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Erbjudandet gäller t.o.m 9 mars 2020

Living takfärg 3 l

Välkomna!

Helmatt vit vattenburen 
färg av mycket hög kvalitet. 
Åtgång: 6 - 8 m²/l.

259:-

Kommunens serviceenhet har köpt in två kvigor från Framnäs gård och köttet serveras i skolan och inom äldreomsorgen. Nöjda uppfödare och nöjda köpare intill avdelningen för kvigor som föds upp till slakt på Framnäs 
gård. Från vänster: Jessica Jansson, Bengt Jansson, Martin Zetterström, enhetschef serviceenheten, Bertil Jansson, Morgan E Andersson, kommunstyrelsens ordförande och Cecilia Jansson. Foto: Susanne Emanuelsson.

– Sidan 13 –

Priserna gäller måndag 23/3 – söndag 29/3 2020  
med reservation för ev slutförsäljning och tryckfel.

Bullar
Bonjour, flera sorter, 90-100 g, 
jfr-pris 33,30-37,00/kg.

Kvarnkullen
Öppet alla dagar 8 - 22

Svensk kycklingfilé
Kronfågel, Sverige, färsk ca 925 g.

Färsk bandpasta
Garant, flera sorter, gäller även lasagne,  
200-250 g, jfrpris 20,00-25,00/kg.
Max 5 köp/hushåll/vecka 13

BONUSKUND

Färska kryddor
Sverige, ekologiska
klass 1, flera sorter.

Kokta havskräftor
Falkenberg, Nephrops norvegi-
cus, Skagerack, trål, i hink, 700 g,
jfr-pris 112,86/kg. 

79:-
/kg

10:-/st

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

5:-
/st

6995
/kg

Nygräddade i butik

79:-
/st

BONUSKUND

10:-
3 FÖR

BONUSKUND

Närproducerat på tallriken

Konstmuséet  
hade våröppning

– Sidan 8 –

I lördags öppnade Dalslands konstmuseum för 
våren med en något nedtonad vernissage.

Temasidor
Bil och Motor

– Sidorna 9 till 12 –

Dals MK jobbar för att locka fler ungdomar till 
sina sektioner. Och vad innebär Bonus Malus?

Ny chef till
Tillväxtenheten

– Sidan 4 –

Nu är det klart. Maria Wagerland, 54 år, blir 
chef för Tillväxtenheten i Melleruds kommun.
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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

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

BOLSTADS FÖRSAMLING
 Sammanlyst med övriga församlingar.

HOLMS FÖRSAMLING
Ons 25/3 12:00  Andakt i Kyrkans Hus, Kerstin Öqvist.
Tor 26/3 08:00  Mässa i Kyrkans Hus, Pär-Åke 
    Henriksson.

SKÅLLERUDS FÖRSAMLING
Sön 29/3 11:00 Högmässa i Skålleruds kyrka, Pär-Åke 
   Henriksson och Mia Palm.

ÖRS FÖRSAMLING
 Sammanlyst med övriga församlingar.

25 mars – 1 april 2020
Femte söndagen i fastan

”Försonaren”

Tillhör du riskgrupp och önskar hjälp med att handla?
Vi hjälper gärna till med inköp för personer som inte kan eller 
bör ta sig till affären.
Kontakta Emma Gustavsson på telefon: 0530-362 19

Kyrksalen i Kyrkans Hus, Mellerud:
Vi håller öppet för ljuständning och enskild bön  
ons-fre mellan kl. 12-18.

I övrigt:
 • Vi firar andakt, gudstjänst och mässa som vanligt.
 • Konfirmand- och barnkörverksamhet fortgår. Ledare  
  informerar vid ändring.
 • Kyrkliga förrättningar utförs i våra kyrkor och  
  församlingshem som vanligt.

Inställt  
årsmöte
Dalslands Botaniska 
Förenings årsmöte i 

Dals Rostock torsdag 
26 mars är inställt. Nytt 

datum meddelas senare. 
Styrelsen

Inställt 
årsmöte

Kroppefjälls 
Hembygdsförenings

årsmöte söndag 5 april 
på Karolinen är inställt.

Nytt datum och plats 
annonseras senare.

INSTÄLLT MÖTE
Nedre Upperudsälvens Fiskevårdsområde

årsmöte i morgon torsdag 26/3 är inställt.

Nytt datum för årsmöte 
Torsdag 23/4 kl. 19.00, Wärdshuset, Café Gruzzolo 

Styrelsen

Årsmöte 
Tisdag 31 mars kl 18.30

Inställt

BOKA BORD 300:-
SÄLJ DINA PRYLAR ELLER KOM OCH FYNDA!

SUPERLOPPIS
 

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

Lördag 23/5 KL. 9.00 - 16.00 
Söndag 24/5 KL. 9.00 - 14.00

Välkommen att söka medel ur
Stiftelsen Dagny o Sven-Erik Johanssons fond
För information o ansökningsblankett gå in på:  
www.dagnyosvenerikjohanssonsfond.se
Sista ansökningsdag 2020-04-30 ev. frågor ring  
till stiftelsens ordf. Carl-Ewert Berg 070-491 08 20

Morgondagens 
informationsträff 

med Cochlear
INSTÄLLD

pga coronaviruset

Jouren
Dalslands Sjukhus

alltid öppen
010-441 67 50

Stöd Sjukhuskommittén 
med en slant

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

Klipp ut annonsen o sätt 
den på kylskåpet

Sjukhuskommittén

För att undvika spridning
av coronavirus håller HRF-lokalen 

stängt tillsvidare
Du som är medlem och behöver hjälp 
med hörapparat som strular eller är i 
behov av batterier hör av dig till oss www.hrf.se/mellerud

Mötet inställt 

på grund av 

coronaviruset

  
  Rotary

Mellerud
Måndag 30/3 

Melleruds Demensförening 

Inställt studiebesök
Pga. rådande situation är studiebesöket på Ängenäs 

måndag 30 mars inställt. Vi återkommer med nytt datum.
Hälsningar styrelsen!

/kg

FISKBILEN erbjuder

Torget, Mellerud • Fred. kl . 10-18

Nykokta havskräftor helt kilo 

Färska räkor helt kilo

179:-
/kg179:-

Utbildning på distans
Med start den 19 mars får 
eleverna på Dahlstiernska 
gymnasiet distansunder-
visning. Undervisningen 
sker då på distans från 
lärare till elev där elever 
inte är fysiskt på skolan. 
Distansutbildning är ingen 
ledighet för varken elever 
eller lärare. Det är ett annat 
upplägg för en hel skoldag 
som kräver ett gediget arbete 
både  från elevernas och lä-
rarnas sida. 

Fortlöpande instruktioner 
och uppgifter ges av elever-

En hälsning till 
Brålanda pastorat
På grund av Coronavirusets spridning tvingas 
kyrkan, liksom många andra, att tänka om när det 
vår verksamhet. Detta gäller i dagsläget i första 
hand samlingar som vänder sig till pensionärer. T.ex 
luncher och förmiddagskaffe får vi vänta med tills 
smittspridningen har lugnat sig.

I övrigt gäller att vi så långt som är möjligt fortsätter 
att samlas. Detta betyder t.ex att verksamhet för barn 
och ungdomar till och med högstadieåldern fortsätter 
så länge skolor och förskolor fungerar som vanligt. 
Förutsättningen är att den som har känning av en 
infektion och den som tillhör en riskgrupp väljer att 
stanna hemma. 

När det gäller våra gudstjänster så kommer dessa att 
hållas enligt schemat i församlingsbladet, om inget 
annat meddelas. Där, liksom i andra sammanhang vi 
möts, bör vi tänka på att hålla lämpligt avstånd till 
varandra och att vara noga med handhygien.

Den som har tillgång till dator kan följa aktuell 
information på vår Facebook-sida eller hemsida. 
I övrigt hänvisas till pastorsexpeditionens telefon-
svarare 0521-300 61.

Om någon önskar någon att samtala med eller be-
höver hjälp med t.ex att handla går det bra att ringa 
070-230 58 59 (Thomas Holmström),  
070-539 61 74 (Anette Jarsved Carlson) eller  
070-733 14 08 (Britta Johansson).

Till sist: När våra liv och hela vårt samhälle skakar i 
den situation vi nu befinner oss i, ska vi söka oss till 
den som aldrig rubbas. I vår bibel kan vi läsa:  
”Gud är vår tillflykt och vår styrka, en hjälp i nöden 
som aldrig svikit. Därför räds vi inte om än jorden 
skälver” (Psaltaren 46). 

