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välkommen till Andrésendagarna    19-21 mars

torsdag 16-20
fredag 10-17
lördag 10-14

3 ställen 1 kontakt 0522-999 50
www.andresenmaskin.se

k-bygg.se

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

ÖPPETTIDER
Vardagar:
645-1800

Lördagar:
900-1400

VÄLKOMMEN!

Priserna gäller måndag 16/3 – söndag 22/3 2020  
med reservation för ev slutförsäljning och tryckfel.

Ciabatta
Dafgård, flera sorter, 130-150 g, 
jfr-pris 33,33-38,46/kg.

Kvarnkullen
Öppet alla dagar 8 - 22

BONUSKUND

Färska hamburgare
Garant, Sverige, naturella, BBQ, 4-pack, 
452 g, jfr-pris 66,26/kg.
Max 2 köp/hushåll/vecka 12

Risifrutti
Flera sorter, gäller även Mannafrutti,  
165-175 g, jfr-pris 28,57-30,30/kg.
Max 5 köp/hushåll/vecka 12

BONUSKUND

Varmrökt lax
Leröy, Salmo salar, odlad Norge, 
hel ca 600-900 g.

Potatis
Sverige, fast, 900 g, jfr-pris 5,56/kg.

2995
/st

99:-
/kg

Tvättmedel, sköljmedel
Via, Comfort, gäller tvättmedel pulver 
750 g, sköljmedel 0,75-1 l, gäller även 
fläcklösare 275 ml, jfr-pris 0,36-1,00/
tvätt, 72,73/l.
Max 3 köp/hushåll/vecka 12

5:-
/st

20:-
/st

   5:-
/st

Nygräddade i butik

   5:-
/st

Jane Wall, 4,5 år gammal, fick äran att klippa bandet när förskolan Telaris invigdes i torsdags. Här flankerad av fr.v: rektor Susanne Broberg, Anna 
Sanengen, ordförande i kultur- och utbildningsnämnden samt Anders Pettersson, kultur- och utbildningschef. Foto: Susanne Emanuelsson.

– Sidan 4 –

Förskolan Telaris invigd Slutar som 
kommunchef

– Sidan 5 –

Nytt besökscenter 
planeras i Håverud

Sophia Vikström, Melleruds kommunchef, slu-
tar. Enligt KS-ordföranden Morgan E Anders-
son har han och Vikström olika syn på hur le-
darskapet ska fungera. Det råder dock delade 
meningar om uppsägningen.

– Sidan 7 –

Framgångar för 
Pauline i Moskva

700 000 kronor har avsatts till en förstudie för 
utvecklingen av Håverudsområdet och DVVJ.

– Sidan 11 –

Pauline Strandberg deltog i EM i dans i Moskva 
där hon tog hem fyra fina fjärdeplatser.
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Gestad Hembygdsförening håller

ÅRSMÖTE
Måndag 23 mars kl. 18.00 i församlingshemmet

Årsmötesförhandlingar • Servering
Filmvisning ”De daglediga” av Lars Lerin

Välkomna! 

ÅRSMÖTE
Söndag 5 april kl. 18.00

i Krokfors bygdegård
Tipsfrågor, fint pris!

Välkomna!             Styrelsen

FRÄNDEFORS  
MÖTE 

onsdag 25/3 kl. 14.00  
i Fiffens lokal

Underhållning av  
kyrkoherde  

Daniel Westin
     Välkomna!

Skålleruds Jaktvårdsförening

ÅRSMÖTE
Tisdag 24 mars kl. 19.00

Skålleruds kyrkstuga
Sedvanliga mötesförhandlingar

Vi bjuder på fika!
Välkomna • Styrelsen

Idrottshuset, Mellerud

VSH - JACK 4.000:- – 37 rop 

- Välkommen - 
till en bra Bingo

Torsdag 19/3 kl 19.00

MELLERUDS IF

Mini Jack 9.600:- - 57 rop

RÖVARE 14.000:-   -  52 rop
Buss från Bengtsfors över
Åsensbruk 0706-22 06 00

BINGO
  VÅR PÅ MUSEET

Öppet: 
ons–sön kl 11–17

Upperud, Åsensbruk
Tel: 0530-300 98   

www.dalslandskonstmuseum.se

Fri
entré

Nybakat och hemlagat med 
utsikt över Dalslands kanal.
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ÖVRE HALLEN:  

Michael Johansson
NEDRE HALLEN:  

Hendrik Zeitler
GALLERIET:  

Zamina Scillasdotter 
Håkansson

Tre nya utställningar 
Vernissage lördag 
21 mars kl 14

Gestad Missionshus

Vårcafé  
Lördag 21 mars kl. 18

Ann-Mari Johannesson, Bullaren, 
Britt Runesson, Uddevalla  
berättar och sjunger om 

”Margarinungar”  
– gränsland mot Norge

Andakt Sigward Karlsson
Lotteri och servering

Välkommen!

Café Älvan, 
Mellerud

P.D. Lundgrensgatan 10, Mellerud

Idé-gruppen Älvan i 
samarbete med

Vuxenskolan och  
Café Älvan

 

Alla aktiviteter inställs 
tills vidare

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

Dansen är INSTÄLLD på fredag

Nytt datum är 6 november

FRED kl. 20.00

108-årig kulturbiograf
En av Sveriges äldsta

(Hemlig film)
Hemliga vinster 

& bjuder på cider

– regi Göken
Konferencier: 

Filmare Jonny Andersson 
15 år   Kontant betalning. 

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

18 – 25 mars 2020
Jungfru Marie bebådelsedag

”Guds mäktiga verk”

Med hänvisning till Folkhälsomyndighetens rekommendationer 
att försöka minska risken för smittspridning har vi beslutat 
följande: 
• Vi firar andakt, gudstjänst och mässa som vanligt.
• Konfirmand- och Körverksamhet fortgår. Ledare 
 informerar vid ändring.
• Kyrkliga förrättningar utförs i våra kyrkor och 
 församlingshem som vanligt.

Reservation för ändringar. För uppdaterad 
information, se hemsidan eller Kyrkguiden.

BOLSTADS FÖRSAMLING
Sön 22/3 17:00 Gudstjänst i Erikstads kyrka, Kerstin Öqvist. 
   Medverkan av Bolstads kyrkokör.

HOLMS FÖRSAMLING
Ons 18/3 12:00 Andakt i Kyrkans Hus, Pär-Åke Henriksson.
Tor 19/3 10:00 Mässa i Kyrkans Hus, Christer Alvarsson.
Tor 19/3 18:30 Aftonsång i Kyrkans Hus, Mia Palm och 
   Anders Fredriksson med en ensemble ur 
   Järns sångkör medverkar.
Sön 22/3 11:00 Högmässa i Kyrkans Hus, Christer Alvarsson
Ons 25/3 12:00 Andakt i Kyrkans Hus, Kerstin Öqvist.

SKÅLLERUDS FÖRSAMLING
Sön 22/3 09:30 Gudstjänst i Skålleruds kyrka, Kerstin Öqvist.

ÖRS FÖRSAMLING
Sön 22/3 14:00 Gudstjänst i Dalskogs kyrka, Christer 
   Alvarsson. Medverkan av Örs kyrkokör.

VÅRMARKNAD
Lördag 4 april INSTÄLLD

på grund av coronavirusetMötet inställt 

på grund av 

coronaviruset

  
  Rotary

Mellerud
Måndag 23/3 

Öppet: Vard. 900-1800  lörd 900-1500  sönd 1000-1500

Tel. 0521-303 88 • www.rokilablomstergard.se

Säsongsöppning
Torsdag 19 mars kl. 9.00

Öppningserbjudande
Vi lämnar 30:- rabatt på  

50 l. P-jord och 50 l. U-jord
Detta gäller mars månad ut

Välkommen önskar Göran med personal

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

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

Välkomna på vårvisning  
i Mellerud 20-21 mars

kl. 1000-1600

Många fina  
erbjudanden!

Leverantörer finns på plats, 

vedmaskinsdemo m.m.

Vi bjuder på 
fika & lättare 

tilltugg

Inställt

Annonsera på
Från A till Ö

Ring eller maila Christina
0530-125 40

annons@mellerudsnyheter.se

FÖRENINGSSTÄMMA 
med Samfällighetsföreningen GrinstadVatten  

hålles i Grinstad församlingshem  
måndag 30 mars kl. 19.00

Styrelsen hälsar alla medlemmar hjärtligt välkomna  
Föreningen bjuder på enklare förtäring

/kg

FISKBILEN erbjuder

Torget, Mellerud • Fred. kl . 10-18

Skreifilé hel sida

Färska räkor helt kilo

Nykokta havskräftor helt kilo  

179:-

/kg

/kg

179:-

179:-
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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

Melleruds pastorat behöver som alla andra ta ett ansvar för att begränsa spridningen av 
coronaviruset i vårt närområde. Folkhälsomyndigheten har nu höjt risknivån för samhällsspridning 
av coronaviruset till den högsta nivån, benämnd ”mycket hög risk”.

Situationen förändras dag för dag och vi måste alla ta ansvar för att bidra så mycket vi kan så 
att läget inte förvärras. Det handlar inte bara om oro att smittas för egen del – utan också om att 
minimera risken att föra smitta vidare till andra som riskerar att bli allvarligt sjuka.

Utlysta andakter, gudstjänster och mässor i våra kyrkor och församlingshem genomförs som 
vanligt i pastoratet, men med något ändrade rutiner. Likaså det som ligger inom vårt övriga 
åtagande gällande kyrkliga handlingar så som dop, konfirmandundervisning, vigsel och begravning. 
Konfirmandverksamheten fortgår alltså som vanligt, där ledarna informerar om eventuellt 
förändrat statusläge. Detsamma gäller Körverksamheten.

I övrigt är andakter på våra vårdhem, äldre- och gruppboenden samt all annan verksamhet 
inställd. Till detta räknas vår Barn- och Familjeverksamhet samt övrig social verksamhet så som 
Café- och Lunchverksamhet, Handarbetsträffar, Hembesök och Kyrkfika efter gudstjänsterna.

Vi kommer att allt eftersom uppdatera informationen via vår annons på sidan 2 i Melleruds 
Nyheter samt via vår hemsida, Facebook och i appen Kyrkguiden om vad som är på gång.  

RUTINER VID ANDAKTER, GUDSTJÄNST OCH NATTVARDMÄSSA

1. Utdelande av bröd och vin. I nattvarden tillämpar vi nu ”intinktion”. Det innebär att prästen 
doppar en liten del av brödet i vinet och lämnar det i handen till dig som tar emot nattvarden. 
Prästen ansvarar för att hålla en god handhygien. Vill du inte ta emot bröd och vin, går det 
ändå bra att ta emot välsignelsen. I så fall lägger du din högra hand på din vänstra axel. Det 
är en signal som prästen förstår.

2. Fridshälsning. Istället för att ta varandra i hand när vi önskar varandra Herrens frid, hälsar vi 
”på avstånd” och respekterar därmed smittskyddsavståndet.

3. Kyrkfika, Kafé Kom IN samt Onsdagslunchen. Allt denna verksamhet efter våra gudstjänster 
ställs som sagt också in tills vidare i Melleruds Pastorat.

4. Kollekthantering. För att minimera smittspridning även i samband med denna så ber vi er, 
om möjligt, gärna att swisha er gåva istället. Numret till detta är gällande för kyrkorna i: 
Bolstads församling: 
Bolstad: 123 107 72 39 • Erikstad: 123 305 29 90 • Grinstad: 123 650 03 67 
Klöveskog: 123 049 04 17 
Holms församling: 
Holm: 123 031 68 51 • Kyrkans Hus: 123 440 00 32 
Skålleruds församling: 
Skållerud: 123 614 70 86 
Örs församling: 
Dalskog: 123 669 60 09 • Gunnarsnäs: 123 198 95 65 • Ör: 123 612 39 47

5. Lokal. Helst ser vi ju naturligtvis fram mot att få träffa er på våra utlysta gudstjänster, 
men om ni känner att ni inte kan, vill eller orkar, så slår vi gärna ett slag för de utlysta TV-
gudstjänster som SVT2 sänder söndagar kl. 10. Önskar du skänka en kollektgåva via oss, så 
mottager vi tacksamt gärna även detta på något av numren i punkten ovan.

FOLKHÄLSOMYNDIGHETENS REKOMMENDATIONER

• En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ansiktet 
eller ögon samt att undvika nära kontakt med sjuka människor.

• Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, särskilt före måltid, mathantering och 
efter ett toalettbesök.

• Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.

• Genom att hosta och nysa i armvecket hindrar du smitta från att spridas i din omgivning 
eller från att förorena dina händer.

• Stanna hemma när du är sjuk för att undvika att smitta andra.

OROLIG?

Om du är sjuk ska du vända dig till sjukvården. Ring 1177 om du har anledning att tro att du är 
smittad. Ring 113 13 om du har frågor av allmän art.

Om du känner oro kan du vända dig till församlingarnas präster och diakoner. Du kan också ringa 
jourhavande präst på 112. Tjänsten är igång 21-06:00 året om. 

Har du frågor om hur vi hanterar frågan i Mellerud pastorat, är du välkommen att kontakta 
kyrkoherde Pär-Åke Henriksson via par-ake.henriksson@svenskakyrkan.se eller tel 0530- 362 01

Allt gott!   
Pär-Åke Henriksson, kyrkoherde Mellerud  

Samla gärna dina tankar i bön: 
Gud, du som är nådens och modets Gud, vi ber om din hjälp i den tid då sjukdomen sprider sig 
över vår värld och vårt land. Vi kommer till dig med rädsla, vilsenhet och bön om kraft, med 
vår oro för anhöriga och vänner som bor i utsatta områden. Särskilt ber vi för alla människor på 
flykt, som är i svåra situationer och med alltför litet skydd för kropp och hälsa. Vi ber för alla som 
arbetar i vården. I nödens tid, låt våra handlingar vara en del av svaret på våra böner. 
Bön av Martin Modéus, biskop i Linköpings stift

Hur påverkar coronaviruset 
verksamheterna inom 
Melleruds pastorat? 

Melleruds pastorat

www.svenskakyrkan.se/mellerud

KyrkguidenFö
lj 
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s 

på
:

Majblommeförsäljning framflyttad
I torsdags den 12 mars 
fattade Majblommans 
Riksförbunds styrelse be-
slut om att flytta barnens 
försäljning av majblom-
mor 2020 från april till 
efter sommaren – detta 
på grund av spridningen 
av viruset Covid-19. 
Beslutet fattades för att 
minska risken för smittsprid-
ning i samhället, för att 
skydda barn och vuxna som 
deltar samt köpare av maj-
blommor. Beslutet innebär:

Barnens försäljning av 
majblommor 2020 flyttas 
från april till efter sommaren.

Riksförbundet har inlett 
arbetet med att ställa om 
planer, logistik och kommu-
nikation på bästa möjliga sätt 
utifrån de nya förutsättning-
arna.

Riksförbundet prioriterar 
att sammanställa informa-
tion om denna förändring 
som kan lämnas till barn, 
lärare, ledare och andra kon-
takter som tagits inför vårens 
insamling.

Riksförbundet prioriterar 
arbetet med att skapa förut-
sättningar för de föreningar 
som inte har sparat kapital att 
ändå kunna dela ut ekono-
miskt stöd inför sommaren.

Representanter i den lo-
kala föreningen kommer gå 
ut med information till sina 
kontaktpersoner på skolorna. 
När man sedan har fått fler 
detaljer inför hösten ska be-
rörda få ta del av dem.

Minns margarinresorna till Norge
På lördag blir det berät-
telser om de så kallade 
”margarinbarnen”, när 
det bjuds in till Vårcafé i 
Gestad Missionshus. 

Ann-Mari Johannesson, Bul-
laren, tillsammans med Britt 
Runesson, Uddevalla, berät-
tar, spelar och sjunger min-

nen från tidigare delen och 
mitten av 1900-talet och det 
som hände i gränslandet till 
Norge, där Ann-Maris pappa 
hade affär.  

I gränstrakterna och även 
en bit in i Sverige var det 
vanligt att bilen lastades full 
med alla, även barn i en viss 
ålder, som man fick ta med 

när det skulle handlas diverse 
matvaror till en billigare 
peng.

Många i våra bygder har 
varit med om detta.

Det blir även lotteri och 
pastor Sigward Karlsson hål-
ler i andakten.

 Marianne Karlsson

Hjälper riskgrupper genom att handla
18-åriga Lynne Sleibi från 
Mellerud har startat Face-
book-gruppen ”Hjälp med 
C19 i Mellerud”. På ett 
dygn har gruppen samlat 
cirka 230 medlemmar.
Idén med gruppen är att 
hjälpa till att gå ut och hand-
la.

– Vi kan hjälpa de som har 
förkylningssymptom och de 
som tillhör riskgrupperna för 
att drabbas av corona. Alla 

har inte möjligheter att gå ut 
för att handla och få tag i 
viktiga saker, till exempel 
mat och läkemedel, säger 
Lynne Sleibi.

De som har Facebook kan 
skicka meddelande om man 
behöver hjälp, så kan någon 
i gruppen hjälpa till. 

För de som inte har Face-
book finns möjlighet att ringa 
eller skriva sms till Lynne på 
mobilnummer 073-994 06 

09. Hon poängterar vikten av 
att inte lämna ut sitt bankkort 
eller kontanter till någon 
okänd.

Swisha hellre pengar till 
den som handlar åt dig.

 Polisen varnar för bedra-
gare ”Lämna inte under 
några omständigheter ut 
pengar i förskott eller kort 
och koder till personer du 
inte känner”, skriver polisen.

Susanne Emanuelsson

Fick underligt telefonsamtal
Vid lunchtid i fredags blev ett 
äldre par i Åsensbruk upp-
ringda av en man som berät-
tade att det ska anordnas en 
stor festival i Åsensbruk där 

det delas ut sju miljoner kro-
nor. Paret skulle vara utvalda 
att bli uppringda. De anade 
oråd och uppgav snabbt att 
de inte var intresserade och 

inte skulle gå på någon festi-
val. Mannen presenterade 
sig först inte, men när de 
frågade efter hans namn upp-
gav han namnet Rickard.

Nu vill paret varna andra, 
framför allt äldre personer, 
att inte svara och lämna ut 
personlig information om 
den här personen ringer.

Susanne Emanuelsson

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

Tel. 0530-125 40

christina@mellerudsnyheter.se 
Storgatan 20, Mellerud  

www.mellerudsnyheter.se



MELLERUDS NYHETER4 ONSDAG 18 MARS 2020

Veckans lunch

Senior
MATSEDEL

Vecka 13 Skolan
Måndag 23/3: Köttbullar, makaroner och 
broccoli.
Dessert: Blåbärskräm.

Tisdag 24/3: Thaikycklinggryta med kokt 
potatis och skivade morötter.
Dessert: Saftsoppa.

Onsdag 25/3: Hedvigsoppa (nötfärs från 
Gröna gårdar). 
Dessert: Våffla med sylt och grädde.

Torsdag 26/3: Chilibakad sejfilé med kokt 
potatis och gröna ärtor.
Dessert: Mangokräm.

Fredag 27/3: Ugnsstekt falukorv med 
stuvade rotfrukter och kokt potatis.
Dessert: Jordgubbssoppa.
Lördag 28/3: Stekt strömming, hemlagat 
potatismos, lingonsylt och rårivna morötter.
Dessert: Chokladpudding med vispad grädde.
Söndag 29/3: Gulaschgryta med kokt 
potatis och brytbönor.
Dessert: Rulltårtsbakelse.
Hemtjänstens alternativ v. 13
Mån-ons, fre, sön: Fiskgratäng med pota-
tismos och grönsaker. Tors, lör: Ugnspann-
kaka med stekt fläsk och grönsaker. 

Måndag Köttbullar* med  
makaroner och broccoli.
Alt: Falafel med makaroner och 
broccoli.
Tisdag Thaibuffé* (vårrullar, kyck-
linggryta med thaismak, ris, wokade 
nudlar, wokgrönsaker, sötsursås.
Alt:  Veg. Thaibuffé.
Onsdag Hedvigsoppa* (nötfärs 
från Gröna gårdar). Mjukt bröd med 
ostpålägg.
Alt: Grönsakssoppa med quornfärs. 
Mjukt bröd med ostpålägg.
Torsdag Chilibakad sejfilé** med 
potatis och gröna ärtor.
Alt: Potatis- och broccoligratäng, gröna 
ärtor.
Fredag Vegetarisk rotfruktssås 
med pasta och majs.
Alt:  Pastasallad med oliver och ost.

Varje dag serveras: 
 Sallads-/råkostbuffé med dressingar 

samt hårt och mjukt bröd.
* Ursprungsland Sverige. 

**Miljömärkt.

Festlig invigning av förskolan Telaris
MELLERUD 
I torsdags invigdes för-
skolan Telaris i centrala 
Mellerud. Här finns plats 
för 30 barn mellan ett och 
fem år. I måndags började 
inskolningen av de första 
barnen. Om två veckor ska 
20 barn vara inskolade.
Personalen fick tillgång till 
de sprillans nya lokalerna för 
två veckor sedan, de har haft 
fullt upp med att inreda och 
fylla dem och resultatet är 
fantastiskt fint. Planeringen 
har ett nytänk, att allt ska ha 
en helhet, med gemensam 
matsal, ateljé och skötrum. 

Telaris har två ”hemvister”; 
Tigern och Pandan. I en hem-
vist finns ett lägenhetsrum 
för rollekar samt ett bygg- 
och konstruktionsrum. Dess-
utom finns ett mysigt sinnes-
rum. Toaletterna har 
halvdörrar så att barnen inte 
ska bli rädda att låsa om sig.

– Det är spännande och 
roligt att få vara med från 
början, säger Maria Berg, en 
av de anställda.

– Vi har alla olika erfaren-
heter och bakgrunder som 
kan slås ihop. Det är en stor 
fördel, menar barnskötaren 
Emma Lidman Ljung.

– Tack vare Telaris kan vi 

Rektorn Susanne Broberg vid de lite speciella toaletterna, som är ut-
rustade med en halvdörr som innebär att barnen inte ska bli rädda för 
att låsa dörren efter sig.

Personalen. Bak fr.v: Matilda Ömnehag, Susanne Broberg, Emma Lidman 
Ljung, Hanna Myhrberg, Elin Malmetun. Sittande fr.v: Evelina Moberg, 
Emma Johansson (kök och städ), Maria Berg.

Alla är nöjda med hur ombyggnationen av lokalerna har framskridit. Fr.v: Jörgen Eriksson (KiM), förste vice 
ordförande i byggnadsnämnden, Linda Hamrin, projektledare, Peter Mossberg, fastighetschef och Magnus 
Olsson, samhällsbyggnadschef.

Sex anställda (tre förskolelä-
rare och tre barnskötare):
Evelina Moberg
Elin Malmetun
Maria Berg
Matilda Ömnehag
Emma Lidman Ljung
Hanna Myhrberg

Emma Johansson, kök och städ
Malin Isaksson, resursperson
Suzan Darwish (utbildad för-
skolelärare från Syrien), har en 
extratjänst via ABF för att lära sig 
svenska språket

PERSONAL

sade jag först nej till, det såg 
så tråkigt ut. Men när vi såg 
ritningarna med många nya 
idéer så kändes det bra. Det 
blev så ljust och fint och lig-
ger dessutom centralt, kon-
staterade Anna Sanengen.

Cirkeln är sluten
– Nu är cirkeln sluten. Fram 
till 2014 var vuxenutbild-
ningen här, sedan flyttade de 
till gymnasiet. Nu är skolan 
tillbaka, fast med yngre barn. 
Allt har gått rekordsnabbt, 
konstaterade Anders Petters-
son, kultur- och utbildnings-
chef.

Han poängterar att det är 
skönt att inte längre ha kni-
ven mot strupen, kommunen 
har länge varit på gränsen att 
inte kunna erbjuda barnom-
sorg inom fyra månader. Det 
har dock klarats av genom 
överskrivningar av ett tiotal 
barn.

Jakten på lokaler har fun-
nits i flera år. Under 2018 
öppnade kommunen 60 nya 
barnomsorgsplatser. 2019 
öppnade en förskoleavdel-
ning på Markusgården. Se-
dan 2014-2015 har det öpp-
nats cirka 14 avdelningar.

erbjuda alla barn plats som 
har behov av förskola innan 
sommaren. Detta är i kombi-
nation med utflyttning och 
ombyggnaden av förskolan 
Ymer som ökat med fem 
barn, säger rektor Susanne 
Broberg.

Öppet hus och  
bandklippning
Det bjöds på cider och snittar 
under öppet hus på eftermid-
dagen. Många kom för att se 
den fräscha nya förskolan 
som så väl behövdes för att 
minska barnomsorgskön.

