14:10 Jills veranda
15:10 Husdrömmar
16:10 Strömsö
16:40 Mord och inga visor
17:25 Skidskytte: Världscupen
18:00 Rapport, Kulturnyheterna
18:28 Sportnytt
18:33 Lokala nyheter
18:45 Go‘kväll
19:30 Rapport
19:55 Lokala nyheter
20:00 Antikrundan
21:00 Seniorsurfarna
21:30 Janne Josefsson: 
 Skuggriket
22:00 Dox: The King - Elvis och 
 drömmen om Amerika
23:50 Rapport
23:55 The Graham Norton show
00:45 Auktionssommar
01:45 Seniorsurfarna
02:15 Rederiet

09:00 Forum
12:00 Rapport
12:03 Forum
14:00 Riksdagens frågestund
15:15 Forum
16:00 Rapport
16:05 Forum
16:15 Hemma hos arkitekten
16:45 Tasha 17K
17:15 Nyheter på lätt svenska
17:20 Nyhetstecken
17:30 Oddasat
17:45 Uutiset
18:00 Skidskytte: Världscupen
19:00 Säterjäntor
19:30 Hämnd och kärlek
20:00 Världens natur: Serengeti
21:00 Aktuellt
21:39 Kulturnyheterna
21:46 Lokala nyheter
21:56 Nyhetssammanfattning
22:00 Sportnytt
22:15 Kulturveckan
22:45 Dheepan
00:35 Cecilia Bartoli and Friends
01:30 Sändningsuppehåll
01:45 Sportnytt
02:00 Nyhetstecken

14:00 UR Samtiden
17:00 Gäddkungen
17:05 Antikduellen
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 Ambulanskvinnor vs 
 patriarkatet

20:00 Hem till byn - syntolkat
21:00 Seniorsurfarna - syntolkat
21:30 Janne Josefsson: Skugg-
 riket - teckenspråkstolkat
22:00 Rederiet - syntolkat
22:45 Dejta - syntolkat
23:30 Kalifat - syntolkat
00:15 Jaktliv - syntolkat
00:45 Gift vid första ögonkastet 
 - syntolkat
01:30 Rättighetsbärarna - syntolkat
02:00 Briljanta forskare 
 - teckenspråkstolkat
02:10 Vargblod

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 Solsidan
21:00 Flirty dancing
22:00 TV4Nyheterna
22:30 Ekonominyheterna
22:40 Sporten
22:55 TV4Vädret
23:00	Hawaii	five-0
00:00 Law & order
01:50 The bay
02:50	Hawaii	five-0
03:50 En plats i solen: Sommar-
 sol
04:50 Husjägarna

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 2
23:05 How I met your mother
00:05 Family guy
01:05 American dad
02:05 2 1/2 män
03:00 Buffy the vampire slayer
03:50 Face off: Game face
04:35 American dad

05:15 Go‘kväll
06:00 Morgonstudion
09:10 Rederiet
09:55 Go‘kväll
10:40 Naturreparatörerna
11:05 K-märkta ord
11:10 Hem till byn
12:00 Gift vid första ögonkastet
12:45 Seniorsurfarna
13:15 Janne Josefsson: 
 Skuggriket
13:45 Auktionssommar
14:45 Antikrundan
15:45 Columbo
17:20 Skidskytte: Världscupen
18:00 Rapport, Kulturnyheterna
18:28 Sportnytt
18:33 Lokala nyheter
18:45 Go‘kväll
19:30 Rapport, Lokala nyheter
20:00 Seriestart: Bäst i test
21:00 Skavlan
22:00 Svenska nyheter
22:30	 I	maffians	mitt
23:25 Rapport
23:30 Suits, 00:15 Kalifat
01:10 Homeland
02:00 Janne Josefsson: 
 Skuggriket
02:30 Rederiet

09:00 Forum
12:00 Rapport
12:03 Forum
16:00 Rapport
16:05 Forum
16:15 Vem kan utmana Trump?
16:45 Kulturveckan
17:15 Nyheter på lätt svenska
17:20 Nyhetstecken
17:30 Oddasat
17:45 Uutiset
18:00 Skidskytte: Världscupen
19:00 Symbolernas hemliga värld
19:30 Hämnd och kärlek
20:00 Gert Wingårdhs Nobelhus
21:00 Aktuellt
21:22 Kulturnyheterna
21:30 Sportnytt
21:45 Wild Tales
23:45 Utrikesbyrån
00:15 Louis Theroux: Heroin-
 staden
01:15 Tasha 17K
01:45 Sportnytt
02:00 Nyhetstecken