Vi får dag för dag överlåta våra liv i Guds händer 
med bön om den hjälp och kraft som vi behöver. I 
tron på vår frälsare Jesu Kristus och med Gud vid vår 
sida kan vi vara trygga i både liv och död. Det är den 
styrka och det hopp som den kristna tron vill ge oss.
 Thomas Holmström, kyrkoherde

www.mellerudsnyheter.se

nas mentor och kurslärare. 
Kontakten ska ske dagligen 
via mail och genom skolans 
lärplattform så som läraren 
angett. 

Om eleverna inte är nåbara 
räknas detta som frånvaro 
från undervisningen. 

Från och med 23 mars 
kommer även vuxenutbild-
ningens undervisning ske 
som distansstudier. Distans-
studierna kommer att följas 
upp mot timplanen för att 
säkerställa att vi inte behöver 
komplettera med förlängd 
termin eller undervisning på 
helger.

Anders Pettersson 
kultur- och utbildningschef 

Melleruds kommun
Filmvisning 

Erikstads Bygdegård

Söndag 29 mars 

är inställd!

Erikstads Bygdegårdsförening
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COOP MELLERUD

AKTUELLA
ERBJUDANDEN

25/3–29/3

Hämta
i din butik.

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

Läs mer och börja handla
på coop.se

ÖPPET
ALLA  DAGAR
06:00–22:00
TEL 010 742 67 50

Vi fyller butiken med varor  
regelbundet, men vi kan tyvärr 
inte garantera fulla leveranser  

i rådande läge. 
Följ oss gärna på Facebook  
för löpande uppdateringar.
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Veckans lunch

Senior
MATSEDEL

Vecka 14 Skolan
Måndag 30/3: Fiskbullar i dillsås med 
kokt potatis och gröna ärtor.
Dessert: Konserverade päron.

Tisdag 31/3: Kålpudding, kokt potatis, 
brunsås, skivade morötter och lingonsylt.
Dessert: Fruktsoppa.

Onsdag 1/4: Klassisk fläskköttgryta med 
kokt potatis och broccoli. 
Dessert: Blandad fruktkräm.

Torsdag 2/4: Ärtsoppa med fläsk.
Dessert: Pannkakor med sylt.

Fredag 3/4: Krämig kycklinggryta med 
basilika, pasta och bukettgrönsaker.
Dessert: Nyponsoppa.
Lördag 4/4: Kassler med potatisgratäng och 
värdshusgrönsaker.
Dessert: Körsbärskräm.
Söndag 5/4: Fiskgratäng med skaldjurssås, 
kokt potatis och sommarblandning.
Dessert: Bärcheesecake.
Hemtjänstens alternativ v. 14
Mån, ons-sön: Pannbiff med potatismos 
och grönsaker. Tis: Potatisbullar med bacon, 
lingonsylt och grönsaker. 

Måndag Fiskbullar i dillsås** med 
potatis och gröna ärtor.
Alt: Jalapeno- och kidneybönbiffar med 
potatis, majscremé och gröna ärtor.
Tisdag Kålpudding* med brunsås, 
potatis, lingonsylt och skivade 
morötter.
Alt:  Veg. Kålpudding med brunsås, 
potatis, lingonsylt och skivade morötter.
Onsdag Klassisk fläskköttgryta* 
med bulgur och broccoli.
Alt: Quorngryta, bulgur och broccoli.
Torsdag Pannkakor med keso, sylt 
och morotssallad.
Alt: Vegetarisk ärtsoppa.
Fredag Krämig kycklinggryta med 
basilika*, pasta och bukettgrönsaker.
Alt:  Veg. gryta med smak av basilika, 
pasta och bukettgrönsaker.

Varje dag serveras: 
 Sallads-/råkostbuffé med dressingar 

samt hårt och mjukt bröd.
* Ursprungsland Sverige. 

**Miljömärkt.

Saltstänk i Bohuslän

TanumStrand HHHH i 
Grebbestad
Inbjudan till en av Sveriges vack-
raste skärgårdar: TanumStrand 
är en populär och familjevänlig 
semesteranläggning – belägen 
vid havet – med faciliteter som 
badbrygga, gästhamn, swim-
mingpooler och spa-anläggning. 
Här bor du strax utanför den 
omtyckta badorten Grebbestad 
(3 km), endast 15 minuters bil-
resa från de världsarvslistade 
hällristningarna i Tanumshede 
(8 km). Ta för dig av allt som 
Bohuslän har att erbjuda: 
Strandpromenader, båtturer, 
salta bad, sevärdheter och char-
miga fiskelägen utspridda som 
små pärlor utmed kusten.

Pris per person i dubbelrum

1.699:-
Pris utan reskod 1.849:-

• 2 övernattningar
• 2 x frukostbuffé
• 1 x 3-rätters middag/buffé  
•  Fri entré till hotellets bad-

land, fri träning på gym 
och gratis träningspass

• Fri Wi-Fi

Barnrabatt
1 barn 0-3 år gratis. 
2 barn 4-14 år ½ priset.
Extrasäng från 15 år: Pris 1.149:-

Ankomst: 
Sön-onsdag t.o.m. 10/6 2020. 

3 nätter 2.199:-Weekend 2 nätter från 1.899:-

Beställ nu på
 www.happydays.nu 

         eller ring   020 79 33 84 
Vardagar kl. 9-17. Weekend & helgdagar kl. 10-14. 

Expeditionsavgift på 99:- tillkommer. Avbeställningsskydd kan köpas till. 
Barnrabatt vid 2 vuxna. Förbehåll för tryck- och prisfel samt utsålt.

Kom ihåg reskoden:  
MELLERUD

BILSEMESTER

Uppge reskoden ”MELLERUD”
– så får du automatiskt rabattpriset.

I SAMARBETE MED

Semesterinspiration
– till när världen öppnas igen.

Maria Wagerland blir chef 
för Tillväxtenheten i Mellerud

Maria Wagerland, 54 år, 
boende i Trollhättan, har 
de senaste tre åren arbe-
tat i Färgelanda kommun. 
Först som mark- och ex-
ploateringschef, senaste 
året som chef för sam-
hällsutvecklingsavdel-
ningen.
– Jag har tidigare arbetat elva 
år i Vänersborgs kommun 
som mark- och exploate-
ringsingenjör. Innan det var 
jag fastighetsmäklare, det 

började jag med direkt efter 
högskolan, berättar hon.

Melleruds personalchef 
Jeanette Johansson ser fram 
emot att Maria Wagerland 
ska börja sin tjänst i Melle-
rud. 

– Det är väldigt positivt att 
få henne till den tjänsten, vi 
har varit kollegor tidigare i 
Vänersborg, säger hon.

Senast första oktober ska 
tjänsten tillträdas. Det kan 
eventuellt ske tidigare.

Tillväxtenheten ska an-

Ekonomiska konsekvenser 
på grund av coronaviruset

Det är tuffa tider nu för alla, 
både för människor i risk-
grupperna, de som sitter i 
karantän och företag som 
kanske måste permittera an-
ställda. 

Conid-19 slår hårt, framför 
allt mot småföretagare som 
redan många gånger har det 
tufft ekonomiskt sett. Mel-
leruds Nyheter är inget un-
dantag. Vi beslutade att 
stänga redaktionen för all-
mänheten redan fredag den 

13 mars och i mitten av förra 
veckan började i stort sett 
hela personalen att arbeta 
hemifrån. Allt för att säker-
hetsställa att vi kan komma 
ut med tidningen som van-
ligt. Vi kommer att göra allt 
vi kan för att producera en 
tidning framöver med lika 
högt läsvärde som tidigare.

Men vi är också beroende 
av att vi får in tillräckligt med 
annonser, som är den intäkt 
(förutom stödprenumeratio-

nen) som betalar tryck, dist-
ribution, löner med mera.

Vi har äntligen löst distri-
butionsproblemet med att få 
det inbladade inbetalnings-
kortet till stödprenumeratio-
nen med i din tidning denna 
veckan. Vi är oerhört tack-
samma för allt stöd vi kan få. 
Både i form av annonsintäk-
ter och stödprenumerationer. 
Utan ert stöd kan vi inte 
producera en tidning.

Glöm inte att stötta vårt 

lokala näringsliv. Handla på 
hemmaplan, gynna restau-
ranger och caféer. Vi behöver 
varandra mer än någonsin.

Tack alla stödprenumeran-
ter och annonsörer för ert 
stöd! 

Tillsammans klarar vi det 
här!