Bandklippningen skötte 
Jane Wall, 4,5 år, och Anna 
Sanengen, ordförande i kul-
tur- och utbildningsnämn-
den. Jane provade först med 
sin egen Frost-sax, men den 
visade sig vara för trubbig, så 
Anna fick rycka in och hjälpa 
till med en vassare sax.

– Barnomsorgskön har 
varit en stående punkt på 
KUN:s möten i många år. 
Visst är det trevligt med 
många barn i en mindre kom-
mun, men vi måste ju kunna 
erbjuda platser. Förslaget om 
Televerkets gamla lokaler 

Myshörna på hemvisten Tigern.

Fyra miljoner
Förskolan Telaris förfogar 
över 350 kvadratmeter. Först 
färdigställdes utelekplatsen, 
arbetet inomhus startade 
vecka 46 i fjol. Enligt planen 
kommer kostnaderna att 
hamna på cirka fyra miljoner 
kronor.

– Vi gjorde  ett studiebesök 
på en nystartad förskola i 
Dals Ed och vi tog med oss 
delar av deras planlösning 
och idéer, säger projektleda-
ren Linda Hamrin.

Två stora fönster har satts 
in för att få mer dagsljus, det 
var enda sättet att få ombygg-
naden godkänd.

– Grannarna har bemött 
projektet på ett bra sätt. De 
hade krav som vi försökt 
bemöta på ett bra sätt, exem-
pelvis uppsättning av bul-
lerplank, förklarar Jörgen 
Eriksson, förste vice ordfö-
rande i byggnadsnämnden.

Behovet av förskoleplatser 
har genom Telaris öppnande 
minskat i Dals Rostock och 
under 2020 kommer en av-
delning på Kroppefjälls för-
skola att tas bort. Enligt den 
senaste prognosen vad gäller 
antal födda barn kommer 
man att senast 2022 kunna ta 
bort en av modulerna vid 
Lundens förskola. Antalet 
födda barn i kommunen var 
76 år 2019, som mest har 
siffran legat på 120. 
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se
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AKTUELLA ERBJUDANDEN 18/3-22/3
MELLERUD 

AKTUELLA
ERBJUDANDEN
3/12–8/12

VÄLKOMMEN TILL 
COOP MELLERUD!

Öppet alla dagar 06–22

LÄSK
Coca-cola/Fanta/Sprite. 33 cl. Jfr-pris 15:15/liter. Ord. pris 8:95/st. 

COCKTAILTOMATER 
250 g. Jfr-pris 40:-/kg. Ord. pris 15:95/st. 

ÄGG 15-P 
Svenska lantägg. Jfr-pris 1:67/st. Ord. pris 31:50/förp. 

25k�    2 FÖR

10k

2 FÖR

20k

I morgon 19/3 bjuder vi på kaffe o. kaka

Nu fyller vi 15 år  

Storgatan 17, Mellerud • Tel. 0530-400 47 

Dessutom får du  

15% på ett köp

MODE

FOR YOU

Delade meningar om uppsägning av kommunchef

Sophia Vikström anställdes som kommunchef i Melleruds kommun 2017. Arkivbild.

MELLERUD 
I torsdags, den 12 mars, 
hade kommunstyrelsens 
ordförande Morgan E An-
dersson (C) ett möte med 
kommunchef Sophia Vik-
ström angående hennes 
framtid i kommunen. 
Grunden till det är enligt 
Morgan E Andersson att han 
och kommunchefen har olika 
syn på hur ledarskapet ska 
fungera. Det handlar, säger 

Morgan E Andersson, om 
tillgänglighet och rollen som 
kommunchef.

– Jag föreslog att hon 
skulle fundera över helgen 
och fortsätta samtalet på 
måndagen, men Sophia med-
delade ledningsgruppen på 
torsdagen att hon slutar.

Sjukskriven
I fredags sjukskrev sig So-
phia Vikström och är fortsatt 
sjukskriven denna vecka.

– I söndags skrev hon till 
mig att hon inte säger upp sig 
och inte kommer att göra det, 
säger Morgan E Andersson.

I måndags möttes kom-
munstyrelsens arbetsutskott 
där Morgan E Andersson 
informerade samtliga poli-
tiska gruppledare om det som 
hänt. Det beslutades att Mor-
gan E Andersson i samråd 
med HR-chefen ska påbörja 
slutförandet av förhandling-
arna med kommunchefen om 

framtiden, samt att han ska 
utse en tillförordnad kom-
munchef.

Michael Melby (S) grupp-
ledare för socialdemokrater-
na säger att hans parti har en 
annan syn på detta än den 
styrande majoriteten och 
tycker det är överraskande att 
Morgan E Andersson hand-
lar på detta vis. 

Öppen process
Han påminner om att Sophia 

Kommunalrådet Morgan E An-
dersson (C) menar att han och 
kommunchefen har olika syn 
på hur ledarskapet ska fungera.  
Arkivbild.

Vikström 2017 tillsattes ge-
nom en öppen och transpa-
rent process där både tjänste-
män, hela kommunstyrelsen 
och alla fackliga organisatio-
ner deltog. Det rådde total 
politisk enighet om att So-
phia Vikström var den person 
som behövdes för att lyfta 
Melleruds kommuns organi-
sation in i moderna arbetsfor-
mer och ledarskap.

– Ett modernt samhälle ska 
kunna ha en kvinna i den 
positionen även om hon har 
barn hemma, menar Michael 
Melby och tillägger att det 
som hänt har skett utan för-
varning eller försök till poli-
tisk delaktighet. Inga kon-
kreta skäl för uppsägning har 
presenterats för den politiska 
oppositionen.

Den 25 mars kommer 
kommunstyrelsen att ta be-
slut om att ge Morgan E 
Andersson uppdraget att ha 

en överläggning om Sophia 
Vikströms anställning.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se
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All ev. uppvaktning
undanbedes vänligt men be-
stämt. 

Inez Lindström

UPPVAKTNING

All ev. uppvaktning
undanbedes. 

Lasse Karlsson, 
Brålanda

All ev. uppvaktning
undanbedes. 

Roland Mossberg

DÖDSFALL

DÖDSFALL

PREDIKOTURER
MELLERUD

Smyrna: Onsd 19 Bibel-
klassen. Torsd 17 Språkca-
fé. Fred 18 Tonår. Sönd 11 
Gudstj. Predikan Nils-Eije 
Stävare, bibellärare från 

Säffle. Tisd 19 Bönesam-
ling.
Equmeniakyrkan: Torsd 
18.30 StickCafé. Sönd 11 
Cafégudstj. med PRO-kören 
& Gun-Britt Gustavsson, 
Thomas Segergren. Tisd 
10-12 Tisdagskaffe & Rast-
plats. 18 Scout. 

STORT TACK
till Martin Janssons Bygg, 
Rörtjänst, Frändefors Golv 
Elmontage på Dal och pappa 
Jan Krave – vi är supernöjda 
med vårt nya badrum!
STORT TACK även till 
mamma och pappa för lånet 
av dusch och toalett!

Jannice, Markus och Annie

TACK

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

Smyrna: Fred 18.30 
Fredax. Sönd 16 Ekume-
nisk gudstj. i Equmeniakyr-
kan, Thomas Granath. SSK. 
Kyrkkaffe. Tisd 11 Bön.
Equmeniakyrkan Södra 
Dal: Torsd 14 Frändefors, 
Bibelsamtal Apg 13. 18 
Brålanda, Bibelsamtal Apg 
13. Lörd 18 Gestad, Vårcafé 
Britt Runesson, Anne-Marie 
Johannesson ”Margarinung-
ar - gränsland mot Norge”, 
sång, servering. Sigward K. 
Sönd 11 Frändefors, Gudstj. 
Sigward K. Kyrkkaffe. Sönd 
16 Brålanda, Ekumenisk 
gudstj. i Equmeniakyrkan. 
”Räkna med Gud i varda-
gen”, lovsång, undervis-
ning, servering.
Brålanda: Fred 15 Gudstj. 
på Prästkragen är IN-
STÄLLT tillsvidare. Sönd 
16 Ekumeniska gudstj. i 
Equmeniakyrkan. Thomas 
Granath, Sigward Karls-
son, Anette J Carlson, mfl. 
Servering. Månd 12 Mid-
dagsbön i fsh. 12.15-13.30 
Lunch.
Sundals-Ryr: Onsd (25/3) 
10-11.30 Förmiddagskaffe i 
fsh. Samtal kring borden.
Gestad: Sönd 11 Gudstj. 
m. nattv., Anette J Carlson. 
Kyrkkaffe o våfflor i fsh. 
Kyrkbil 321 18. Tisd 10-
11.30 Våffelcafé med an-
dakt i fsh. Kyrkbil 321 18. 

FRÄNDEFORS
Frändefors: Torsd 18-20 
Stefan Gustavsson föreläser 
under temat ”Har vetenska-
pen begravt Gud”. Enklare 
förtäring. Onsd 12 Onsdags-
lunch. 13 Bibelstudium. 
Sönd 11 Högmässa, Marga-
reta Olsson. Tors 26/3 14.30 
Gemenskapsträff på Ring-
hem. Bandet Tre Grå bjuder 
på blandad repertoar.

Tora 
100 år
GESTAD 
Gestads äldsta invånare 
fyllde 100 år i söndags 
och bjöd till kalas i bygde-
gården. Tora Alfredsson, 
Gestad, har uppnått den 
aktningsvärda åldern av 
100 år. 
Av de åtta syskonen var Tora 
nummer två i hemmet i Rä-
tan, Jämtland. Idag är det fyra 
syskon kvar och minsta sys-
konet, lillebror Ivan Mag-
nusson, Uppsala, 87 år, del-
tog, berättade minnen och 
spelade piano till allsången.
  Tora arbetade i Göteborg 
som sjuksköterska och med 
missbrukare fram till pensio-
neringen. Då flyttade hon till 
det vinterbonade sommarhu-
set i Gestad. Därefter har hon 
på olika sätt brytt sig om 
människor och gärna pratat 

En pigg 100 åring, Tora Alfredsson med sin lillebror Ivan Magnusson, 87 år.

Stilla bön
En stilla bön vi sänder
för jordens alla små
och lyfter våra händer
så vill vi himlen nå.

Den ene har i överflöd
och får av allt som livet ger
den andre lever nära död
och blott om smulor ber

När människan kan månen 
nå
och söker livets hemlighet
Men vad är vinsten av allt då
något som ingen vet

Universums stjärneglans
och vintergatans vimmel
för människan som är och 
fanns
är någonstans en himmel

Leila Rossi

Två timmar Taube

Visklubb 67. Bakre raden från vänster: Henrik Olsson, gitarr och sång, Bosse Rohdén, dragspel och keyboard, 
samt Svante Olsson, bas och bakgrundssång. Främre raden från vänster: Per Nilsson, gitarr och sång, Anette 
Svanelind, sång samt Anders Falk, gitarr och sång

MELLERUD 
12 mars 1890 föddes Evert 
Taube. I 18 år har Visklubb 
67 från Säffle högtidlig-
hållit det datumet genom 
en konsert på hemorten. 
Sedan 2010 har de dubble-
rat genom att också ge en 
konsert i Kulturbruket på 
Dal på en dag i anslutning 
till 12 mars. I år kommer de 
dessutom att ge ett fram-
trädande i Kil.
Evert Taube skrev drygt 200 
visor. Visklubb 67 har under 
de 18 åren framfört drygt 100 
av dem, en prestation i sig. 
Repertoaren förändras år 
från år och 2020 sjöng de 
bland annat Oxdragarsång 
för första gången.

Det hade varit enkelt att 
göra en Taubehyllning ge-
nom att köra en kavalkad av 
de mest älskade av trubadu-

rens visor. Visklubb 67 väljer 
numera en annan väg. De styr 
undan från de vanligast före-
kommande och väljer bland 
de mer sällan sjungna och 
varje gång några relativt 
okända. Den här gången 
hade de till exempel med en 
nästan aldrig spelad sång, 
”Borta bra men hemma 
bäst”.

Omväxlande kväll
Totalt gav de oss under drygt 
två timmar 25 visor plus 
”Calle Schewens Vals” som 
extranummer. Med fyra so-
losångare blev det en bra och 
omväxlande viskväll. En 
höjdpunkt för mig var Anette 
Svanelinds tolkning av ”Så 
skimrande var aldrig havet”, 
med enbart keyboard i bak-
grunden. Det enda gitarrfria 
numret under kvällen. En 
annan var Per Nilssons fin-

stämda tolkning av ”Himla-
jord”, med enbart hans egen 
gitarr som ackompanjemang. 
Per spelar gitarr på det klas-
siska svenska trubadurviset, 
med en blandning av ackord 
och melodispel. Imponeran-
de.