14:00 UR Samtiden
17:00 Antikmagasinet
17:30 Världens hotade 
 städer
18:15 Historiejägarna
18:45 Antikduellen
19:15 Mat med Mosley
20:05 Rädd för vaccin
21:00 Kanaler, båtar och kärlek
21:50 Övergivna byggnader
22:35 Historien om Kina
23:35 Dokument utifrån: 
 Grisarnas hemliga liv
00:35 Omöjlig ingenjörskonst

20:00 Bäst i test - syntolkat
21:00 Rederiet - syntolkat
21:45 Hem till byn - syntolkat
22:40 Så ska det låta
23:40 Hemma hos arkitekten
00:10 Mr. Robot
00:55 Ett tufft år för Peltsi
01:25 Seniorsurfarna - tecken-
 språkstolkat
01:55 Vargblod

05:45 Nyhetsmorgon
10:00 Malou efter tio
12:00 Hem till gården
13:00 Bytt är bytt
14:00 En plats i solen: Vintersol
15:00 En plats i solen: Vintersol
16:00 Dr Phil
17:00 Efter fem
17:50 Bli vän med V75
17:55 Efter fem
18:50 Keno
19:00 TV4Nyheterna
19:15 Sporten
19:20 TV4Vädret
19:30 Postkodmiljonären
20:00 Talang
22:00 TV4Nyheterna och sport
22:05 TV4Vädret
22:15 John Wick
00:15 Transformers
03:05 The bachelor

05:00 American dad
05:25 Family guy
06:00 Just shoot me
06:25 Community
06:45 Våra värsta år
07:35 Simpsons
08:30 Face off
09:30 Kung av Queens
10:30 Just shoot me
11:00 Cops
12:00 Buffy the vampire slayer
13:00 Kung av Queens
14:00 NCIS: Los Angeles
15:00 2 1/2 män
16:00 NCIS: Los Angeles
17:00 Seinfeld
18:00	Tattoo	fixers
19:00 Simpsons
20:00 Seinfeld
21:00 Benknäckargänget
23:20 Exposed
01:20 Svenska fall
02:20 Hassel
03:10 Buffy the vampire slayer
03:55 Face off: Game face
04:40 American dad

05:00 Go‘kväll
05:45 Fråga doktorn
06:30 Uppdrag granskning
07:30 Skavlan
08:30 Go‘kväll
09:15 Vinterstudion
09:30 Alpint: Världscupen
11:00 Alpint: Världscupen
12:00 Skidor: Världscupen
14:00 Skidskytte: Världscupen
15:30 Alpint: Världscupen
16:20 Vinterstudion
17:00 Skidskytte: Världscupen
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:	
 Final
22:00 Melodifestivalen: 
 Eftersnack
22:15 Erkännandet
23:05 Rapport
23:10 Lördagsbio: Brassed Off
00:55	Nattfilm:	En	flodhäst	i	
 tesalongen
02:25 Stan Lee‘s Lucky Man

07:50 Hämnd och kärlek
10:20 Petra får en baby
10:50 Ett tufft år för Peltsi
11:20 Utrikesbyrån
11:50 Babel
12:50 Symbolernas hemliga värld
13:20 Den stora modelljärnvägs-
 kampen
14:05 Vetenskapens värld
15:05 Sverige idag
15:25 Fotboll: Algarve cup
16:00 Rapport
16:05 Fotboll: Algarve cup
17:30 Egenland - Finland är 
 fantastiskt
17:40 Vykort från Europa
17:50 Skidskytte: Världscupen
18:30 Drottning Sonjas 
 barndomshem
19:00 Kulturstudion, Oscar Wilde
20:00 Kulturstudion
20:05 Salome, opera av Richard 
 Strauss
21:55 Kulturstudion
22:00 The Day
22:55 Tala om sex – Ottars liv
23:50 Hobbyhorse revolution
00:50 Vem kan utmana Trump?
01:45 Sportnytt