Susanne Emanuelsson, 
ansvarig utgivare 

Melleruds Nyheter

Gångtunnel till handelsområdet
Stig Larsson, ordförande 
SPF Seniorerna, Börje 
Skoogh, ordförande PRO 
och Agnes Gustavsson, 

Maria Wagerland. Foto: Privat.

svara för plan- och byggfrå-
gor samt näringslivs- och 
turismutveckling. Tidigare 
löd plan- och byggenheten 
direkt under kommunstyrel-
sen.

– Det ska bli jättespän-
nande att utveckla Tillväx-
tenheten, jag stormtrivs i den 
kommunala sfären och brin-
ner för frågor som dessa, 
säger Maria Wagerland.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

ordförande Ungdomsrå-
det sände en skrivelse till 
Trafikverket, Melleruds 
kommun och Melleruds 
Handel fredagen den 20 
mars. 
Den tar upp tillgängligheten 
till Melleruds Handel som är 
svår för icke bilburna besö-
kare och lyder:

”Vi tänker då på alla 
oskyddade trafikanter, 
främst äldre och ungdomar. 
Många elever från närlig-

gande skolor besöker ofta 
handelsområdet. För att 
komma till det aktuella om-
rådet måste som bekant de 
flesta korsa en mycket trafi-
kerad europaväg (E45). Den 
gångbro som var planerad 
över vägen blev av olika 
anledningar inte byggd. För 
att lösa det uppkomna trafik-
problemet anser vi att en 
gångtunnel under E45 är ett 
bra alternativ som bör prö-
vas. Med tanke på att genom-
förandet av en framtida 

sträckning av E45 västerut 
beräknas ligga 20-30 år 
framåt i tiden så kvarstår 
dagens problem fram tills 
dess om inga åtgärder vidta-
ges. Därför måste en trafik-
säker gångväg skapas till det 
aktuella området. Vi hem-
ställer att Melleruds kom-
mun och Trafikverket i 
samarbete löser den upp-
komna situationen med åt-
gärder till gagn för alla trafi-
kanter”.

Stig Larsson, Börje Skoogh och Agnes Gustavsson har lämnat in en skrivelse där de önskar en säkrare överfart 
för oskyddade trafikanter som ska till Melleruds Handel. De måste korsa den hårt trafikerade E45. Arkivbild 
från invigningen av Melleruds Handel i oktober 2019.

www.mellerudsnyheter.se
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mellerud.se

Det är besvärliga tider i landet och världen. Effekterna av coronaviruset, 
som ger sjukdomen covid-19, påverkar oss alla. Nya uppdateringar om 
covid-19 kommer till oss hela tiden, och den oro och osäkerhet som finns 
i samhället i stort finns även här i Mellerud. 

Du är viktig i hela samhällets arbete med att minska smittspridning. Följ 
de rekommendationer som ges från ansvariga myndigheter. Var noga 
med handhygienen. Respektera de förbud och restriktioner som gäller 
och håll dig hemma om du känner dig sjuk.

För dig som är frisk finns det flera sätt att bidra på:
• Om du har en person i din närhet som är äldre eller tillhör en annan 

riskgrupp, hör efter om det finns något du kan hjälpa till med.
• Har du en granne eller bekant som inte klarar det svenska språket 

så bra - fråga om hen vill ha hjälp att förstå den senaste bekräftade 
informationen från ansvariga myndigheter.

• Ser du uppgifter i sociala medier som du misstänker är felaktiga – ta 
reda på fakta och länka till korrekt information från berörd myndig-
het.

• I en tid då besök och fysiska möten begränsas - fortsätt att hålla kon-
takten och sträck ut en hjälpande hand genom telefoner och andra 
kanaler.

• Stöd vårt lokala näringsliv. Många företag har det tufft just nu.

Vi följer utvecklingen noga och har på uppdrag av kommunledningen 
upprättat en samordningsgrupp för att se till att våra samhällsviktiga 
verksamheter fungerar.

Gruppen bevakar det aktuella läget i kommunens egna verksamheter, 
stämmer av vilka frågor som kommer in och tar beslut om vilka åtgärder 
som behövs. Beslut som tas grundas på aktuella rekommendationer från 
ansvariga myndigheter. Som t.ex. beslutet om distansstudier för gymna-
sieskolan och vuxenutbildningen i Mellerud. 

Vi samverkar även med Länsstyrelsen och andra aktörer i regionen som 
t. ex. Västra Götalandsregionen som ansvarar för smittskydd och
hälso- och sjukvård i länet. Lokalt för vi nu en tät dialog med näringslivet 
för att få en lägesbild av hur företagen påverkas. Detta blir ett underlag 
för hur vi kan fortsätta arbetet med att stödja och samverka med det 
lokala näringslivet. 

Vi är alla en viktig del för att samhället ska fungera och inte stanna av. 
Med gemensamma krafter klarar vi de prövningar som samhället nu 
utsätts för.

Låt oss hjälpas åt och ta hand om varandra.
Morgan E Andersson (C), Kommunstyrelsen ordförande 

Vi har alla en viktig roll

Det här gör Melleruds kommun

www.mellerud.se/coronavirus

Vi har samlat all information kring covid-19 som berör 
Melleruds kommun. Sidan uppdateras löpande utifrån nya 

rekommendationer och beslut från ansvariga 
myndigheter.

Med anledning av coronaviruset covid-19

Dialog förs om hur det 
lokala näringslivet kan värnas

Melleruds kommun för 
en dialog med näringsli-
vet i kommunen för att 
stämma av vad företagen 
kan behöva hjälp med på 
lokal nivå i dessa ”corona-
tider”.
– Det kan gälla anstånd med 
avgifter och taxor som kan 
underlätta på kort sikt och att 

få flytta verksamheten utom-
hus tidigare, till exempel när 
det gäller caféer och restau-
ranger, det är ju en självklar-
het, säger kommunalrådet 
Morgan E Andersson.

Under veckan kommer ett 
möte att hållas med kommu-
nens näringslivsråd där re-
presentanter för Köpmän-

nen, Företagarna, Navet, 
Ung företagsamhet, Industri-
gruppen och gymnasiet finns 
representerade.

– Vi är uppmärksamma på 
frågan om hur vi kan värna 
vårt lokala näringsliv, säger 
Morgan E Andersson.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

Filmfestvalen är avklarad

DALSLAND 
Filmfestival på Dal som 
pågick 13 till 22 mars avslu-
tades i helgen. Inga rekord-
siffror, men filmfestivalen 
har genomförts trots att 
en rad neddragningar på 
skolbio, aktiviteter med 
mera har gjorts.
I helgen avslutades årets 
upplaga av den 28:e Filmfes-
tival på Dal. En filmfestival 
som var minst sagt omtum-
lande. 

Vi uppdaterades ständigt 
med Folkhälsomyndighe-
tens rekommendationer och 
hur vi själva skulle agera, 
men beslutade att köra vida-
re. Det var ett mycket svårt 
beslut, men viktigt var att 
inte ha köbildningar, ha bra 
hygien på våra toaletter och 
placera publiken spritt i sa-
longen. Den biten var inte 

svårt att uppfylla eftersom 
biograferna  tar in drygt 200 
besök och det var som mest 
i snitt 25 besök per film. 

Klarade sig bra
Centrumsalongen klarade 
sig bra i förhållande till öv-
riga biografer med ett snitt på 
25,5 besökare per film medan 
totalsnittet var 13,9 besökare 
per film och ett besöksantal 
på 637 personer på 25 filmer. 

Även Håfreströms Bio 
klarade sig bra med ett snitt 
på 20,2 besökare på 13 fil-
mer. 

Centrumsalongen har i re-
gel någon lokalt bunden film, 
så även i år, nämligen doku-
mentären om Lars Madsén. 
Tyvärr kom bara sju perso-
ner, där det andra år brukar 
vara fullt hus.  

Det verkade som om besö-
karna stannade på orten och 

inte åkte runt  som tidigare år 
och de flesta hade köpt film-
kort före festivalen.

1 800 besökare
Totalt sågs festivalen av 
drygt 1 800 besökare jämfört 
med föregående år då siffran 
låg på 8 200. Men vi är ändå 
vara nöjda.

Det positiva är att det har 
köpts en hel del filmkort 
vilket innebär goda chanser 
att filmfestivalen kan ge-
nomföras nästa år.  

Medverkade gjorde bio-
graferna Svea Bio i Ed,  
Odéon i Bengtsfors, Centrum 
Bio i Högsäter, Folkets Hus 
i Dals Långed, Centrumsa-
longen i Mellerud, Håfre-
ströms Bio i Åsensbruk och 
Saga Bio Åmål. 

Text och foto:  
Gunnar Landegren

Det kom många biobesökare vid invigningen i Åsensbruk.