Jämfört med de gånger jag 
sett gruppen förut var det 
denna gång mer stämsång, 
och fler tillfällen när olika 
sångare delade på soloinsat-
serna i en och samma visa. 
En klar kvalitetshöjning. 

Det enda som var en besvi-
kelse var den klena publik-
tillströmningen. Det borde 
finnas ett större intresse för 
vår nationalskald. Som nå-
gon har sagt. ”Det fanns 
svensk sommar före Evert 
Taube, men ingen har skild-
rat den som han.”

Lars Nilsson
 

med dem hon mött om sin 
kristna tro.

Bland de uppvaktande 
fanns en hälsning till 
100-åringen från kung Carl-
Gustaf och drottning Silvia. 
I övrigt var önskemålet en 
gåva till Rädda barnen.

Toras söner Tomas och 
Martin tillsammans med sina 
familjer serverade maten, 
tårtan och kaffet med väl 

desinficerade händer i dessa 
coronavirustider.

Till tårtan sjöng Tora ”O 
store Gud” och sade:

– Under mina 100 år har 
det varit besvärligt ibland, 
men jag pratar med Jesus 
varje dag, och jag har haft ett 
lyckligt liv. Tack för att ni 
kom.

Marianne Karlsson 
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Bränsleförbr. 7,9 l/100 km, CO2-utsläpp 180 g/km ( WLTP). Bilen på bilden kan vara extrautrustad. *Erbjudandet gäller t o m 2020-04-30. Det går ej att kombinera med andra erbjudande, 
rabatter eller avtal. Privatleasing via Subaru Finans, avtalstid 36 mån, körsträcka 1500 mil/år, service ingår, uppl avg. 695 kr, aviavgift 60 kr, reservation för sedvanlig kreditprövning. **Eller vid 1500, 3000 och 4500 mil. 

SUBARU XV  
MED ACTIVE-PAKETET  

339.900:– 3 ÅRS FRI SERVICE**

INGÅR ALLTID:

• Världsledande förarassistanssystemet EyeSight
• Fyrhjulsdrift  • Lineartronic automatlåda
• 3 års fri service**  • Autobroms och adaptiv farthållare

PREMIÄR NYA SUBARU XV

PRIVATLEASING
SUBARU XV MED
ACTIVE-PAKETET 

  fr. 3.995:–* 

/mån

MELLERUD, Sapphultsgatan 6-8, 0530-444 40  
www.roybil.se, Mån–Fre 9–18, Lör 10–14, Sön 11–14

Planerar högklassigt besökscenter i Håverud

Från vänster: Johan Abenius, vd på DVVJ och projektledare för förstudien, Stig Bertilsson, ordförande Dalslands kanal och styrelseledamot i Dalsland 
Turist, Lasse Johansson, styrelseledamot i Dalslands kanal och Dalsland Turist samt Johan Trollnäs, vd för Dalslands kanal och Dalsland Turist AB.

DALSLAND 
Akveduktsområdet i Hå-
verud är ett mecka för tu-
rismen och ska nu utveck-
las med ett högklassigt och 
modernt besökscenter. 
Dessutom finns planer på 
att utveckla DVVJ:s tåg-
trafik – allt för att locka 
fler turister till Dalsland. 
Dalslands Kanal AB startar 
en större förstudie om ut-
veckling av såväl Håveruds-
området som infrastrukturen 
runt kanalområdet där bland 
annat Dalsland Västra Värm-
lands Järnväg (DVVJ) är en 
viktig del. 

Bakgrunden är det fördju-
pade samarbetet med Dals-
lands Turist AB (DTAB), 
manifesterat bland annat 
genom rekryteringen av den 
gemensamma vd:n Johan 
Trollnäs.

700 000 kronor har avsatts 
till förstudien, som pågår 
fram till årsskiftet. Huvudfi-
nansiär är Västra Götalands-
regionen, men även Melle-
ruds- och Bengtsfors 
kommuner, turist- och kanal-
bolaget är med och finansie-
rar förstudien.

Den sker i kanalbolagets 
regi och projektledare är Jo-
han Abenius, vd på DVVJ.

Bli en katalysator
– Jag kommer att bjuda in 
alla intressenter till träffar, 

det är avgörande att ha ett 
gemensamt grepp. Förhopp-
ningsvis ser många utveck-
lingsmöjligheter och vågar ta 
steget att satsa. Besökscen-
tret blir en katalysator för 
hela besöksnäringen i områ-
det. Antingen kommer vi att 
använda befintliga lokaler 
eller bygga nytt. Förstudien 
ska visa på vad som är mest 
lämpligt, säger Abenius.

Förstudien ligger helt rätt i 
tid eftersom regionen plane-
rar att satsa 65 miljoner kro-
nor under 15 år som extra 
tillskott till Dalslands kanal, 
för exempelvis säkring av 
slussar och väggar.

– Besöksnäringen får en 
allt större betydelse och vik-
ten av den kan knappast 
överskattas här i Dalsland, 
det visar de senaste årens 
utveckling. Varumärket 
Dalslands kanal ska stärkas, 
kanalen är så mycket mer än 
bara några slussar, konstate-
rar Stig Bertilsson, ordfö-
rande Dalslands kanal och 
styrelseledamot i Dalsland 
Turist.

Naturligt att utgå  
från Håverud
Håverud ska en naturlig plats 
som turisterna utgår från, det 
ska bli lättare att leda turis-
terna ut i området och även 
flytta dem till områden som 
är mindre frekventerade. En 
fungerande samverkan kan 

skapa förutsättningar att 
styra den överturism som 
finns på vissa platser.

Förhoppningen är att sats-
ningen ska leda till fler ar-
betstillfällen.

– Vi ska hitta en affärsmo-
dell som bär sig ekonomiskt 
sett. Min tro är att alla aktörer 
som sysslar med turism kom-
mer att märka av satsningen. 
Detta kommer att dra fler 
turister till Dalsland. Sam-
mantaget ska det underlätta 
för befintliga och nya aktörer 
att våga satsa. Man ska kunna 

leva och jobba här på ett 
hållbart sätt, säger Johan 
Trollnäs.

Man kommer att titta på 
satsningar som lyckats vad 
gäller infrastruktur och pro-
duktutveckling och använda 
dem som förebilder. Man vill 
även ta del av extern kompe-
tens som kan ge råd, exem-
pelvis arkitekter. En förebild 
som nämndes under torsda-
gens presskonferens var Ti-
tanic-muséet i Belfast, som 
rönt stor uppmärksamhet.

Resan ska bli målet
– Vi ser stora möjligheter att 
utveckla DVVJ:s trafik, där 
själva resan blir målet. Det 
kan handla om nya fordon 
med restaurangvagnar, säger 
Abenius.

– Vi har en produkt som 
efterfrågas, så vi måste ta bra 
betalt också, framhåller 
Lasse Johansson, styrelsele-
damot i Dalslands kanal och 
Dalsland Turist.

Berörda av förstudien är 
Västra Götalandregionen, 

DVVJ, kanalbolaget, turist-
bolaget, alla kommuner i 
området samt privata och 
andra aktörer.

Det görs ingen samlad be-
dömning om intäkter från 
besöksnäringen, men 2017 
låg siffran för den turismeko-
nomiska omsättningen i 
Dalsland på cirka en miljard 
kronor.
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se



MELLERUDS NYHETER8 ONSDAG 18 MARS 2020

Tel. 0530-125 40 | christina@mellerudsnyheter.se   
Storgatan 20, Mellerud | www.mellerudsnyheter.se

Vi behöver din annonsbokning 
senast torsdag 26 mars

Vad har du att komma med?

Med en annons 
i vårt byggtema 
onsdag 1 april 

når du 10 900 hushåll 
och företag

Många går i byggtankar!

Konstrundan – ett trevligt inslag

Några av de som hjälpte till att färdigställa ”det långa konstverket” var Irene Malm, Sara Claesson med dot-
tern Fanny samt Nina Nord.

BRÅLANDA 
Lördagens konstrunda i 
Brålanda bjöd både på nya 
och gamla bekantskaper 
vad gällde dagens utstäl-
lare. Konstnärerna bjöd 
också på en härlig bredd 
i olika tekniker, allt från 
textilhantverk till olja och 
akvarell. 
I Gallerian hölls en samlings-
utställning där ett 25-tal 
konstnärer var representera-
de. Andra tog emot i sina 
ateljéer på ett par platser i 

samhället. Att konst kan vara 
så mycket mer än enbart 
målningar visades också ex-
empel på.  

Inte enbart barnen, utan 
alla med barnasinnet kvar, 
fick vara med och göra da-
gens långa konstverk som 
kommer att få pryda en av 
väggarna i Gallerian. Fyra-
åriga Fanny målade av hjär-
tans lust, såväl ”sin egen 
siffra” som blommor, solen 
och en nyckelpiga med alla 
prickarna på plats.

– Alla som besöker oss 

idag får delta, sedan kommer 
vi att sätta upp det på väggen 
här invid pysselhörnan, så att 
alla kan njuta av det, berät-
tade Nina Nord.

Nygammal bekantskap
För fyra år sedan började 
Tina Albertsson från Väners-
borg att måla som terapi. I 
lördags var hon med för 
första gången i Gallerian, 
med sina tavlor. En av de 
andra konstnärerna på plats 
här var Gunnar Abrahams-
son, också från Vänersborg.

Blommor är också konst.

Tina Albertsson och Gunnar Abrahamsson hade mycket att prata om, 
speciellt efter att de kom på att de kände varandra sedan tidigare.

Det visade sig så små-
ningom att de träffats tidi-
gare, redan när Tina låg i 
vaggan. Den gemensamma 
nämnaren förutom målandet 
var bågskytte. Båda visade 
flera tavlor, Tina målar en-
bart i akryl och gärna i svart 
och grått med någon färg-
klick inlagt i motivet. Gun-
nar arbetar med allt från trä-
skulpturer till oljemålningar, 
gärna också porträtt i blyerts. 
Några av hans tavlor bestod 
även av fiskben och clemen-
tinskal! Båda berättade också 
gärna om hur de tänker kring 
sina konstverk och hur de 
förbereder sig.

Öppet hus
Kerstin Johansson öppnade 
dörren till sin egen ateljé 
hemma på Björkgatan till-
sammans med Lillemor An-
dersson och svärdottern Su-
sanna Thuresson. 

– Vi har haft klart mindre 
besök än tidigare gånger, jag 
tror det beror på smittoläget 
just nu. Men det har varit 
mycket uppskattat av de som 
varit här. Bara det att tavlorna 
hänger i hemmiljö gör det 
hela intressant, menar Ker-
stin, som målat i många år 
och tycker det är roligt att 
kunna inspirera andra. 

Hon är själv också med i 
Akvarellgruppen i Brålanda.  

Ing-Marie Norrman
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Bygg & ElTeknik

0530-127 27      LEgruppen.se Elinstallation - Service - Data - Termografering
Ring 0705-613 603 /Roger Edén • www.eldal.se

ElmontageElmontage
på

Dal

STÄDNING
Veris kan hjälpa dig med HEMSTÄD, FLYTTSTÄD

och andra hushållsnära tjänster (RUT-avdrag)

Vi utför även KONTORSSTÄD
Allt med kvalitetsgaranti!

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

-

!

 

 . 

 

Komplett solskydd både inom- och utomhus

Norra Kungsgatan 14

Njut av solen – när du vill

DIN TOTALENTREPRENÖR 
på bergvärme

blends

2 nyanser

1 nyans

gradient1

gradient2

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

www.dprorservice.se

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

& skogsbruksmaskiner m.m.

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

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

Stort sortiment & 
snabb service

• Däckhotell

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

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

Allt inom golv 
och mattor

 Lokala företag till er tjänst!

KVALITET • SÄKERHET • SERVICE

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

Vi arrangerar bussresor efter era önskemål

Buss

Elinstallation

Städ VVS

Däck

Solskydd

Byggteknik/elteknik

 Bygg

Reparation/service

Ledig plats

Golv

VILL DU SYNAS HÄR?
Kontakta

Christina 
Svensson Callh 

0530-125 40

076-571 79 08

Gestad C och Centerkvin-
nor har haft årsmöte i bygde-
gården. Årsmötet inleddes 
med information från Studie-
förbundet Vuxenskolan. 
Sandra Zackrisson redo-
gjorde för studieförbundets 
verksamhet och vilket sam-
arbete och föreningsnytta vi 
kan ha med SV.