09:00 UR Samtiden
15:00 74 år och luft under 
 vingarna
15:05 Historiejägarna
15:35 Antikduellen
16:05 Antikmagasinet
16:35 Övergivna byggnader
17:20 Kanaler, båtar och kärlek
18:05 Omöjliga järnvägar
18:55	Gubbar	bakom	flötet
19:25 Världens hotade städer
20:10 Året i New Forest
21:00 Afrikas Galapagos
21:50 Asiens turbulenta historia
22:35 Rädd för vaccin
23:30 Ett vildare Europa
00:20 Murar, gränser och 
 taggtråd

20:00	Melodifestivalen	2020:	
 Final - teckenspråkstolkat
22:00 Melodifestivalen: Efter-
 snack - teckenspråkstolkat
22:15 Jills veranda, 23:15 Dejta
00:00 Antikrundan
01:00 Husdrömmar - syntolkat
02:00 Vargblod

05:20 Världens häftigaste 
 tårtor
06:00 Fixer upper
06:55 Bygglov
07:55 Nyhetsmorgon
11:30 Talang
13:30 Leif GW om: Blattarna som 
 byggde Sverige
14:30 Ishockey: tba–tba
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 Solsidan
22:00 TV4Nyheterna
22:05 TV4Vädret
22:15 Mission: Impossible
00:25 Ödets makt
02:30 Madame Bovary

05:05 American dad
05:30 Family guy
06:00 Simpsons
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
22:00 The wedding crashers
00:25 Ride along 2
02:30	Tattoo	fixers
03:25 American dad
03:50 American dad
04:15 Cops
04:35 Cops

Annonsbokning:  

Senast 5 mars 

Utgivningsdag:  

11 mars

Boka din  
annons hos 

Christina 

 Tel. 0530-125 40
christina@mellerudsnyheter.se
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Söndag

Måndag

Tisdag

Söndag Måndag Tisdag
05:00 Vem vet mest?
05:45 Sverige!
06:15 Husdrömmar
07:15 Auktionssommar
08:15 Antikrundan
09:15 Vinterstudion
09:30 Alpint: Världscupen
11:45 Skidskytte: Världscupen
12:30 Skidor: Världscupen
13:45 Skidskytte: Världscupen
15:00 Alpint: Världscupen
15:45 Vinterstudion
16:00 Beppes smakresa
16:10 Vem vet mest?, 16:55 Bäst i test
17:55 Sportnytt
18:00 Rapport, 18:10 Lokala nyheter
18:15 Melodifestivalen: Dagen efter
19:00 Sportspegeln
19:30 Rapport, 19:55 Lokala nyheter
20:00 Seriestart: Mästarnas mästare
21:00 Seriestart: DNA
21:40 Homeland
22:30 Stan Lee‘s Lucky Man
23:15 Rapport
23:20 Mord och inga visor
00:10 Veckans brott
00:40 Jills veranda
01:40 Dejta
04:45 Melodifestivalen: Dagen efter

07:40 Sverige idag
08:00 Hobbyhorse revolution
09:00 Gert Wingårdhs Nobelhus
10:00 Gudstjänst
10:45 Hemma hos arkitekten
11:15 Norge från luften
11:20 Vinterliv
11:25 Skidor: Världscupen
12:30 Alpint: Världscupen
13:20 Oscar Wilde
14:15 Salome, opera av Richard Strauss
16:10 Rapport
16:15 Sverige idag
16:35 Snölejon
17:00 Seriestart: Keine Ahnung
17:11	Kortfilmsklubben	-	spanska
17:42	Nyfiken	på	Sverige	-	engelska
18:00 Tasha 17K
18:30 Ett tufft år för Peltsi
19:00 Världens natur: Serengeti
20:00 Babel
21:00 Aktuellt
21:15 Agenda
22:00 Dokument utifrån: Amazons värld
22:55 Gudstjänst
23:40 Den stora modelljärnvägskampen
00:25	Scenerna	som	förändrade	filmen
00:55 Skam Deutschland

09:00 UR Samtiden
15:00 Rädd för vaccin
15:55 Mat med Mosley
16:45 Året i New Forest
17:35	Dox:	The	King	-	Elvis	och	
 drömmen om Amerika
19:25 Omöjlig ingenjörskonst
20:10 Ett vildare Europa
21:00	Emilie	-	Sveriges	första	kvinnliga	
 deckarförfattare
21:50 Seriestart: Mellan himlavalv och 
 jordklot
22:45 Omöjliga järnvägar
23:35 Ambulanskvinnor vs patriarkatet
00:35 Historien om Kina