Här har Inger Wikhede och Ami Östlund bänkat sig för sin 20:e respektive 10:e film i filmfestivalen.
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Hipp Hipp 

HURRA!

Grattis vår goa Calle som 
fyller 6 år den 24 mars.

Många grattiskramar från 
mamma, pappa och lillebror

JORDFÄSTNING

PREDIKOTURER

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

Öppet: Vard 9-18 
Lunch 13-14

Lördagar 10-13

Delbetala dina glasögon räntefritt!

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

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

500:- rabatt 
på vårens bågar

     

Följ oss på

Jubileumserbjudande
Vi firar 50 år 
i Mellerud

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Gunnarsnäs kyrka 
för Gunnar Halvarsson. 
Som inledningsmusik spela-
de kyrkomusiker Anders 
Fredriksson ”Gammal fä-
bodpsalm” av O. Lindberg. 
Som inledning på akten 
framfördes ”Sträck ut din 
hand” av L. Berghagen av 
Camilla Berglöv-Hermans-
son och Jan Berglöv. Akten 
förrättades av Christer Al-
varsson och tillsammans 
sjöng man psalmerna 289 
samt 190. Solisterna Camilla 
Berglöv-Hermansson och 
Jan Berglöv sjöng ”Blott en 
dag” av L. Sandell. Sen fram-
fördes en svensk version av 
”You raise me up” av B. 
Graham kallad ”Du bär mig 
upp” med svensk text av 
sångerskan. Som avslut-
ningsmusik spelades ”Air” 
av J. S. Bach. Vid kistan togs 
avskedet av änkan, döttrar 
med familjer, släkt och vän-
ner under stilla musik. Till 
minnet av Gunnar var koret 
vackert dekorerat med blom-
mor som tagna ur en vårskog. 
Dekorationerna fylldes även 
av gran och vide. Efter cere-
monin bjöds gästerna med 
till en minnesstund. Grav-
sättning kommer att äga rum 
på Gunnarsnäs kyrkogård.

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Frändefors kyrka 
för Erna Gustafsson. Inled-
ningsmusiken var ”I have a 
dream” av B. Andersson & 
B. Ulveaus spelat av kyrko-
musiker och solist Anders 
Fredriksson. Som inledning 
på akten sjöng solist Josefin 

Dahlqvist ”Du fyller mitt 
sinne” (Annies sång) av S. 
Rüden Josefin sjöng även 
under akten ”Strövtåg i Hem-
bygden” av G. Norén & B. 
Dixgård. Akten förrättades 
av Pär-Åke Henriksson och 
tillsammans sjöng man psal-
merna 256, 297 samt 271. 
Som avslutningsmusik 
sjöngs ”Climb every moun-
tain”, av R. Rogders & O. 
Hammerstein II, en duett ur 
”Sound of Music” av Anders 
Fredriksson och Josefin 
Dahlqvist Vid kistan togs 
avsked under stilla musik av 
mamma, make, barn med 
familjer, släkt och vänner.
Till minnet av Erna var koret 
vackert dekorerat med blom-
mor i gula, röda och orangea 
toner. Efter ceremonin bjöds 
gästerna till en minnesstund.
Gravsättning kommer att äga 
rum på Frändefors kyrko-
gård.

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Örs kyrka för Kent 
Johansson-Kask. Som in-
ledning på akten spelade 
kyrkomusiker Maria An-
dersson ”Amazing grace”. 
Akten förrättades av Pär-Åke 
Henriksson och man sjöng 
psalmerna 249, 251 och 830. 
Som avslutningsmusik spe-
lades ”Bridge over troubled 
water” av P. Simon. Vid kis-
tan togs avskedet av syskon 
med familjer, släkt och vän-
ner till tonerna av Sven-Ing-
vars. Till minnet av Kent var 
koret vackert dekorerat med 
blommor. Gravsättning 
kommer att äga rum på Örs 
kyrkogård.

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Brålanda kyrka för 
Anna-Lisa Fröjd. Inled-
ningsmusiken var ”Våren” 
av E. Greig framfört som ett 
trumpetsolo av Anna Fröjd 
Jåtby. Som inledning på ak-
ten framfördes ”Hemland, 
där sol ej dalar” av J.S. Fearis 
av SPF kören. SPF kören 
framförde under akten även 
”Den dag du gav oss” av J. 
Ellerton. Akten förrättades 
av Thomas Holmström och 
tillsammans sjöng man psal-
merna 181, 271 samt 251. 
”Over the rainbow” av H. 
Arlen framfördes av Anders 
Fryklund som saxofonsolo 
under akten. Vid kistan togs 
avsked av döttrar med famil-
jer, släkt och vänner under 
toner av ”Ave verum corpus” 
av W.A. Mozart som spela-
des av kyrkomusiker Chris-
tina Svensson. Utgångsmu-
siken var ”Amazing grace” 
som framfördes som trum-
petsolo av Anna Fröjd Jåtby. 
Kistan fördes i procession till 
graven på Brålanda kyrko-
gård. Ute vid graven samla-
des man och sjöng psalm 
297. Koret var dekorerat med 
vackra blommor. Kistan var 
vackert dekorerad med sym-
boler för barnbarn och barn-
barnsbarn som Anna-Lisa 
själv hade önskat. Efter akten 
bjöd man till minnesstund i 
Brålanda församlingshem.

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Holms kyrka för 
Anders Larsson. Som in-
ledningsmusik spelade kyr-
komusiker Anders Fredriks-
son ”Nocturne” av E. Taube. 

Vår kära mamma, mormor, 
gammelmormor, svärmor 

Gunnel Pantzar 
Olsson 

* 29 april 1927
† 13 mars 2020

Lena och Sören 
Fredrik och Ulrika 

Tilda, Alice 
Carolina och Johan 

Maj, Ines 
Eva-Brita 

Erik, Helena 
Släkt och vänner 

Tack för allt du givit,  
tack för allt du var 

Tack för ljusa minnen 
som du lämnat kvar 

B nesterk i reks negninvarge  
a   .etsamrän ed v
T  llit avåg ne åp anräg knä
H   nednofsnrabeträj
t  .05 64 244-80 :nofele

DÖDSFALL

MELLERUD
Smyrna: Onsd 19 Bibelklas-

sen. Torsd 17 Språkcafé. Fred 
18 Barnsamling. Sönd 11 
Gudstj. predikan Anette Jar-
sved Carlson från Brålanda. 
Efteråt administrationsmöte. 
Månd 17 U-landsgruppen. 
Tisd 19 Bönesamling.
Equmeniakyrkan: Tisd 18 
Scout. 

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

Smyrna: Fred 18.30  Fredax. 
Sönd Gudstj. inställd. Tisd 11 
Bön.
Equmeniakyrkan Söd-
ra Dal: Sönd 11 Brålanda, 
Gudstj. Sigward K. Kyrkkaf-
fe. Sönd 18 Frändefors, Sön-
dagskväll. Sigward K. Ser-
vering. Ändringar sehemsida 
och instagram, equmeniakyr-
kansodradal.se.
Brålanda: Sönd 11 Gudstj. 
fsh. Thomas Holmström. Ssk 
och våfflor. Månd 11-13.30 
Måndagsprogram. Middags-
bön. Lunch inställt tillsvidare. 
17-19 Himmel & Pannkaka i 
fsh. Fest för alla åldrar.
Sundals-Ryr: Onsd 10-11.30 
Förmiddagskaffe i fsh. In-
ställt tills vidare. Torsd 12-14 
Lunch i fsh. Inställt tills vi-
dare. Sönd 18 Passionsgudstj. 
i fsh. T. Holmström.

FRÄNDEFORS
Frändefors: Onsd 13 Bibel-
studium. Sönd 11 Högmässa, 
Nils Lundbäck.
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Varmt TACK
till Er alla som på olika  

sätt hedrat minnet av vår 
make, pappa och morfar

Gunnar  
Halvarsson

MAUD
Kicki, Åsa och Sara 

med familjer

Veckans 
ros...

...till Kroppefjälls Hemvård 
och Hemsjukvård; Ni har varit 
fantastiska i omsorg och vård 
av mamma och pappa.