Därefter rapporterade Bo 

Carlsson om aktuella kom-
munala frågor.

I årsmötesförhandlingarna 
tillstyrktes en motion om 
förlängning av mammografi-
screening. Denna skickas 
vidare till årets förbunds-
stämma.

Från verksamhetsberättel-
sen: Avdelningen har repre-
senterats vid Vårruset och  

Brålanda bygdefest. Temat 
vid bygdefesten och som-
marutflykten till Eventorps 
gård var närproducerade 
livsmedel.

Gestad och Timmerviks 
kyrkor har prytts med blom-
mor över sommaren och för 
60:e året i rad har traditions-
enligt bjudits på kyrkkaffe på 
Tacksägelsedagen.

På kulturveckan arrange-
rades ”Kafferep” i samarbete 
med bygdegårdsföreningen. 
I fullsatt lokal berättade Bir-
gitta Rasmusson om Kaffe-
repets historia och därefter 
avnjöts ett dignande kak-
bord.

Styrelse 2020: Ordföran-
de:  Christina Larsson. Vice 
ordförande:  Barbro Fridell. 

Kassör: Gunnel Danielsson. 
Övriga: Siv Andersson, 
Sonja Berg, Marie-Louise 
Norrman, Bo Carlsson, Lars-
Erik Karlsson. Revisorer: 
Anita Johansson, Carina 
Håkansson.

I planeringen för 2020 
finns förutom den traditio-
nella verksamheten aktivite-
ter som firande av Gestad 

ÅRSMÖTE
Centerkvinnors 75-årsjubi-
leum, förbundsstämma, 
sommarutflykt samt medver-
kan i bland annat vårruset, 
bygdefesten och kulturveck-
an. 

Barbro Fridell
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ÅSENSBRUK 
1993 startade Dalslands 
Filmfestival. I år, 27 år se-
nare, är för första gången 
alla Dalslandskommuner 
representerade med 
minst en biograf. Mel-
leruds kommun har två, 
Centrumsalongen och 
Håfreströms Bio. De se-

nare kom med för första 
gången 2019 och i år fick 
de äran att vara invig-
ningsbiograf.
I väntan på invigningscere-
monin var det mingel i foa-
jén. Förutom förfriskningar 
gavs möjlighet att delta i en 
tipspromenad med filmfrå-
gor. Vilken sång fick en Os-

Filmfestivalstart i Åsensbruk

Kjell-Ove Ström är ansvarig för bioverksamheten i Håfreströms Bio, Han 
har tagit över från Mikael Jansson som var den som säkrade bions fortlev-
nad genom att få fram bidragen till digitaliseringen för ett antal år sedan.

Sonja Sandberg och Helena Funck sålde filmkort, biljetter och delade ut 
svarsformulär till tipspromenaden. Här intervjuas de av Tommy Löfgren 
från Dalslänningen.

När man inviger en filmfestival görs det bättre med en ”filmklappa” än 
att klippa ett band.

Julia och Kristian Kindemark funderar över en av tipsfrågorna.

Ingegerd Ellenäs ansvarade för förfriskningsbordet. Här serveras Eva 
Gerdén.

Bo och Karin Thorsenius var två av besökarna på invigningen.

car för bästa filmlåt 2019? 
Från vilken film kommer lå-
ten ”Take my breath away” 
var två av de nötter delta-
garna hade att knäcka.

Själva invigningen inled-
des med underhållning och 
allsång under ledning av Al-
lan Jingstedt från Väners-
borg. Därefter visades två 

animerade inslag, ”Rosa 
Pantern på sjukhus” och en 
trailer för en Disneykavalkad 
från 1978.

Invigningstalare var kom-
munstyrelsens ordförande 
Morgan E Andersson. Han 
påpekade att i dessa dagar, 
när världen är i kris på grund 
av ett virus, är det viktigt att 
ha något att njuta av, till ex-
empel en filmfestival.

Andersson anser att vi 
dalslänningar ska känna 
stolthet över att vi härbärge-
rar en av Sveriges största 
filmfestivaler, mer än 70 
olika filmer visas under 
veckan. Han lyfte också fram 
att Film i Väst bildades un-
gefär samtidigt som festiva-
len startade. Det har lett till 
att Dalsland blivit en vanlig 
plats för filminspelningar.

Som invigningsfilm visa-
des sedan ”The Peanut Butter 
Falcon”, en äventyrshistoria 
som inte har officiell Sveri-
gepremiär förrän på fredag. 
Filmfestivalen fortsätter till 
söndag 22 mars.

Lars Nilsson

Information från Melleruds kommun vad gäller coronaviruset
Melleruds kommun 
följer anvisningar och 
rekommendationer från 
Folkhälsomyndigheten 
och Smittskyddsenheten 
inom Västra Götalandsre-
gionen.
I nuläget uppmanar vi perso-
nal som är sjuka att vara 
hemma, betonar att det är 
viktigt med handhygien, att 
hosta eller nysa i armvecket 
och att inte ta i hand eller 
liknande.

På våra boenden (särskilda 
boenden och boenden inom 
stöd och service) avråder vi 
just nu från ej nödvändiga 
besök. Besökare med luft-
vägssymtom bör helt avstå 
från att besöka boendena.  
Syftet är att skydda boende 
och personal.

Då läget och kunskaperna 
utvecklar sig hela tiden, re-
kommenderar vi att man 
håller sig uppdaterad med 
information och rådgivning 
från ansvariga myndigheter.  
För aktuell information om 
hur kommunen arbetar med 
coronaviruset, besök melle-
rud.se.  

Hur ser beredskapen ut?
Vi har en intern samord-

ningsgrupp som samordnar 
arbetet på uppdrag av kom-
munledningen. Funktionens 
uppdrag är att bevaka det 
aktuella läget utifrån kom-
munens perspektiv, samord-
na verksamheten samt se till 
att kommunen har bered-
skap. Ett förslag till pande-
miplan har arbetats fram och 
behandlas nu politiskt. För-
valtningarna har parallellt 

börjat med att revidera sina 
handlingsplaner för pande-
mi. 

Fredagen 13 mars hade vi 
ett informationsmöte med 
alla chefer. Kommunstyrel-
sen fick då även en föredrag-
ning av arbetet med anled-
ning av covid-19.

Finns några fall i Melle-
ruds kommun?

Det är Smittskyddsenhe-

ten i Västra Göta-
land som bekräf-
tar fall som 
smittats av coro-
naviruset co-
vid-19 i länet. 
Detta är inte kom-
munens sak att 
kommentera. 

Vid större hän-
delser finns det 
risk att ryktes-

spridning uppstår. Hjälp till 
att förhindra ryktesspridning 
och spekulationer, var käll-
kritisk och dela inte osäker 
information. Vänd dig till 
ansvariga myndigheter för 
bekräftad och säkerställd 
information.

Nedan har vi samlat länkar 
med aktuell information och 
rådgivning till ansvariga 
myndigheter:

1177 Vårdguiden 
1177 Vårdguiden ger sjuk-

vårdsrådgivning och vägled-
ning i sjukvården. Ring eller 
besök deras webbplats på 
1177.se 

Folkhälsomyndigheten
Folkhälsomyndigheten 

har sammanställt frågor och 
svar gällande exempelvis 
symptom på smitta och hur 
viruset smittar:

Frågor och svar om coro-
naviruset från Folkhälso-
myndigheten 

Krisinformation.se 
På krisinformation.se finns 

aktuell information från an-
svariga aktörer:

Information om coronavi-
ruset på krisinformation.se

Västra Götalandsregionen 
Se även Västra Götalands-

regionens information om 
coronaviruset:

Västra Götalandsregio-
nens informationssida 

113 13
Den som vill ställa frågor 

om Coronaviruset kan ringa 
113 13. Det nationella infor-
mationsnumret 113 13 sam-
arbetar med Folkhälsomyn-
digheten och är öppet dygnet 
runt årets alla dagar.

Philippa Bellamy,  
kommunikatör  

Melleruds kommun

Anna Granlund,  
säkerhetssamordnare  

Melleruds kommun

”I nuläget 
uppmanar vi 

personal som är 
sjuka att vara 

hemma”
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Vi behöver din annonsbokning 
senast torsdag 19 mars

Visa var du finns! 
Med en annons i vårt 

tema Bil & Motor 
onsdag 25 mars 

når du 10.900 hushåll 
och företag

Många behöver din hjälp! 
Var är du?

Fina framgångar för 
Pauline på EM i dans

DANS 
Torsdag 5 mars reste Pau-
line Strandberg och övriga 
landslaget till Moskva för 
att delta i WADF European 
Championships i dans. 
Under fredag till söndag på-
gick tävlingen med inte min-
dre än 8 000 dansare på plats. 
Även 45 domare från stora 
delar av världen fanns på 
plats för att rodda det stora 
mästerskapet. 

Pauline var i mycket god 
form till detta EM och gjorde 
en av sina absolut bästa per-
sonliga insatser. Hon tog sig 
hela vägen till final och pla-
cerade sig på fyra fjärdeplat-
ser i Vals, Quickstep, Tango 
och Slowfox. 

Det var ett väldigt stort och 
starkt startfält och flera av 
förhandsfavoriterna tog sig 
inte ens till final. 

Pauline studerar just nu 
andra terminen på läkarpro-
grammet i Göteborg och har 
verkligen fått prioritera och 
pusslat med tiden för att få 
till denna satsning. Då känns 
det extra roligt att hänga kvar 
i toppen. 

Att tävla i Ryssland och 
Moskva är mycket speciellt 
och på fredagen fanns möj-

Pauline Strandberg, uppväxt i Brålanda, tog hem fyra fjärdeplatser när 
EM i dans avgjordes i Moskva. Foto: Privat.

SPORTGunga stals på ny förskola

Det var en sådan här kompisgunga som stals den 7 februari på förskolan 
Telaris. Den på bilden misslyckades tjuvarna att ta med sig. Foto: Privat.

MELLERUD 

Den 7 februari stals en av 

de två kompisgungor som 

fanns på lekplatsen på 
förskolan Telaris.
Tjuvarna försökte även stjäla 
den andra gungan och hade 

lighet att se den fantastiska 
staden på lite närmare håll. 
Tävlande från alla länder 
bodde på det berömda Hotel 
Ukraina, som är en av de 
berömda Stalinskraporna, 
eller som man också säger 
”Stalins sju systrar” som 

byggdes i Moskva under de 
sista åren av Stalins styre. 

Att åka på denna typ av 
tävlingar är kostsamt och 
flera lokala sponsorer har 
gjort det möjligt för Pauline 
att delta denna gång. 

Håfreströms IF
Håfreström kom femma i 
division 4 Bohuslän/Dals-
land förra året. Även i år är 
ambitionen att komma på 
övre halvan.

Argjend Mollapolci och 
Thomas Karlsson fortsätter 
som tränare och Malte Öder 
agerar lagledare.

Håfreström har fått tre nya 
spelare, Viktor Öhrling, Ben-
jamin Grimheden, Shpresim 

Gahshi, och förlorat två, 
Viktor Mollapolci och Robin 
Svensson.

Klubben tipsar Melleruds 
IF eller Ödsmåls IF som se-
riesegrare.

´

Inför fotbollsstarten 2020

Frändefors IF
FIF kom åtta av tio lag i di-
vision fem förra året. I år har 
man ambition att hamna i 
mitten av tabellen.

Klubben har en ny tränare, 
Salem Jawhar. Han får stöd 
av Magnus Andersson, som 
varit i klubben ett tag. Mag-

Ytterligare två klubbar har lämnat uppgifter om läget hos dem inför seriestarten.

PRO Mellerud: Alla aktivi-
teter i PRO:s lokal är in-
ställda t.o.m 25 mars p.g.a 
eventuell smittorisk. 

PRO:s styrelse

FÖRENINGSNYTT

nus blir assisterande tränare 
och lagledare. Klubben har 
fått en rad nya spelare. Från 
Vänersborgs IF kommer 
Khenjie Villanueva, Pál 
Vass, Andreas Thobiasson 
och Viktor Jansson, från 
Trollhättans IF Andrej Sa-
vemo och från Vänersborgs 
FK Ardi Ademaj.

FIF håller Melleruds IF lag 
2 som favoriter till seriese-
gern.  

påbörjat nedmonteringen av 
denna. Men de misslyckades 
att få med sig den.