20:00	Mästarnas	mästare	-	syntolkat
21:00 Columbo
22:35 Petra får en baby
23:05 Utrikesbyrån
23:35 Janne Josefsson: Skuggriket 
	 -	teckenspråkstolkat
00:05	Hem	till	byn	-	syntolkat
01:05	Rederiet	-	syntolkat
01:50 Vargblod

05:00 Husjägarna
06:00 Fixer upper
07:00 Bygglov
07:55 Nyhetsmorgon
11:30 Klassfesten
12:55 Tillsammans med Strömstedts
13:55 Solsidan
14:25 Solsidan
14:55 Flirty dancing
15:55 Bonde söker fru – Jorden runt
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 2
01:00 Brottsjournalen
02:00 Tunn is
03:00 En plats i solen: Vintersol
04:00 En plats i solen: Vintersol

05:00 2 1/2 män
05:25 Men at work
06:00 Simpsons
06:25 Just shoot me
06:50 Just shoot me
07:15 Community
07:40 My name is Earl
08:05 The history of comedy
09:00 Superstore
10:00 Brit cops
12:00 Fresh off the boat
13:00 Brooklyn nine nine
13:35 Simpsons
15:05 Shrek
17:00 Man with a plan
18:00 Face off
19:00	Tattoo	fixers
20:00 Amazing race
21:00 Svenska fall
22:00 Taken
23:00 NCIS: Los Angeles
00:00 Gränsbevakarna USA
01:00 The Mick
02:00	Tattoo	fixers
02:55 NCIS: Los Angeles
03:40 Taken
04:25 2 1/2 män
04:45 Men at work

05:30 Strömsö
06:00 Morgonstudion
09:10 Vem vet mest?
09:55 Island och sociala medier
10:25	K-märkta	ord
10:30 Sportspegeln
11:00 Skavlan
12:00 Jills veranda
13:00 Matiné: Mannen som slutade röka
14:40 Mästarnas mästare
15:40 Mästarkvalet 2020
15:55 Hem till byn
16:45 McLeods döttrar
17:30 Sverige idag
18:00 Rapport, 18:15 Kulturnyheterna
18:28 Sportnytt
18:33 Lokala nyheter
18:45 Fråga doktorn
19:30 Rapport, 19:55 Lokala nyheter
20:00 Husdrömmar
21:00 Dejta
21:45 Sverige möts
22:00 Första dejten
22:30 Cannabusiness
23:20 Rapport
23:25	Nattfilm:	Nånting	måste	gå	sönder
00:50 Erkännandet
01:40 DNA, 02:20 McLeods döttrar
04:45 Sverige idag

07:40 Sverige idag
08:00 Seriestart: Keine Ahnung
08:11	Kortfilmsklubben	-	spanska
08:42	Nyfiken	på	Sverige	-	engelska
09:00-16:15 Forum
12:00. 16:00 Rapport
16:15 Gudstjänst
17:00 Viddernas väktare
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 Gert Wingårdhs Nobelhus
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 Jaktliv
22:45	Scenerna	som	förändrade	filmen
23:15 Skam Deutschland
23:35 Agenda
00:20 Utrikesbyrån
00:50 Symbolernas hemliga värld
01:20 Ett tufft år för Peltsi
01:50 Sportnytt
02:05 Nyhetstecken

14:00 UR Samtiden
17:00	Gubbar	bakom	flötet
17:30 Rädd för vaccin
18:25 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
23:35 Mellan himlavalv och jordklot

20:00	Husdrömmar	-	syntolkat
21:00	Dejta	-	syntolkat
21:45	Sportspegeln	-	teckenspråkstolkat
22:15	 Jaktliv	-	syntolkat
22:45	Mästarnas	mästare	-	teckenspråks-
 tolkat
23:45	Mästarkvalet	-	teckenspråkstolkat
00:00 Melodifestivalen 2020: Final 
	 -	syntolkat
02:00 Melodifestivalen: Eftersnack
02:15	Agenda	-	teckenspråkstolkat
03:00	Rederiet	-	syntolkat

05:10 Världens häftigaste tårtor
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 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 Blood
00:00 Law & order: Special victims unit
00:55 Law & order: Special victims unit
01:50 The bay
02:50	Hawaii	five-0
03:45 En plats i solen: Sommarsol
04:45 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
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
04:05 Hassel
04:55 Family guy