Kicki, Åsa och Sara Halvarsson

Startar hjälp för att hjälpa
BRÅLANDA 
Brålanda Företagarför-
ening har startat upp en 
hjälpverksamhet i samar-
bete med Brålanda Vän-
tjänst i Coronapandemins 
spår. De vänder sig till de 
av bygdens invånare som 
tillhör riskgruppen, när 
det gäller coronaviruset. 
– De som inte har några an-
höriga eller vänner som kan 
hjälpa till med matinköp och 
annat och är över 70 år eller 
av andra orsaker behöver 

skydda sig under den här ti-
den, eller får det svårt att 
fungera, säger Carl-Ewert 
Berg som tillsammans med 
bland andra Christina Milén 
Jacobsson, ordförande i Brå-
landa företagarförening, ta-
git initiativet till denna hjälp-
verksamhet.

Man håller nu som bäst på 
med att kartlägga behovet i 
bygden. De som behöver 
hjälp ska höra av sig, likaväl 
som de som kan hjälpa till. 
Information förmedlas just 
nu ut, på olika sätt.

Redan finns klart med 
några butiker, att de öppnar 
tidigare tre dagar per vecka 
enbart för personer i risk-
gruppen. Man hoppas att fler 
ska ansluta sig.

 – Vi har också fått klart att 
det kommer bli möjligt att 
handla mot faktura. Buti-
kerna ställer gärna upp med 
detta för att på något vis 
kunna underlätta, förklarar 
Carl-Ewert Berg.

Ing-Marie Norrman

Som inledning på akten 
framförde Anders Fredriks-
son ”Omkring tiggarn från 
Luossa” av D. Andersson. 
Akten förrättades av Christer 
Alvarsson och tillsammans 
sjöng man psalmerna 297 
samt 249. Anders Fredriks-
son sjöng under akten 
”Koppången” av P.E. More-
aus. Som avslutningsmusik 
spelades ”Tröstevisa” av B. 

Andersson. Vid kistan togs 
avskedet av änkan, barn med 
familjer, släkt och vänner. 
Till minnet av Anders var 
koret vackert dekorerat med 
blommor som tagna ur en 
vårskog. Efter ceremonin 
bjöds gästerna med till en 
minnesstund. Gravsättning 
kommer att äga rum på 
Holms kyrkogård.

Partiets företrädare i kultur- 
och utbildningsnämnden, 
Marie Uhrbom, passade under 
en paus på att ta med mötes-
deltagarna för att visa upp den 
nya förskoleverksamheten 

Telaris i centrala Mellerud, en 
förskola som Miljöpartiet har 
varit med om att driva igenom 
i samverkan med Melleruds 
Nya Majoritet. 

Riksdagsledamot Leila Ali Elmi samtalar med kommunstyrelseledamo-
ten Mohamed Mahmoud. Foto: Privat.

ÅRSMÖTE
Miljöpartiet i Mellerud höll 
förra lördagen årsmöte. Års-
mötet valde en sju personer 
stor styrelse. Vidare nomine-
rade mötet Mohamed Mah-
moud till ett vakant uppdrag i 
socialnämnden.

Riksdagsledamoten Leila 
Ali Elmi besökte mötet och 
berättade om sitt arbete i ar-
betsmarknadsutskottet. Hon 
berättade också om hur det är 
att arbeta som ung kvinna med 
somalisk bakgrund i Sveriges 
riksdag och uppmanade fler 
unga kvinnor att engagera sig 
i politiken.

Författaren och sångerskan 
Sarah Isgren deltog också och 
bjöd på musik av Turid och 
andra visor med jämställdhets-
tema.
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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!

Nya initiativ ska hjälpa djur i sorg och saknad
Varje år dör cirka 90 000 
människor i Sverige och 
det är inte ovanligt att ett 
sällskapsdjur lämnas kvar 
i sorg och saknad. Nu hjäl-
per Fonus, tillsammans 
med Djurskyddet Sverige, 
landets ensammaste säll-
skapsdjur till nya hem och 
nya familjer. 
Det genom att leta adoptions-
hussar- och mattar till Sveri-
ges djuränklingar. Detta är 
ett nytt initiativ där man som 
begravningsbyrå går utanför 
sina klassiska ramar och inte 
enbart hjälper människor 
utan även djur i sorg.

– Vi på Fonus träffar varje 
dag människor i sorg men 
även fyrbenta familjemed-
lemmar står ibland kvar en-
samma efter att ha förlorat 

sin husse eller matte. Med det 
här initiativet vill vi skapa 
möjligheter till nya relatio-
ner mellan sällskapsdjur som 
behöver nya hem och männ-
iskor som kan tänka sig ta 
hand om en djuränkling, sä-
ger Peter Göransson, kom-
munikationschef på Fonus.

– Som medarbetare på 
Fonus möter jag dagligen 
människor som lever i en-
samhet och sorg efter att ha 
förlorat en nära anhörig. 
Samtidigt är det inte ovanligt 
att även ett sällskapsdjur 
lämnas kvar i sorg efter att 
deras husse eller matte har 
gått bort. Det känns därför 
fantastiskt att kunna hjälpa 
Sveriges djuränklingar till 
nya familjer, säger Anders 
Grimheden, på Fonus i Mel-
lerud.

Kontaktade av  
djurhemmet
– Det går till så att när husse 
eller matte gått bort är det 
oftast Länsstyrelsen som tar 
hand om djuret och placerar 
det på ett djurhem, därefter 
blir vi kontaktade av djur-
hemmet, ibland även av an-
höriga. Då sprider vi bilder 
och information i våra kana-
ler för att hjälpa djuränk-
lingen få ett hem. Det är ju 
också en hjälp för djuren som 
lämnas herrelösa i sin egen 
sorg att så fort som möjligt få 
komma till ett nytt kärleks-
fullt hem. Man kan ju även 
som husse eller matte lämna 
önskemål om vad som ska 
hända med ens husdjur om 
man skulle gå bort i våra Vita 
Arkiv, säger Sarah Berg, 

Här syns några av alla de husdjur som längtar efter en ny husse eller matte:

Tvååriga Jilly finns i Karlstad. Snuttan 9 år, och Vilda, 5 år, finns i Söderhamn.

Sarah Berg arbetar på Fonus i Mellerud. Här med sin gråsvarta dvärg-
pudel Lisa på sju år. Foto: Privat.

kundrådgivare på Fonus i 
Mellerud. Hon fortsätter:

– Jag tycker detta initiati-
vet är väldigt fint. Jag är själv 
hundägare och vill såklart att 
min hund skulle få ett bra 
hem och en fin familj om 
något hände mig. Personli-
gen har jag fyllt i mitt Vita 
Arkiv vem jag önskar ta hand 
om min lilla pälskling, men 
skulle inte det vara möjligt 
känns det väldigt tryggt att 
veta att hon skulle få hjälp att 
hamna i ett bra hem.

Lyckohormon
Sällskapsdjur har sedan tidi-
gare en bevisad effekt på 
människors välmående men 
enligt djurexperten Fredrik 
Steen är effekten även om-
vänd. När sällskapsdjur um-
gås med sin husse eller matte 
utsöndras det samma lycko-
hormon som hos människor.

– Precis som vi människor 
känner sorg över att förlora 
en närstående kan också våra 
sällskapsdjur göra det. Det är 
inte ovanligt att hundar blir 
deprimerade när de behöver 
vara ensamma i för hög ut-
sträckning och att bli av med 
sin familj och trygghet kan 
ibland vara särskilt svårt att 
återhämta sig från. Djuränk-
lingarna behöver hjälp och 
stöd för att bli lyckliga igen 
och att komma till en ny kär-
leksfull familj kan vara pre-

cis det som behövs, säger 
hundexperten Fredrik Steen.

På fonus.se/djuranklingar 

går det att se bilder på och 
läsa mer om de djuränklingar 
som just nu söker nya hem. 
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UPPERUD 
I lördags öppnade Dals-
lands konstmuseum för 
våren. På grund av Corona-
viruset blev vernissagen 
en nedtonad affär, utan 
de sedvanliga förfrisknin-
garna och med bara ett 
trettiotal besökare.
Som vanligt innehåller vår-
säsongen tre separata utställ-
ningar av mycket olika slag. 
Två av de tre konstnärerna 
medverkade vid vernissa-
gen, men de sedvanliga pre-
sentationerna hade strukits. 
Istället kunde besökarna mer 
personligt samtala med 
konstnärerna om deras verk. 
Många tog den chansen.

I stora övre hallen ställer 
Michael Johansson ut. Han 
kommer ursprungligen från 
Trollhättan, men är nu bosatt 
i Malmö med hela världen 
som arbetsfält. Johansson 
skapar installationer som han 
bygger av vardagsföremål 
han hittar på loppisar och i 
secondhandbutiker. 

I hans verk kan resväskor 
samsas med högtalarkabinett 

och skokartonger. Ett av de 
verk som visas på konstmu-
seet ser till början ut som en 
kvarglömd stege, men tittar 
man noggrant ser man något 
helt annat.