Stölden skedde alltså innan 
ombyggnationen av försko-
lan var klar, invigningen 
skedde i torsdags och de 
första barnen fanns på plats i 
måndags.

Händelsen är polisanmäld 
och kommunen fick ytterli-
gare kostnader för inköp av 
ny gunga. Inköpspriset lig-
ger på cirka 7 000 kronor, en 
onödig utgift med tanke på 
kommunens ekonomiska si-
tuation.

Håll gärna ögonen öppna 
om det dykt upp en likadan 
gunga i någons trädgård.
 Susanne Emanuelsson 

susanne@mellerudsnyheter.se 
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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

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

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

Nordvästra Skånes Arborister
FAUNUS TRÄD

Kristian 070-743 57 50 
www.faunustrad.se

Trädfällning

Nordvästra Skånes Arborister
FAUNUS TRÄD

Kristian 070-743 57 50 
www.faunustrad.se

Beskärning
(även fruktträd)

Nordvästra Skånes Arborister
FAUNUS TRÄD

Kristian 070-743 57 50 
www.faunustrad.se

Stubbfräsning

Nordvästra Skånes Arborister
FAUNUS TRÄD

Kristian 070-743 57 50 
www.faunustrad.se

Häckklippning

Nordvästra Skånes Arborister
FAUNUS TRÄD

Kristian 070-743 57 50 
www.faunustrad.se

Frukt- 
beskärning

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

Namn:                             

Adress:    Tel:

Postadress:                                                

MellerudsFyndet
Annonsera för bara 75:-

SÄLJES SKÄNKESBYTESKÖPES

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

Byggnadsställningar
076-195 60 72

Brålanda pastorat söker
Kyrko- och kyrkogårds-
vaktmästare 100%
För närmare beskrivning av tjänsten: 
Se vår hemsida www.svenskakyrkan.se/bralanda 

För vidare frågor kontakta förstevaktmästare 
Håkan Larsson  070-657 59 58 
eller hakan.l.larsson@svenskakyrkan.se

Tillträde 1 maj 2020 eller enligt överenskommelse. 

Vi kommer intervjua fortlöpande, 
så välkommen redan idag med din ansökan.

Ansökan med CV, referenser och löneanspråk 
lämnas eller skickas till Brålanda pastorat,  

Storgatan 26, 464 62 Brålanda. 
Märk kuvertet: Vaktmästare

Maskiner och lastbilar
Sand, grus, singel, jord 

och täckbark
Rolf: 070-537 34 72

www.vermdal.se

DALVÄRM

ÅTERFÖRSÄLJARE FÖR SÖDERBERG & HAAK

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

olesensbygg@gmail.com

Dalsland & södra Värmland

101,6 MHz

NU FINNS VI I MELLERUD

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

www.radio45.se

En lokal radiokanal med  
säte i Åmål som du hör  

i Dalsland & södra Värmland

Flyttstäd
Veckostäd
Fönsterputs

Rullande sy 
& hemservice

070-649 32 86

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

Inramning
Konstnärsmaterial

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

LEDIGA PLATSER

Bohus Dal Cup 2020

Tre hårt kämpande tjejer från KIF. Från vänster: Havanna Andersson, 
Alice Johansson och Tilde Cedervall. Foto: Privat.

JUDO 
Efter den lyckade täv-
lingen i Mellerud förrförra 
helgen så var det förra 
söndagen dags för 17 täv-
landen från Kroppefjälls 
judo att åka på tävling 
igen. 
Denna gång gick färden till 
Lysekil där Gullmarens JK 
arrangerade Bohus Dal Cup, 
deltävling ett av fyra. 

Kroppefjälls Judo vann 
cupen både 2018 och 2019 

och har såklart siktet inställt 
på att i slutat av året återigen 
stå som segrare, i så fall för 
tredje året i rad. 

Efter helgens tävling ser 
det ju onekligen lovande ut 
med tanke på resultatet, vil-
ket innebar att KIF åkte hem 
från Lysekil med sju guld, 
fem silver och fem brons. 

– Alla våra tävlande gjorde 
väldigt bra ifrån sig och jag 
vet inte om det var för att det 
också var Internationella 

Damer
Frändefors IF – Eds FF
0-7 (0-4)

Herrar grupp 1
Håfreströms IF – Melleruds IF
3-3 (3-2)
HIF: Ali Makiya, Burim Avdijaj, 
självmål. MIF: Joel Lundgren, 

Dalslands Sparbanks Cup
Veckans matcher i 
fotbolls-DM för lagen i 
Melleruds Nyheters sprid-
ningsområde.

kvinnodagen på söndagen, 
men det är faktiskt värt att 
lyfta tjejerna lite extra. De 
visade verkligen girlpower 
tycker jag. Tre av dem fick 
chansen att dubblera och 
tävla i ytterligare en kategori. 
Därmed fick de gå totalt åtta 
matcher vardera, vilket är 
oerhört tufft. Men de gjorde 
det och de gjorde det dess-
utom väldigt bara, säger 
Glenn Nordling, stolt tränare 
för KIF.   

Är du analytisk och har ett starkt intresse för finans?  
Just nu söker vi en AML/KYC-analytiker med omgående tillträde.  
 
Dalslands Sparbank har varit verksam i 150 år och vi bygger vårt team av 
medarbetare för att säkerställa att vi kommer fortsätta finnas under lång tid framåt. 
Vi behöver förstärka vårt team som jobbar mot penningtvätt i banken. 
 
Om du är en strukturerad person som trivs med att arbeta både självständigt med eget 
ansvar och i ett team med gemensamt ansvar - Då kan du vara vår nästa kollega på 
Dalslands Sparbank!  

För att söka tjänsten läs mer på www.dalsbank.se
Sista ansökningsdag är den 2020-04-06

Vi söker en AML/KYC-analytiker!

Gustav Larsson, Simon Svensson

Herrar grupp 2
Brålanda IF – Eds FF
1-3 (1-1)
BIF: Tobias Svensson

Herrar grupp 4
Bäckefors IF – Åsebro IF
1-2 (0-1)
BIF: Mattias Bryntesson. ÅIF: 
Alvin Johansson, Ibrahim Tahini
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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 

.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

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 

www.grongestaltning.se

Grön Gestaltning
Trädgårdsanläggning
Fredrik Persson
073-691 31 24

Allt inom golv 

och mattor

073-354 47 84

ALLT INOM 
BYGG

Maritha Johans on
Leg. psykoterapeut

Samtalsmottagning

073-745 21 50

• Individuella samtal
• Par- och relationssamtal

www.marithas.se

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

Vassvikens Loppis

Söndagar 11-15
el. enligt ök

073-828 80 26
Vassviken 501 Ånimskog
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Melodikrysset v.12 - 21 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. 12 – 21 mars

05:15 Go‘kväll
06:00 Morgonstudion
09:10 Djur i natur
09:20 Alpint: Världscupen
12:05 Trädgårdstider
13:05 Gift vid första ögonkastet
13:50 Matiné: Efter regn kommer 
 solsken
16:05 Kari-Anne
16:45 McLeods döttrar
17:30 Sverige idag
18:00 Rapport
18:15 Kulturnyheterna
18:28 Sportnytt
18:33 Lokala nyheter
18:45 Go‘kväll
19:30 Rapport
19:55 Lokala nyheter
20:00 Uppdrag granskning
21:00 Jills veranda
22:00 Island och sociala medier
22:30 Lärlabbet
22:45 Briljanta forskare
22:55 Tänk till talkshow
23:10 Rapport
23:15 Skavlan
00:15 Husdrömmar
01:15 No one saw a thing
02:00 McLeods döttrar
04:45 Sverige idag

09:00-16:15 Forum
12:00,16:00 Rapport
16:15	 Josefin	&	Florin
17:15 Nyheter på lätt svenska
17:20 Nyhetstecken
17:30 Oddasat
17:45 Uutiset
18:00 Ett tufft år för Peltsi
18:30 Hur skapas en psykopat?
19:25 En amerikansk diner i 
 ladan
19:30 Hämnd och kärlek
20:00 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 Utrikesbyrån
22:45 Hillary
23:45 Vem kan utmana Trump?
00:15 Vetenskapens värld
01:15 Jaktliv
01:45 Sportnytt
02:00 Nyhetstecken
02:10 Världens häftigaste ormar

14:00 UR Samtiden
17:00 Antikmagasinet
17:30 Murar, gränser och 
 taggtråd
18:20 Övergivna byggnader
19:05 Världens natur: Serengeti
20:05 15 grader östlig längd
21:00	Gubbar	bakom	flötet
21:30 Seriestart: Så skapades 
 Europas mäktiga natur
22:20 Lille prinsens mirakel
23:20 Djurvärldens underbara 
 ungar
00:05 Omöjlig ingenjörskonst

20:00 McLeods döttrar
20:45 Rederiet - syntolkat
21:30 Babel
22:30 Mästarkvalet - syntolkat
22:45 Briljanta forskare - syntolkat
22:55 Suits
23:40 DNA
00:20 Elitstyrkans hemligheter: 
 Danmark
01:20 Smartare än en femte-
 klassare
02:20 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
18:25 Lotto, Joker och Dröm-
 vinsten
18:35 Efter fem, 18:50 Keno
19:00 TV4Nyheterna
19:15 Sporten
19:20 TV4Vädret
19:30 Robinson
20:00 Sveriges mästerkock
21:00 Tillsammans med 
 Strömstedts
22:00 TV4Nyheterna
22:30 Ekonominyheterna
22:40 Sporten
22:55 TV4Vädret
23:00	Hawaii	five-0
23:55	Law	&	order
01:50 MotherFatherSon
02:55	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
09:30 Kung av Queens
10:30 Just shoot me
11:00 Cops
12:00 Buffy the vampire slayer
13:00 Kung av Queens
14:00 NCIS: Los Angeles
15:00 2 1/2 män
16:00 NCIS: Los Angeles
17:00 Seinfeld
18:00 How I met your mother
19:00 Simpsons
20:00 Champions League-studion
20:55 UEFA Champions League
23:00 Champions League-studion
23:30 How I met your mother
00:30 Family guy
01:30 American dad
02:35 2 1/2 män
03:30 Buffy the vampire slayer
04:20 American dad

05:15 Go‘kväll
06:00 Morgonstudion
09:10 Djur i natur
09:20 Första dejten
09:50 Alpint: Världscupen
11:05 Mötet
11:20 Alpint: Världscupen
12:30 Djur i natur
12:40 Uppdrag granskning
13:40 Svenska nyheter
14:10 Jills veranda
15:10 Husdrömmar
16:10 Strömsö
16:40 Mord och inga visor
17:30 Sverige idag
18:00 Rapport, Kulturnyheterna
18:28 Sportnytt
18:33 Lokala nyheter
18:45 Go‘kväll
19:30 Rapport, Lokala nyheter
20:00 Antikrundan
21:00 Seniorsurfarna
21:30 Seriestart: Allra-affären
22:00 Dox: Meru
23:30 Rapport
23:35 The Graham Norton show
00:25 Trädgårdstider
01:25 Gift vid första ögonkastet
02:10 Svenska nyheter
04:45 Sverige idag

09:00 Forum
12:00 Rapport
12:03 Forum
14:00 Forum: Riksdagens 
 frågestund
15:15 Forum
16:00 Rapport
16:05 Forum
16:15 Hemma hos arkitekten
16:45 Ett tufft år för Peltsi
17:15 Nyheter på lätt svenska
17:20 Nyhetstecken
17:30 Oddasat, 17:45 Uutiset
18:00 Hämnd och kärlek
18:30 Världens natur: Den 
 suveräna uttern
19:25 Fiskar-Asbjørn
19:30 Den siste sabotören
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 Hummelhonung
00:45	 Josefin	&	Florin
01:45 Sportnytt, Nyhetstecken
02:10 Världens natur

14:00 UR Samtiden
17:00 Biten av kaffebacillen
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 Leopardhonan - nattens 
 jägare
23:10 Lille prinsens mirakel

20:00 Hem till byn - syntolkat
21:00 Seniorsurfarna - syntolkat
21:30 Jaktliv - syntolkat
22:00 Curling: VM
01:00 Dejta - syntolkat
01:45 Gift vid första ögonkastet 
 - syntolkat
02:30 Seniorsurfarna 
 - teckenspråkstolkat
03:00 Briljanta forskare 
 - teckenspråkstolkat
03:10 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 Robinson
20:00 Solsidan
20:30 Solsidan
21:00 Flirty dancing
22:00 TV4Nyheterna
22:30 Ekonominyheterna
22:40 Sporten
22:55 TV4Vädret
23:00	Hawaii	five-0
23:55	Law	&	order:	Special	
01:45 MotherFatherSon
02:55	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
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 mountain between us
23:20 How I met your mother
00:25 Family guy
01:25 American dad
02:25 2 1/2 män
03:10 Buffy the vampire slayer
03:55 American dad
04:45 Family guy