05:15 Fråga doktorn
06:00 Morgonstudion
09:10 Fråga doktorn
09:55 Svenska nyheter
10:25 Lärlabbet
10:40 Briljanta forskare
10:50 Första dejten
11:20 Husdrömmar
12:20 Dom kallar oss artister
12:25 Melodifestivalen 2020: Final
14:25 Matiné: Lille Napoleon
15:55 Hem till byn
16:45 McLeods döttrar
17:30 Sverige idag
18:00 Rapport, 18:15 Kulturnyheterna
18:28 Sportnytt, 18:33 Lokala nyheter
18:45 Go‘kväll
19:30 Rapport, 19:55 Lokala nyheter
20:00 Auktionssommar
21:00 Gift vid första ögonkastet
21:45 Den sista sommaren
22:00 Veckans brott
22:30 No one saw a thing
23:10 Rapport
23:15 Antikrundan, 00:15 Första dejten
00:45 Dejta, 01:30 Svenska nyheter
02:00 Skam España
02:30 McLeods döttrar
04:45 Sverige idag

09:00-16:15 Forum
12:00. 16:00 Rapport
16:15 Agenda
17:00 En dröm av is
17:15 Nyheter på lätt svenska
17:20 Nyhetstecken
17:30 Oddasat
17:45 Uutiset
18:00 Vinterdrömmen
18:30 Program ej fastställt
19:25 Anslagstavlan
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 Gert Wingårdhs Nobelhus
00:30 Petra får en baby
01:00 Sändningsuppehåll
01:45 Sportnytt
02:00 Nyhetstecken

14:00 UR Samtiden
17:00	Mardalsfossen	-	vattenfall	
 två månader om året
17:15 Antikduellen
17:45 Mat med Mosley
18:35 Mellan himlavalv och jordklot
19:25 Asiens turbulenta historia
20:10 Madagaskar: Afrikas Galapagos
21:00 Dokument utifrån: Amazons värld
22:00 Omöjliga järnvägar
22:50 Övergivna byggnader
23:35 Murar, gränser och taggtråd

20:00	Auktionssommar	-	syntolkat
21:00 Gift vid första ögonkastet 
	 -	syntolkat
21:45 McLeods döttrar
22:30	Agenda	-	teckenspråkstolkat
23:15 Melodifestivalen 2020: Final 
	 -	teckenspråkstolkat
01:15 Melodifestivalen: Eftersnack 
	 -	teckenspråkstolkat
01:30	Rederiet	-	syntolkat

05:45 Nyhetsmorgon
10:00 Malou efter tio
12:00 Hem till gården
12:30 Hem till gården
13:00 Bytt är bytt
14:00 En plats i solen: Vintersol
15:00 En plats i solen: Vintersol
16:00 Dr Phil
17:00 Efter fem
18:50 Keno
19:00 TV4Nyheterna
19:15 Sporten
19:20 TV4Vädret
19:30 Farmen
20:00 Bonde söker fru – Jorden runt
21:00 Brottsjournalen
22:00 TV4Nyheterna
22:30 Ekonominyheterna
22:40 Sporten
22:55 TV4Vädret
23:00	Hawaii	five-0
23:55 Law & order: Special victims unit
00:50 Law & order: Special victims unit
01:50 The bay
02:50	Hawaii	five-0
03:50 En plats i solen: Sommarsol
04:50 Husjägarna

05:20 Family guy
06:00 Just shoot me
06:25 Community
06:45 Våra värsta år
07:35 Simpsons
08:30 Face off
09:30 Kung av Queens
10:30 Just shoot me
11:00 Cops
12:00 Buffy the vampire slayer
13:00 Kung av Queens
14:00 NCIS: Los Angeles
15:00 2 1/2 män
16:00 NCIS: Los Angeles
17:00 Seinfeld
18:00 How I met your mother
19:00 Simpsons
20:00 UEFA Champions League
23:30 How I met your mother
00:30 Family guy
01:30 American dad
02:30 2 1/2 män
03:15 Buffy the vampire slayer
04:00 American dad
04:45 Family guy

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

Tel. 0530-125 40

christina@mellerudsnyheter.se 
Storgatan 20, Mellerud  

www.mellerudsnyheter.se
FÖLJ OSS PÅ
FACEBOOK

Tel. 0530-470 50
0730-48 42 00

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

Funderar du på att sälja?
Villa eller Fritidshus?