Michael Johansson kunde 
tyvärr inte medverka vid 
öppningen. Han var rädd att 
han inte skulle kunna åter-
vända till Berlin, där han för 
närvarande vistas, om han i 
dagens läge med stängda 
gränser lämnade Tyskland.

Vi är många som fotogra-
ferar, men få använder sam-
ma teknik som Hendrik 
Zeitler. Han 
fotograferar 
utan kame-
ra. Istället 
exponeras 
bilderna di-
rekt på stora 
fotopapper. 
Tekniken är 
komplice-
rad och in-
kluderar att 
han bygger ett tält runt varje 
motiv som ska fotograferas. 
I huvudsak fotograferar han 
utomhus nattetid. Resultatet 

blir märkliga bilder som mer 
liknar grafiska blad än foto-
grafier.

Zeitler kom till Sverige 
som utbytesstudent för 21 år 
sedan och stannade kvar för 
att utbilda sig till fotograf.

Förra året hade konstmu-
seet ett lyckat samarbete med 
Stenebyskolan. De fick dis-
ponera Galleriet på övervå-
ningen. Där ställde studenter 
ut sina verk.

I år har Jörgen Svensson 
valt att samarbeta med Till-
skärarakademin i Göteborg. 
De utbildar skräddare, möns-

t e r k o n -
struktörer, 
m o d i s t e r 
och liknan-
de. 

Först ut 
från dem är 
Z a m i n a 
Scillasdot-
ter Håkans-
son. Hon 
visar här 

upp sitt examensprojekt som 
avslutade en treårig utbild-
ning. Zamina säger att hon i 
sitt skapande vill förena 

Våröppning på konstmuseet

Efter att ha besökt utställningarna passade Britta Åberg, Kerstin Söderlund, Ingrid Wallén och Kajsa Löfqvist på att njuta av en fika i Café Bonaparte 
och utsikten över sjön Spången.

Museistyrelsens ordförande Bertil Larsson tillsammans med museiche-
fen Jörgen Svensson var givetvis på plats.

Hendrik Zeitler hade med sina barn, Matti och Love. Här beundrar de en installation av Michael Johansson.

Fanny Hulebäck kommer att rycka in på museet då och då under året, 
mest i museicaféet men också som här i entrén.

Birgitta Runge och Lars Smedlund var två av besökarna. Här framför ett fotografi av Hendrik Zeitler.
Zamina Scillasdotter Håkansson tillsammans med en av sina skapelser, en kappa.

Hendrik Zeitler har ett mycket annorlunda sätt att skapa fotografier.

Vill förena 
skrädderi, 
design och 

konst

skrädderi, design och konst.
Parallellt öppnade Café 

Bonaparte för året och 
många av besökarna tog 
chansen att avsluta besöket 
med en fika i det vackra vår-
vädret.

Vårens utställningar pågår 
till och med 17 maj.

Lars Nilsson



TVÄTTPROGRAM

• Avfettning
• Schamponering
• Utvändig handtvätt
• Fälgtvätt
• Torkning

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

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

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

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

Personbil 200kr / SUV 250kr

Bronstvätt Silvertvätt Guldtvätt Briljanttvätt

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

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

Ny ägare 
från 1 mars

Diamanttvätt

Onsdag 25 mars 2020
 Bil & motor 

Vill locka fler ungdomar

Peter Karlsson, Dals MK med sonen Måns vid Peters Ford Escort. Måns hade premiär som kartläsare i höstas. 
Foto: Privat.

Ungdomsverksamheten i 
Dals MK är på frammarsch, 
framför allt inom folkrace. 
I år har flera juniorer kom-
mit till. Sektionen arrang-
erar träningshelger vid 
flera tillfällen på Rosen-
dalsbanan i Färgelanda 
– enbart för just juniorer.
Dals MK är indelat i tre sek-
tioner; rally, folkrace och 
motocross. Klubben har 
drygt 300 medlemmar. Varje 
sektion jobbar separat med 
sina aktiviteter och det finns 
ungdomsverksamhet i varje 
sektion.

Styrelsen vill locka fler 
unga och det ska bland annat 
ske genom att unga intres-
serade ska få komma och se 
vad klubben sysslar med. 
Rally- och folkrace-sektio-
nerna planerar en prova-på-
dag på Rosendalsbanan i 

Färgelanda. Då finns både 
folkracebilar och några ral-
lybilar på plats. Det är dock 
oklart när detta sker.

Planerar aktiviteter
Det finns även idéer om ga-
ragekvällar där ungdomar får 
testa att skruva på bilar.

Kanske finns intresse att 
följa med på rally och folkra-
cetävlingar? I fjol arrangera-
de klubben en resa till Spa-
nien för att se Rally-VM. Sju 
klubbmedlemmar följde 
med, varav två juniorer.

Dals MK planerar att an-
ordna flera aktiviteter under 
året så att ungdomarna ska få 
en större inblick i verksam-
heten.

Inom rally krävs det kör-
kort eller körkortstillstånd, 
man kan övningsköra redan 
som 16-åring. Det innebär att 

man kan köra bil i tävlings-
tempo. Som 13-åring får man 
agera kartläsare.

– Inom rally har vi två 
ungdomar som gått upp till 
junioklass 2020; Andreas 
Jacobsson från Bäckefors 
och Albin Karlsson från Brå-
landa. Dessutom har vi 
15-åringarna Måns Karlsson 
och Casper Nordgren, båda 
från Mellerud, som är kartlä-
sare, berättar Peter Karlsson, 
Dals MK.

Familjär sport
Folkrace har en växande 
ungdomsverksamhet. Det är 
en familjär sport där täv-
lingsverksamheten är inde-
lad i dam, herr och junior. 50 
procent av de tävlande kör i 
herrklassen, 25 procent i 
damklassen och 25 procent i 
juniorklass.

Markus Svensson, Dals MK, tillhör SM-eliten i 250cc-klassen med sin 
crosscart. Foto: Privat.

Folkrace är en sport för hela familjen. Dals MK har en bana i Färgelanda, Rosendalsbanan. Foto: Privat.

– I år har vi flera nya ju-
niorer. Här kör man en slinga 
med bilar och först i mål vin-
ner. Upp till sex bilar startar 
gemensamt i varje heat och 
man får ”putta” på varandra 
under kontrollerade former. 
Dals MK har en folkraceba-
na, Rosendalsbanan i Färge-
landa, säger Peter Karlsson.

Motocrossektionen har en 
stor ungdomsgrupp. Man har 
byggt ut knattebanan för de 
minsta på motocrossbanan i 
Funnebo, Dalskog.

Klubben har även en repre-
sentant som kör crosscart i 
250cc-klassen, Markus 
Svensson. Han tillhör SM-
eliten och är med i svenska 
juniorlandslaget.

Virtuell bilsport
– Vi hade styrelsemöte förra 
måndagen och vi diskuterade 
något som verkligen är på 
frammarsch; virtuell bil-
sport. Det ligger under 
Svenska Bilsportsförbundet 

och det anordnas SM i det. 
Det är användbart även för 
de som kör rally. Mattias 
Adielsson från Göteborg 
körde hem tredjeplatsen i 
Rally-EM och han tränar ofta 
genom att köra i en simula-
tor, berättar Peter Karlsson.

Han har en förhoppning 
om att klubben ska kunna 

låna in en sådan simulator 
där intresserade kan testa att 
köra bil virtuellt.

– Jag tror det är modellen 
för att nå ungdomarna, kon-
staterar Peter Karlsson.
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se
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*Vi på Kia kan det här med el. Vi är störst på laddbara bilar och varannan 
Kia som säljs är elektrifierad. All vår erfarenhet – eller elfarenhet som 
vi kallar det – har vi samlat i nya Kia Niro-familjen. Finns som hybrid, 
laddhybrid eller ren elbil. Välkommen in och hitta en Niro som passar dig. 