05:15 Go‘kväll
06:00 Morgonstudion
09:10 Rederiet
09:55 Hem till byn
10:55 Hem till byn
11:50 Antikrundan
12:50 Djur i natur
13:00 Skidskytte: Världscupen
14:45 Alpint: Världscupen
16:20 Skidskytte: Världscupen
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 Bäst i test
21:00 Skavlan
22:00 Svenska nyheter
22:30	 I	maffians	mitt
23:30 Rapport
23:35 Suits
00:15 Homeland
01:05 Dejta
01:50 Rederiet
02:35 Sändningsuppehåll
04:35 Kari-Anne

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 Norge från luften
18:05 Skidor: Världscupen
20:00 Vasulkas – videokonstens 
 pionjärer
21:00 Aktuellt
21:22 Kulturnyheterna
21:30 Sportnytt
21:45 Tiden och barnet
23:15 Utrikesbyrån
23:45 Hillary
00:45 Hur skapas en psykopat?
01:45 Sportnytt
02:00 Nyhetstecken

14:00 UR Samtiden
17:00 Antikmagasinet
17:30 Så skapades Europas
 mäktiga natur
18:20 Historiejägarna
18:50 Antikduellen
19:20 Kemiska vapen med Mosley
20:10 Livsviktig lek
21:00 Kanaler, båtar och kärlek
21:50 Övergivna byggnader
22:35 Historien om Kina
23:35 Dokument utifrån: 
 Amazons värld
00:30 Omöjlig ingenjörskonst

20:00 Bäst i test - syntolkat
21:00 Hem till byn - syntolkat
22:00 Curling: VM
01:00 No one saw a thing
01:40 Mästarnas mästare 
 - teckenspråkstolkat
02:40 Mästarkvalet 
 - teckenspråkstolkat
02:55 Vargblod

05:45 Nyhetsmorgon
10:00 Malou efter tio
12:00 Hem till gården
12:30 Hem till gården
13:00 Bytt är bytt
14:00 En plats i solen: Vintersol
15:00 En plats i solen: Vintersol
16:00 Dr Phil
17:00 Efter fem
17:50 Bli vän med V75
17:55 Efter fem
18:50 Keno
19:00 TV4Nyheterna
19:15 Sporten
19:20 TV4Vädret
19:30 Postkodmiljonären
20:00 Let‘s dance
22:00 TV4Nyheterna och sport
22:05 TV4Vädret
22:15 Krocken
00:00 Watchmen
03:20	Det	borde	finnas	regler

05:10 Family guy
05:35 Cops
06:00 Just shoot me
06:25 Community
06:45 Våra värsta år
07:35 Simpsons
08:30 Face off
09:30 Kung av Queens
10:30 Just shoot me
11:00 Cops
12:00 Buffy the vampire slayer
13:00 Kung av Queens
14:00 NCIS: Los Angeles
15:00 2 1/2 män
16:00 NCIS: Los Angeles
17:00 Seinfeld
18:00	Tattoo	fixers
19:00 Simpsons
20:00 Seinfeld
21:00 Taken 2
22:55 The mountain between us
01:10 I huvudet på en mördare
02:10 Hassel
03:00 American dad
03:50 Buffy the vampire slayer
04:35 American dad

05:15 Go‘kväll
06:00 Fråga doktorn
06:45 Uppdrag granskning
07:45 Mästarnas mästare
08:45 Vinterstudion
09:00 Alpint: Världscupen
13:30 Alpint: Världscupen
14:10 Skidskytte: Världscupen
14:50 Vinterstudion
15:15	Bandy:	SM-finaler
17:15 Vinterstudion
17:30 Skidor: 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 Smartare än en femte-
 klassare
21:00	Luuk	&	Hallberg
21:45 Kommissarie Bancroft
22:30 Rapport
22:35 Lördagsbio: Lucy
00:00	Nattfilm:	The	Purge:	
 Anarchy
01:40 Stan Lee‘s Lucky Man
02:30 Seniorsurfarna
03:00 Curling: VM

08:50 Petra får en baby
09:20 Utrikesbyrån
09:50 Ett tufft år för Peltsi
10:20	Bandy:	SM-finaler
12:45 En amerikansk diner i 
 ladan
12:50	 Josefin	&	Florin
13:50 Babel
14:50 Vetenskapens värld
15:50 Sverige idag
16:15 Aktion fjällräv
16:40 Skidskytte: Världscupen
17:30 Anslagstavlan
17:35 En dröm av is
17:50 Skidor: Världscupen
18:45 Skidor: Världscupen
20:00 Kulturstudion
20:05	Mord	och	musik	i	filmens	
 värld
21:15 Kulturstudion
21:20 Mord och madrigaler med 
 Carlo Gesualdo
22:10 Kulturstudion
22:15 Caravaggio - konsten och 
 blodet
23:50 Kulturstudion
23:55 The Day
00:50 Vem kan utmana Trump?
01:45 Sportnytt

09:00 UR Samtiden
15:00 Biten av kaffebacillen
15:05 Historiejägarna
15:35 Antikmagasinet
16:05	Gubbar	bakom	flötet
16:35 Övergivna byggnader
17:20 Kanaler, båtar och kärlek
18:10 15 grader östlig längd
19:05 Så skapades Europas 
 mäktiga natur
20:00 Tack för regnet
21:00 Sibella - gepardernas 
 hjältinna
21:50 Asiens turbulenta historia
22:40 Livsviktig lek
23:35 Djurvärldens underbara 
 ungar

20:00 Trädgårdstider - syntolkat
21:00 Husdrömmar - syntolkat
22:00 Antikrundan
23:00 Jills veranda
00:00 Mästarnas mästare 
 - syntolkat
01:00 Mästarkvalet - syntolkat
01:15 Dejta

05:20 Världens häftigaste
 tårtor
05:55 Fixer upper
06:55 Bygglov
07:55 Nyhetsmorgon
11:3	 0Let‘s	dance
13:30 Tillsammans med 
 Strömstedts
14:30 SHL
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 Stjärnornas stjärna
22:00 TV4Nyheterna
22:05 TV4Vädret
22:15 Mission impossible 3
00:45 Världarnas krig
03:00 What‘s your number?

05:00 American dad
05:25 Family guy
06:00 Simpsons
06:25 Just shoot me
07:10 Community
08:00 My name is Earl
09:00 Superstore
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
16:30 Brooklyn nine nine
17:00 Making history
18:00 Gränsbevakarna USA
19:00 Lethal weapon
20:00 Simpsons
21:00 White House down
23:40 Ghost Rider: Spirit of 
 Vengeance
01:35 Taken 2
03:15 Bordertown
03:40 Ink master
04:25 2 1/2 män
04:45 Men at work

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

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

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

Stödprenumeration 2020  
kostar bara 340 kronor

Stöd lokal
journalistik
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Söndag

Måndag

Tisdag

Söndag Måndag Tisdag
06:00 Vem vet mest?
06:45 Husdrömmar
07:45 Antikrundan
08:45 Vinterstudion
09:00 Alpint: Världscupen
11:30 Vinterstudion
12:15 Alpint: Världscupen
13:30 Alpint: Världscupen
14:15 Skidskytte: Världscupen
16:00 Skidskytte: Världscupen
17:00 Skidor: Världscupen
18:00 Rapport
18:10 Lokala nyheter
18:15 Landet runt
19:00 Sportspegeln
19:30 Rapport
19:55 Lokala nyheter
20:00 Mästarnas mästare
21:00 DNA
21:45 Homeland
22:35 Stan Lee‘s Lucky Man
23:25 Rapport
23:30 Mord och inga visor
00:20 Veckans brott
00:50 Allra-affären
01:20 Jills veranda
02:20 Dejta
03:05 Luuk & Hallberg
04:45 Strömsö

08:40 Sverige idag
09:00 China‘s Artful Dissident
10:00 Gudstjänst
10:45 Hemma hos arkitekten
11:15	Mord	och	musik	i	filmens	värld
12:25 Hämnd och kärlek
14:25 Utrikesbyrån
14:55 Hillary
15:55 Sverige idag
16:05 Rapport
16:10 Sverige idag på meänkieli
16:20 Viddernas väktare
16:30 Petra får en baby
17:00 Keine Ahnung
17:10	Kortfilmsklubben	-	franska
17:35 Skriv ord som känns
18:00 Vinterstudion
18:15 Nordsjöns livsnerv
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	Scenerna	som	förändrade	filmen
23:25 Skam Deutschland
23:45 En dröm av is
00:00 Curling: VM

09:00 UR Samtiden
15:00 Vrakdykarna
15:10 Livsviktig lek
16:00 Kemiska vapen med Mosley
16:50 Tack för regnet
17:50 Dox: Meru
19:20 Australiens obygd
20:15 Djurvärldens underbara ungar
21:00 15 grader östlig längd
21:55 Mellan himlavalv och jordklot
22:50 Lille prinsens mirakel
23:50 Historien om Kina

20:00 Mästarnas mästare - syntolkat
21:00 Ishockey: NHL
00:00 Utrikesbyrån
00:30 Hem till byn - syntolkat
01:30 Rederiet - syntolkat

05:25 Världens häftigaste tårtor
05:55 Fixer upper
06:55 Leif GW om: Blattarna som
 byggde Sverige
07:55 Nyhetsmorgon
11:30 Stjärnornas stjärna
13:25 Solsidan
14:25 Robinson
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 Anders knackar på
21:00 Robinson
22:00 TV4Nyheterna
22:05 TV4Vädret
22:15 Wallander: Skulden
00:10 Brottsjournalen
01:10 Tunn is
02:10 En plats i solen: Vintersol
03:10 En plats i solen: Vintersol
04:15 Världens häftigaste tårtor
04:50 Världens häftigaste tårtor

05:10 Men at work
05:30 Cops
06:00 Simpsons
06:25 Just shoot me
07:10 Community
08:00 My name is Earl
09:00 Making history
10:00 Superstore
11:00 Brit cops
13:00 Fresh off the boat
14:05 Brooklyn nine nine
14:35 Simpsons
16:00 Poppers pingviner
18:00 Face off
19:00 Ink master
20:00 Amazing race
21:00 I huvudet på en mördare
22:00 Taken
23:00 NCIS: Los Angeles
00:00 Gränsbevakarna USA
01:00 The Mick
02:00	Tattoo	fixers
02:55 Bordertown
03:20 NCIS: Los Angeles
04:05 Taken
04:45 2 1/2 män

05:15 Landet runt
06:00 Morgonstudion
09:10 Vem vet mest?
09:55 Landet runt
10:40 K-märkta ord
10:45 Sportspegeln
11:15 Allra-affären
11:45 Seniorsurfarna
12:15 Skavlan
13:15 Matiné: Spöke på semester
14:30 Mästarnas mästare
15:30 Mästarkvalet
15:45 Hem till byn
16:45 McLeods döttrar
17:30 Sverige idag
18:00 Rapport, 18:15 Kulturnyheterna
18:28 Sportnytt
18:33 Lokala nyheter
18:45 Fråga doktorn
19:30 Rapport, 19:55 Lokala nyheter
20:00 Husdrömmar
21:00 Dejta, 21:45 Mötet
22:00 Första dejten
22:30 Carl och spelreklamshelvetet
23:05 Rapport
23:10	Nattfilm:	Förtroligheten
00:55 Kommissarie Bancroft
01:40 DNA, 02:25McLeods döttrar
04:45 Sverige idag

07:40 Sverige idag
08:00 Keine Ahnung
08:10	Kortfilmsklubben	-	franska
08:35 Skriv ord som känns
09:00-16:15 Forum
12:00, 16:00 Rapport
16:15 Gudstjänst
17:00 Andreas till Galdhøpiggen
17:15 Nyheter på lätt svenska
17:20 Nyhetstecken
17:30 Oddasat
17:45 Uutiset
18:00 Kulturveckan
18:30 China‘s Artful Dissident
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 Ett tufft år för Peltsi
01:45 Sportnytt, 02:00 Nyhetstecken