Välkommen att boka en 
kostnadsfri värdering

Vi har köpare!
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OPTIMERAD KRAFT
KOM 

OCH FYNDA!

Välj mellan många 
olika sorters 

maskiner 
i butiken!

TVÄTTPROGRAM

• Avfettning
• Schamponering
• Utvändig handtvätt
• Fälgtvätt
• Torkning

• Avfettning
• Schamponering
• Utvändig handtvätt
• Fälgtvätt
• Mattvätt
• Fönstertvätt
• Invändig rengöring
• Dammsugning

• Avfettning
• Schamponering
• Fälgtvätt
• Mattvätt
• Vaxning
• Utvändig handtvätt
• Fönstertvätt
• Invändig rengöring
• Dammsugning
• Asfaltsborttagning
• Tvättning och torkning av dörrgångar

• Avfettning
• Schamponering
• Fälgtvätt
• Mattvätt
• Vaxning
• Utvändig handtvätt
• Invändig rengöring
• Dammsugning
• Fönstertvätt
• Asfaltsborttagning
• Motortvätt
• Hårdvaxning
• Tvättning och torkning  av dörrgångar

• Avfettning
• Schamponering
• Fälgtvätt
• Mattvätt
• Vaxning
• Utvändig handtvätt
• Invändig rengöring
• Dammsugning
• Fönstertvätt
• Asfaltsborttagning
• Motortvätt
• Hårdvaxning
• Tvättning och torkning av dörrgångar
• Glasbehandling av framruta

Personbil 200kr / SUV 250kr

Bronstvätt Silvertvätt Guldtvätt DiamanttvättBriljanttvätt

Personbil 300kr / SUV 350kr Personbil 500kr / SUV 600kr Personbil 750kr / SUV  850kr Personbil 1100kr/SUV 1200kr

Välkommen att boka tid  • 072-864 65 90 - Robin • Kärragatan 15, Mellerud

Ny ägare 
från 1 mars

Gemensamma utmaningar togs upp 
kommer tillbaka till oss, 
framför allt lågutbildade 
kvinnor, utrikesfödda lågut-
bildade är den största grup-
pen, förklarade hon.

Eva Lind Pernheim upp-
manade till samarbete kring 
vuxenutbildningen för att 
höja utbildningsnivån.

Efter lunchen gick Anna 
Granlund, chef för kommu-
nikation och säkerhet i Mel-
lerud samt Claire Melin, 
rättschef på Länsstyrelsen 
igenom civilt försvar och det 
blev diskussioner kring orga-
nisation för folkrättslig råd-
givning.

Catrin McCann, presente-
rade Dalslands Miljö- och 
energikontor och hur fyra 
Dalslandskommuner sam-
verkar för hållbar utveckling

Dagen avslutades med 
samtal, ledda av Johanna 
Stenberg, Länsstyrelsen, om 
regional planering.
 Susanne Emanuelsson 

susanne@mellerudsnyheter.se

Landshövdingen på besök

Landshövding Anders Danielsson.

Mellerud var värd för torsdagens möte i Tingshuset, som landshövdingen tagit initiativet till.

MELLERUD 
Landshövding Anders Da-
nielsson mötte företräda-
re för länets mindre kom-
muner i torsdags. Värd 
denna gång var Melleruds 
kommun. Totalt var tolv 
kommuner represente-
rade liksom ledningen för 
organisationen Småkom.
Sveriges alla kommuner har 
samma uppdrag, men förut-
sättningarna ser olika ut. Två 
gånger om året besöker 
landshövdingen de mindre 
kommunerna i Västra Göta-
land, då gemensamma utma-
ningar diskuteras.

– Landshövdingen tog ini-
tiativet till träffen idag och 
det är jättebra att länets min-
dre kommuner får träffas och 
nätverka tillsammans, säger 
Morgan E Andersson, kom-
munstyrelsens ordförande.

Ämnen som behandlades 
under dagen var bank och 
finans, vattenkraftens om-
ställning till moderna villkor, 
Arbetsförmedling och sam-
verkan, civilt försvar, miljö-
strategiskt arbete samt regio-
nal planering. 

Representanter från föl-
jande kommuner fanns på 
plats: Dals-Ed, Färgelanda, 
Tranemo, Töreboda, Bengts-
fors, Grästorp, Hjo, Gull-
spång, Herrljunga, Sven-
ljunga, Mellerud och 
Munkedal.