Elfarenhet*

1.6 GDi HYBRID 141 HK DCT ADVANCE
REK. PRIS FRÅN 270.900 KR

Kampanjpris rek. från: 255.900 kr
FÖRMÅNSVÄRDE FRÅN 1.637 KR/MÅN***
PRIVATLEASING FRÅN 3.695 KR/MÅN****
CO2:110 g/km WLTP

1.6 GDi PLUG-IN HYBRID 141 HK DCT ADVANCE
REK. PRIS FRÅN 349.900 KR
Avdrag för klimatbonus upp till 37.866 kr ej inräknad**

Kampanjpris rek. från: 334.900 kr
FÖRMÅNSVÄRDE FRÅN 937 KR/MÅN***
PRIVATLEASING FRÅN 4.095 KR/MÅN****
Räckvidd på el upp till 49 km enligt WLTP
CO2: 31 g/km WLTP

64 KWH BATTERI, 204 HK ADVANCE
REK. PRIS FRÅN 481.900 KR
Avdrag för klimatbonus upp till 60.000 kr ej inräknad**

FÖRMÅNSVÄRDE FRÅN 1.054 KR/MÅN***
Räckvidd upp till 455 km enligt WLTP
CO2: 0 g/km WLTP 

Erbjudandena gäller ordertecknade bilar t.o.m. 31/3-2020 eller så långt lagret räcker. Bränsleförbrukning blandad körning e-Niro 0 l/100 km, CO2-utsläpp 0 g/km; Niro Plug-In Hybrid 1,4 l/100 km, CO2-utsläpp 31 g/km; Niro Hybrid 4,8 l/100 km, CO2-utsläpp 110 g/km. 
Blandad elförbrukning e-Niro 15,9 kWh/100 km. Enligt körcykeln WLTP. Försäljningsstatistik: Vroom 2019. **Klimatbonus beslutas och utbetalas av Transportstyrelsen och kan vara lägre för juridiska personer än angivna belopp. ***Förmånsvärde: kostnaden för 
föraren motsvarar den skatt denne får betala per månad för bilförmånen, baserat på en marginalskatt på 50%. ****Privatleasing: 36 mån, månadskostnader inkl. moms exkl. uppläggnings- och aviavgift. Rörlig ränta. Max körsträcka 4500 mil, övermil debiteras. Vid 
ev. klimatbonus är denna redan avdragen på ovan nämnda privatleasingpriser. Sedvanlig kreditprövning sker. Slitagedelar, övriga reservdelar och ev. tillval från kund ingår inte i priset. Fordonsskatt betalas av kunden. Uppläggning- & fakturaavg. tillkommer. Lokala 
prisavvikelser kan förekomma. Bilarna på bilderna kan vara extrautrustade. Med reservation för eventuella tryckfel.

Öppettider: Verkstad:  Mån-tors 7-17, Fre 7-16

 Försäljning:  Mån-fre 9-18

Edgrensgatan 9-17, Åmål

Tel. 0532-167 00

*Vi på Kia kan det här med el. Vi är störst på laddbara bilar och varannan 
Kia som säljs är elektrifierad. All vår erfarenhet – eller elfarenhet som 
vi kallar det – har vi samlat i nya Kia Niro-familjen. Finns som hybrid, 
laddhybrid eller ren elbil. Välkommen in och hitta en Niro som passar dig. 

Elfarenhet*

1.6 GDi HYBRID 141 HK DCT ADVANCE
REK. PRIS FRÅN 270.900 KR

Kampanjpris rek. från: 255.900 kr
FÖRMÅNSVÄRDE FRÅN 1.637 KR/MÅN***
PRIVATLEASING FRÅN 3.695 KR/MÅN****
CO2:110 g/km WLTP

1.6 GDi PLUG-IN HYBRID 141 HK DCT ADVANCE
REK. PRIS FRÅN 349.900 KR
Avdrag för klimatbonus upp till 37.866 kr ej inräknad**

Kampanjpris rek. från: 334.900 kr
FÖRMÅNSVÄRDE FRÅN 937 KR/MÅN***
PRIVATLEASING FRÅN 4.095 KR/MÅN****
Räckvidd på el upp till 49 km enligt WLTP
CO2: 31 g/km WLTP

64 KWH BATTERI, 204 HK ADVANCE
REK. PRIS FRÅN 481.900 KR
Avdrag för klimatbonus upp till 60.000 kr ej inräknad**

FÖRMÅNSVÄRDE FRÅN 1.054 KR/MÅN***
Räckvidd upp till 455 km enligt WLTP
CO2: 0 g/km WLTP 

Erbjudandena gäller ordertecknade bilar t.o.m. 31/3-2020 eller så långt lagret räcker. Bränsleförbrukning blandad körning e-Niro 0 l/100 km, CO2-utsläpp 0 g/km; Niro Plug-In Hybrid 1,4 l/100 km, CO2-utsläpp 31 g/km; Niro Hybrid 4,8 l/100 km, CO2-utsläpp 110 g/km. 
Blandad elförbrukning e-Niro 15,9 kWh/100 km. Enligt körcykeln WLTP. Försäljningsstatistik: Vroom 2019. **Klimatbonus beslutas och utbetalas av Transportstyrelsen och kan vara lägre för juridiska personer än angivna belopp. ***Förmånsvärde: kostnaden för 
föraren motsvarar den skatt denne får betala per månad för bilförmånen, baserat på en marginalskatt på 50%. ****Privatleasing: 36 mån, månadskostnader inkl. moms exkl. uppläggnings- och aviavgift. Rörlig ränta. Max körsträcka 4500 mil, övermil debiteras. Vid 
ev. klimatbonus är denna redan avdragen på ovan nämnda privatleasingpriser. Sedvanlig kreditprövning sker. Slitagedelar, övriga reservdelar och ev. tillval från kund ingår inte i priset. Fordonsskatt betalas av kunden. Uppläggning- & fakturaavg. tillkommer. Lokala 
prisavvikelser kan förekomma. Bilarna på bilderna kan vara extrautrustade. Med reservation för eventuella tryckfel.

Jörgen Andrén Jesper Karlsson Andreas Hjort

ja@ejesbil.se jk@ejesbil.se ah@ejesbil.se

Bonus Malus skulle kunna 
översättas med morot och 
piska. Målet med systemet 
är att få den som köper en 
ny bil att välja ett alterna-
tiv som släpper ut mindre 
koldioxid. Systemet om-
fattar personbilar, husbi-
lar, lätta lastbilar och lätta 
bussar som tagits i trafik 
första gången efter 1 juli 
2018.
Grundbulten i systemet är en 
differentierad fordonsskatt 
under de tre första åren. Skat-
ten beräknas efter hur myck-
et koldioxid bilen släpper ut. 
Bilar med riktigt låga utsläpp 
betalar endast 360 kronor per 
år i skatt. Sedan ökar skatten 
för varje gram bilen släpper 
ut. Efter tre år betalas for-
donsskatt enligt samma tarif-
fer som för äldre bilar.

Bilar som släpper ut min-
dre än 70 gram CO2 eller 
mindre per kilometer kan 
dessutom få en bonus i sam-
band med inköpet. Bonusen 
gäller endast nya bilar och 
endast första ägaren. Den 
beräknas efter hur mycket 
bilen släpper ut. Nollutsläpp, 
som rena elbilar, ger en bo-
nus på 60 000 kronor. Bonu-
sen söks i efterhand. Ett 
villkor är att ägaren har kvar 
bilen i minst sex månader.

Under de två första måna-
derna 2020 beviljades nästan 

7 000 bilar denna bonus. 
Deras ägare fick i genomsnitt 
cirka 37 600 kronor var i 
bonus. I år finns totalt 1,5 
miljarder avsatt för bonusut-
betalningar. Det finns inget 
beslut om hur det blir efter 
årsskiftet.

Hur påverkar detta lokalt?
Vi har pratat med två lokala 
bilfirmor om hur deras ny-
bilsförsäljningen har påver-
kats av det nya systemet.

Carl-Johan Andersson på 
Brandt Bil säger att de inte 
har upplevt något stopp i 
försäljningen, som det befa-
rades i branschen före nyår.

– Nybilsförsäljningen lig-
ger i linje med våra mål.

I Mellerud är Brandts kö-
pare fortsatt intresserade av 
bensin- och dieselbilar, även 
om intresset för hybrider och 
laddhybrider har ökat. Carl-
Johan berättar att både Dacia 
och Renault, som de är repre-
sentanter för, arbetar med att 
ta fram nya bilar av de ty-
perna.

Jörgen Andrén, VD för 
Eijes Bil i Åmål, säger att 
systemet självklart har på-
verkar försäljningen. Efter-
som fordonsskatten på en ny 
bensinbil kan ligga på  
10 000 – 18 000 kronor per 
år tycker många att det blir 
alldeles för dyrt och väljer en 

Bonus Malus påverkan

Målet med Bonus Malus är att få den som köper en ny bil att välja ett 
alternativ som släpper ut mindre koldioxid. Foto: Unsplash.com

begagnad bil istället. Samti-
digt säljs det fler hybridbilar, 
de som laddas under gång. 
Många upplever dock att 
prisskillnaden mellan en 

hybridbil och en laddhybrid 
eller en ren elbil är för stor 
för att de ska kosta på sig det.