14:00 UR Samtiden
17:00	Gubbar	bakom	flötet
17:30 Livsviktig lek
18:25 Så skapades Europas mäktiga 
 natur
19:15 Kanaler, båtar och kärlek
20:05 Seriestart: Udda platser i världen
21:00 Världens natur: Serengeti
21:55 Tack för regnet
22:55 Asiens turbulenta historia
23:45 Mellan himlavalv och jordklot

20:00 Husdrömmar - syntolkat
21:00 Dejta - syntolkat
21:45 Sportspegeln - teckenspråkstolkat
22:15 Jaktliv - syntolkat
22:45 Mästarnas mästare - tecken-
 språkstolkat
23:45 Mästarkvalet - teckenspråkstolkat
00:00 Agenda - teckenspråkstolkat
00:45 McLeods döttrar

05:15 Världens häftigaste tårtor
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 Robinson
20:00 Leif GW om
21:00 Tunn is
22:00 TV4Nyheterna
22:30 Ekonominyheterna
22:40 Sporten
22:55 TV4Vädret
23:00 Strangers
23:55 Law & order: Special victims unit
00:50 Law & order: Special victims unit
01:45 MotherFatherSon
02:55	Hawaii	five-0
03:50 En plats i solen: Sommarsol
04:50 Husjägarna

05:10 Amazing race
06:00 Just shoot me
06:25 Community
06:45 Våra värsta år
07:35 Simpsons
08:30 Face off
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
02:50 Buffy the vampire slayer
03:35 American dad
04:20 Hassel

05:15 Fråga doktorn
06:00 Morgonstudion
09:10 Fråga doktorn
09:55 Island och sociala medier
10:25 Lärlabbet
10:40 Briljanta forskare
10:50 Tänk till talkshow
11:05 Svenska nyheter
11:35 Husdrömmar
12:35 Bäst i test
13:35 The Graham Norton show
14:20 Matiné: Sommarnöje sökes
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 Trädgårdstider
21:00 Gift vid första ögonkastet
21:45 Den sista sommaren
22:00 Veckans brott
22:30 Seriestart: Det stora postrånet
23:00 Rapport
23:05 Antikrundan, 00:05 Första dejten
00:35 Dejta, 01:20 Svenska nyheter
01:50 McLeods döttrar
04:45 Sverige idag

09:00 Forum
12:00 Rapport
12:03 Forum
16:00 Rapport
16:05 Forum
16:15 Agenda
17:00 Med myskoxar som granne
17:15 Nyheter på lätt svenska
17:20 Nyhetstecken
17:30 Oddasat
17:45 Uutiset
18:00 Helt ärligt
18:30 Seriestart: Pompejis sista dagar
19:20 Större än Gud
19:30 Hämnd och kärlek
20:00 Den sista cirkusprinsessan
21:00 Aktuellt
21:39 Kulturnyheterna
21:46 Lokala nyheter
21:56 Nyhetssammanfattning
22:00 Sportnytt
22:15 Mr. Robot
23:05 China‘s Artful Dissident
00:05 Jaktliv
00:35 Petra får en baby
01:05 Den siste sabotören
01:45 Sportnytt
02:00 Nyhetstecken

14:00 UR Samtiden
17:00 De glömda gruvorna
17:10 Antikmagasinet
17:40 Kemiska vapen med Mosley
18:30 Mellan himlavalv och jordklot
19:20 Asiens turbulenta historia
20:10 Sibella - gepardernas hjältinna
21:00 Dokument utifrån: Amazons värld
21:55 15 grader östlig längd
22:45 Sändningsuppehåll
23:30 Murar, gränser och taggtråd

20:00 Trädgårdstider - syntolkat
21:00 Gift vid första ögonkastet 
 - syntolkat
21:45 McLeods döttrar
22:30 Hillary
23:30 Agenda - teckenspråkstolkat
00:15 Hem till byn - 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 Robinson
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
01:45 MotherFatherSon
02:55	Hawaii	five-0
03:50 En plats i solen: Sommarsol
04:50 Husjägarna

05:10 Family guy, 05:35 Cops
06:00 Just shoot me
06:25 Community
06:45 Våra värsta år
07:35 Simpsons
08:30 Face off
09:30 Kung av Queens
10:30 Just shoot me
11:00 Cops
12:00 Buffy the vampire slayer
13:00 Kung av Queens
14:00 NCIS: Los Angeles
15:00 2 1/2 män
16:00 NCIS: Los Angeles
17:00 Seinfeld
18:00 How I met your mother
19:00 Simpsons
20:00 Seinfeld
21:00 Cop car
22:50 How I met your mother
23:50 Family guy
00:50 American dad
01:50 2 1/2 män
02:45 Buffy the vampire slayer
03:30 American dad
04:20 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

MELLERUD – Linnégatan 37 
Villa med pool! Tegelvilla med centralt läge. 5 rok. Boa/
bia 105/67 kvm. Tomt 1.189 kvm. Väl underhållen villa. 
Sällskapsrum m. öppen spis i anslutning till uteplats 
vid pooldäck. Centralvärme. Relax med bastu.  

Pris 1.490.000:-

MELLERUD – Stomgatan 6
Väl underhållen enplansvilla med garage, 5 rok varav 
4 sovrum. 137 kvm. Tomt 1.104 kvm. Inglasad altan. 
Lugnt villakvarter. 

Pris: 1.995.000:-

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

Pris 900.000:-

Visning: Torsd. 26/3 kl. 17

30

-18

30

Kommande

ÅSENSBRUK – Storvägen 46 M
Fräsch bostadsrättslägenhet, 2 rok. Boa 64 kvm. I fint 
och ljust skick. Centralt läge. Hyra 2.085:-.

Pris 245.000:-

BRÅLANDA – Markustorp
Bo på landet! Stilig 1920-tals villa med ogenerat läge. 
Boa 117 kvm, 6 rok. Tomt 2.640 kvm. Burspråk och in-
glasad altan. Ljus och fräsch interiör. Rymlig gäststuga 
och dubbelgarage. Ca 2 km till Vänern.

Pris: 1.850.000:-

Bygga nytt/Renovera? Fritid/Permanent?

Boka visning!

Visning: Lörd. 4 /4 kl. 11-13
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Öppettider
Vard. 10-19
Lörd. 10-17
Sönd. 11-17
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Provade på en dag som gymnasieelev
NUNTORP 
Förra lördagen bjöd Nun-
torpsgymnasiet in till en 
prova-på-dag på skolan 
för de som står i begrepp 
att söka in till nästa läsår. 
Det var flera som tog till-
fället i akt och fick utöver 
att testa traktorer samt 
besöka både ko- och 
häststall, bra information 
på vägen.  
Så här långt i gymnasievals-
processen inför läsåret 20/21 
har Nuntorpsgymnasiet ett 
femtiotal sökande, där 23 
stycken ligger som första-
handsval. Men det är högst 
preliminära siffror, definitivt 
antal kan man inte få fram 
förrän efter första juni infor-
merar studie- och yrkesväg-
ledare Ann-Charlotte An-
dersson Thorin om. 

Det är inte bara eleverna 
som kommer att bli fler till 
hösten på Nuntorpsgymna-
siet, man kommer även att 
behöva anställa fler lärare 
även om en del tjänster kan 
samköras med Dinglegym-
nasiet. 

Dagen innan hade man 

även haft skolinspektionen 
på besök; 

– De verkade i alla fall 
nöjda, vi har ju väldigt hög 
andel behörig personal samt 
undervisning, både teori och 
praktik, på ett och samma 
ställe. Allt övrigt finns här på 
skolan som bibliotek, skol-
läkare och så djuren, förkla-
rar studie- och yrkesvägleda-
ren tillsammans med lärarna 
Klara Dickson och Caroline 
Westman. 

Alla påpekar också det 
faktum att man erbjuder 
eleverna matte 2, vilket inne-
bär att eleverna är klara för 
högskolestudier om man så 
önskar.

Målinriktade elever
Vid lunchen träffar vi flera av 
de elever som denna dag 
besökte Nuntorp. Mycket 
målinriktade elever som 
gärna vill läsa studieförbere-
dande, men även de som är 
helt klara med sitt framtida 
yrkesval direkt efter gymna-
siet. Martin Larsson från 
Kungälv är på plats tillsam-
mans med mamma Linda och 
pappa Patrik.

 – Jag ska bli slaktare, säger 
han och är helt nöjd med 
dagen, samtidigt som han är 
helt klar över att han gjort ett 
riktigt förstahandsval. Han 
ser fram emot att få börja på 
Nuntorpsgymnasiet till hös-
ten och framför allt att få lära 
sig mer om djurskötseln, 
kalvningar och hela uppföd-
ningsprocessen. 

Två lite mer lokala unga 
besökare är Niklas Olsson 
och Oscar Berg. De har 
denna dag fått köra traktor, 
besökt ladugården, stallet 
och ridhuset. 

– Det gav en bra känsla, 
säger Oscar som ändå menar 
att han hade koll på det 
mesta innan. Oscar är också 
på det klara med att det kom-
mer bli Nuntorp till hösten 
medan Niklas även funderar 
på en transportutbildning i 
Säffle. 

Dagen avslutades med att 
rektor C-G Strutz gav infor-
mation om antagningspro-
cessen, internatet på skolan, 
inackorderingsbidrag med 
mera. 

Ing-Marie Norrman  

Blivande Nuntorpselever, från närområdet men även Kungälv och Strömstad. Fr.v. Wilma Berg, Emma Hansén, 
Leopold Hildingsson, Ylva Bränfeldt, Martin Larsson, Anna Erving och längst fram Emma Widenberg.

Skadegörelse på Nordalsskolan

Nordalsskolan har utsatts för skadegörelse och klotter under de tre 
senaste helgerna. Händelserna är polisanmälda. Här har skolans rektor 
Camilla Berglöv Hermansson fått ta emot de kränkande orden ”Camilla 
ska dö i cancer i en bilolycka”. Foto: Privat.

MELLERUD 
Under tre helger i rad har 
Nordalsskolan utsatts för 
skadegörelse.
Det startade för två helger 
sedan med klotter och sön-
derskurna markiser. Förra 
helgen var det elever som 
sprang på taket och slog sön-
der tegelpannor. I måndags 
möttes personalen av elva 
sönderslagna fönsterrutor.

Totalt kommer det att 
kosta cirka 85 000 kronor att 
laga allt detta. Pengar som 
måste tas ur kommunens re-
dan ansträngda budget.

Nu uppmanas vårdnadsha-
vare att hålla koll på var deras 
barn befinner sig på kvällarna 
samt att förbipasserande 
gärna håller utkik på perso-
ner som rör sig i området.

Efter drygt två år slutar kom-
munchefen i Mellerud, den 
nuvarande majoriteten, dvs 
C, M, KD, L, MP och KiM 
finner sig inte tillrätta med 
henne. Detta är naturligtvis 
inte bra alls, det medför alla 
tänkbara negativa effekter 
för en organisation att ha så 
täta chefsbyten, förutom 
rena kostnader blir det osä-
kerhet i omställningen för 
både anställda och politik. 

Vi har i kommunen nyligen 
genomgått en anställnings-
process av en annan hög 
chef. Ett förfarande som ur 
demokratiskt perspektiv 
lämnade väldigt mycket att 
önska. Vi var inte alls nöjda 
med den. Dock vill vi betona 

starkt att ingen skugga ska 
falla över den nu anställde, 
utan vår kritik gäller enbart 
styrets prioriteringar i an-
ställningsförfarandet.

Den process som nu inleds 
gällande att anställa ny kom-
munchef kommer, om vi 
lyckas övertyga sittande 
styre, att se helt annorlunda 
ut. Den avvägning som görs 
mellan effektivitet och de-
mokrati får inte ha den slag-
sida mot det förstnämnda 
som uppvisades senast. Frå-
gan är befogad: var anställ-
ningsförfarandet när senaste 
kommunchef anställdes av 
samma kaliber och har det 
någon bäring på varför vi 
idag tvingas söka efter en ny?

En kommunchef är, som 
namnet antyder kommunens 
högste tjänsteman, och mål-
sättningen är att denne skall 
hålla över mandatperioder-
na. Vi kommer ställa krav på 
processen, vara raka och 
tydliga med vad vi förväntar 
oss och om det uppfylls ta vår 
del av ansvaret för den an-
ställning som görs.

Det förutsätter dock att det 
blir en helt annan nivå på 
processen och att den går att 
genomföra på ett demokra-
tiskt och transparent sätt.  
Annars tackar vi för oss i den 
och avböjer vänligt men be-
stämt att delta i fler charader.

SD-Mellerud
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