Efter välkomsthälsning 
från kommunchef Sophia 
Vikström och kommunsty-
relsens ordförande Morgan E 
Andersson föreläste Magnus 
Olsson, vd Dalslands Spar-
bank. Han berättade om 
verksamheten och lämnade 
egna reflektioner om utma-
ningarna på finansmarkna-
den och vad närvaron av en 
lokal bank betyder för Dals-
lands utveckling.

Moderna miljövillkor
Vattenkraftens omställning 
till moderna miljövillkor 
gicks igenom av Daniel Jo-
hansson, Länsstyrelsens en-
het för vatten- och fiskpro-
jekt.

Länsstyrelsen har tillsyns-
ansvar över nästan all vat-
tenverksamhet, vilket inne-
bär att man kontrollerar att 
bestämmelserna i Miljöbal-
ken och de villkor som är 
satta för verksamheten följs. 
Den 1 oktober 2019 lämnade 
Havs- och vattenmyndighe-
ten, Energimyndigheten och 
Svenska kraftnät ett gemen-
samt förslag till nationell 
plan till regeringen. Planen 
ska förse vattenkraften med 
moderna miljövillkor. 

Regeringen förväntas ta 
beslut våren 2020. Hösten 
2020 planerar Länsstyrelsen 
regional samverkan med 
verksamhetsutövare, kom-
muner med flera.

Den nationella planen om-
fattar alla kraftverk som 
producerar el eller har upp-
förts för att producera el. 
Exempel på miljöanpass-
ningsåtgärder är fiskvägar 
för upp- och nedströmsvand-
ring, fingaller framför vatte-
nintag till turbin samt mini-
mitappning till torrlagda 
naturfåror.

– Den nationella planen 
omfattar cirka 400 anlägg-
ningar, varav cirka 220 kraft-
verk, i Västra Götaland, be-
rättade Daniel Johansson.

Omställningsarbete
Eva Lind Pernheim, Arbets-
förmedlingen, tog upp vikten 
av samverkan för att få fler 
arbetssökande till arbete el-
ler utbildning. Hon informe-
rade om Arbetsförmedling-
ens pågående 
omställningsarbete.

– Vi ser att de lågutbildade 

Vad var syftet med mötet i 
Melleruds tingshus i tors-
dags?

 – Västra Götaland har 49 
kommuner, allt från stor-
stadskommuner till mindre 
landsbygdskommuner. Vi 
har valt att samla länets min-
dre kommuner för att lyssna 
på vilka frågor som är särskilt 
aktuella i deras kommuner, 
ge dem information om sta-
tens arbete som berör dem 
och erbjuda en plattform för 
samverkan. De större kom-
munerna har ofta mer resur-
ser att utåt driva frågor som 
är viktiga för dem, än vad de 
mindre kommunerna har. 
Mötet i Mellerud var det 
fjärde mötet med represen-
tanter från länets mindre 
kommuner. 
Dina reflektioner efter da-
gen?

– Det blev ett bra möte. 

Tre frågor till  
Anders Danielsson:

Genom de här mötena skapar 
vi en möjlighet för kommu-
ner som är spridda i länet och 
inte vanligtvis träffar varan-
dra att samtala om frågor 
som de har gemensamt. Vår 
bild är att det uppskattas av 
kommunerna. 
Vilka ser du som de största 
utmaningarna för regio-
nens mindre kommuner?

– Nästan alla kommuner 
står idag inför utmaningar, 
men de blir ofta ännu tydli-
gare i de mindre kommu-
nerna. Det handlar till exem-
pel om att få den kommunala 
ekonomin att gå ihop, om 
kompetensförsörjning, inte-

gration av nyanlända och 
investeringsbehov i välfär-
den. I mindre kommuner 
skapas det ofta färre nya jobb 
än i de stora. Dessutom är en 
högre andel av invånarna 
äldre, vilket också påverkar 
kommunernas skatteunder-
lag.

För att även de mindre 
kommunerna ska ha kraft att 
utvecklas behöver staten 
vara närvarande och ge rätt 
förutsättningar för dem att 
klara sina uppdrag. Det är 
viktigt att vi lyssnar på var-
andra och har en bra dialog 
för att gemensamt kunna ta 
oss an utmaningarna.