Lars Nilsson

Manöverprov med motorcykel (Husqvarna Silverpil) på Köpmantorget. 
Karl-Åke Movitz (1938-1979).

Kontroll av vikten på en av Bengt Kronstrands lastbilar, så att man inte 
kör med överlass.

Gamla bilder från arkivet 
på Melleruds muséum
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Provkör nya KONA Electric och nya IONIQ Electric redan idag.

Sveriges nya elbilar är här!

Elektrifiera din vardag!
KONA- och IONIQ-familjerna har fått nya medlemmar: den moderna KONA electric, Europas första kompakta e-SUV som drivs 
enbart på el, med en räckvidd på upp till 449 km och en klimatbonus på 60 000 kr. Samt den sofistikerade IONIQ electric, 
med en räckvidd på upp till 311 km på en enda laddning! Båda är dynamiska elbilar med generösa utrymmen, som både 
respekterar miljön och har lång räckvidd. De har givetvis också alla tekniska säkerhetslösningar som en modern elbil ska ha.

Välkommen och provkör nya KONA electric och nya IONIQ electric.

KONA Electric
Long Range Performance (64 kWh)

Pris
från 409 900 kr
Privatleasing från 4 395 kr/mån
inkl. assistans och service

IONIQ Electric
Pris
från  389 900 kr
Privatleasing från 4 145 kr/mån
inkl. assistans och service

KONA electric: 150-154 Wh/km, CO  0 g/km (WLTP). IONIQ 
electric: 138 Wh/km, CO  0 g/km (WLTP).Bilarna på bilden är 
extrautrustade. Pris exkl. metalliclack inkl. moms. Vi reserverar 
oss för prisändringar och ev. tryckfel. Privatleasing gäller 
36 mån, månadskostnader inkl. moms exkl. uppläggnings- 
och aviavgift. Rörlig ränta. Max körsträcka 1 500 mil/år, övermil 
debiteras. Service ingår under avtalstiden max 4 500 mil. 
Sedvanlig kreditprövning sker. 8 års batterigaranti eller 
160 000 km (KONA electric) eller 200 000 km (IONIQ electric) 
för batteripaketet. Klimatbonusen är ej inräknad i priset ovan. 
Klimatbonus beslutas och utbetalas av Skatteverket.

Öppettider 
Mån-fre:  09.00 – 18.00 
Lör:              10.00-13.00 

 
  

 MELLERUD
Sapphultsgatan 6-8, Mellerud
Tlf. 0530-444 40, info@roybil.se

www.dackteam.seVerkstadsgatan 6, Mellerud Tel. 0530-101 77

Välkommen att boka nya däck  
i god tid innan bytet !

Mikaels 
Bilservice

Specialverktygen finns på plats
– vi fixar ALLT med din bil! 

Service (även av släpkärror och husbilar)
Reparationer 
Felsökning via dator 
Svetsning • Däckbyte

Mikael, bilreparatör, Östevatten 8 
Tel: 070-417 41 25  E-mail: micke_alfredsson@live.se 

Din kompletta 
däckleverantör!

Däck till bra priser - Bil och maskinreparationer - Snabb service
Öppet måndag - fredag 7.30-17.00
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Enkelt 
bilägande?
Med privatleasing får du nycklarna till  
en ny bil, utan att du behöver äga den.  
Du betalar en fast månadskostnad och 
slipper tänka på kontantinsats eller 
andrahandsvärde. Dessutom ingår  
service. Låter det som en lösning för dig? 
Kom in så berättar vi mer!

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

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

Nya A 180 man.

Privatleasa från:  2.995  kr/mån.

Inkl SE Edition

Nya B 180 man.

Privatleasa från:  3.395  kr/mån.

Inkl SE Edition

Nya CLA 180 Coupé man.

Privatleasa från:  3.595  kr/mån.

Inkl. SE Edition

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

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

Nya Kawasaki Mule  Pro MX 4*4
700cc / 45 hk. Servostyrning, 
tippbart flak.
Pris från 95 520:- ex moms

CFMOTO 520 EFI 
4*4, servostyrning, vinsch. Terräng el. 
traktorreg. 3 års garanti 55 920:- +moms
CFMOTO Sveriges mest  
sålda ATV-märke!

Vi säljer ATV från Kawasaki och CFMOTO!

Kawasaki Mule, marknadens bästa UTV!  
Vi har sålt dom i 7 år utan en enda reklamation!

Nya Kawasaki Mule  SX 4*4
400cc / 15 hk. Tippbart flak.
Pris från 82 320:- ex moms

Elcyklar, mopeder och mopedbilar

Blästring och  
         lackering

Tel. 0530-206 60 • www.itab.net • info@itab.net

Stationshuset rivet

ÅSENSBRUK 
Det gamla stationshuset i 
Åsensbruk hr rivits, slut-
besiktningen skedde igår 
tisdag.

På frågan varför fastigheten 

skulle rivas, svarar Alexan-
dra Elias, presskommunika-
tör på Trafikverket följande:

– Trafikverket har ett re-
geringsuppdrag att avveckla 
antingen genom att sälja eller 
riva det som inte ingår i vår 

Den gamla järnvägsstationen i Åsensbruk har rivits. Foto: Sven Johansson.

Hur handlar vi i 
dessa Coronatider?

I dagens Coronatider 
skrivs det mycket om att 
folk hamstrar. Är det så 
även lokalt, har vi ändrat 
vårt beteende när det gäl-
ler att handla dagligvaror? 
För att få svar på frågan 
har vi vänt oss till våra 
lokala livsmedelsbutiker.  
Nästan samtliga av de buti-
ker vi kontaktat ser en våg av 
förändrade köpvanor. Det 
handlar om en ökad lokal 
försäljning, man har fått en 
mer utbredd kundtillström-
ning samt att vissa varor, som 
toalettpapper, tar slut. Redan 
hårda hygienrutiner har 
skärpts, med speciell fokus 
på kontaktytor. 

– Men vi har nog lite coo-
lare kunder över lag här i 
Mellerud än i storstäderna, 
skrattar Jonas Pollack från 
sin för tillfället arbetsplats i 
kassan i Hemköp vid torget.

Förstår inte toapappers-
hamstringen
När det gäller toalettpappe-
ret, som alla har svårt att 
förstå orsaken till att just 
detta hamstras, trycker man 
hårt på att det egentligen inte 
är någon risk för total slutför-
säljning. Vi har en inhemsk 
tillverkning, gott om råvara, 
men problemet just nu är att 
det handlas så mycket, att det 
blir problem med leveran-
serna, som inte hinns med.

– När det gäller just toa-
papper, får vi hela tiden in 
det, säger Maria Fredriksson 
på Coop i Mellerud och be-
rättar även att torrvaror och 
konserver säljs mycket, lik-
som mejeriprodukter. 

– Är man mer hemma, som 
många är idag, så är det klart 
att det går åt mera. Det blir 
inga restaurangbesök och 
barnen äter inte i skolan som 
annars, så det är fullt förstå-
eligt. Men samtidigt måste vi 
tänka på varandra, som att 
exempelvis inte hamstra toa-

Vad är det som gör att vi just hamstrar toalettpapper i dessa tider? Lite 
svårt att förstå, vi har ju både råvaran och inhemsk produktion.

papper, som det egentligen 
inte finns någon orsak till, 
menar Maria.

Visa hänsyn i butiken
På Ica i Mellerud har man vid 
pappersavdelningen skyltat 
upp med en vädjan om att 
visa hänsyn när man handlar. 
Vissa varor kan tillfälligt ta 
slut, men fylls hela tiden på.

 – Det inte något problem 
med själva papperstillverk-
ningen, men leverantören 
hinner inte köra ut, toapap-
peret tar helt enkelt slut för 
fort, säger Magnus Johans-
son. Han talar även om att 
man har mindre kunder inne 
i butiken, men snittköpen är 
dubbelt så höga, kunderna 
handlar mer vid ett och 
samma tillfälle. Butikens 
matkassar ligger dock på 
samma nivå som tidigare.

kärnverksamhet. Som jag har 
förstått det har man försökt 
sälja stationshuset och när 
det inte sålts då beslutat att 
riva det.

Susanne Emanuelsson

Handlar mera nära
Både i Brålanda och Grinstad 
märker man av en större 
kundtillströmning, folk ver-
kar nu vilja handla mera nära. 
I Dals Rostock verkar allt 
dock gå sin gilla gång.

– Vi får inte riktigt in det vi 
beställer, vissa varor restar 
och det går åt mycket jäst, 
säger Camilla Frendberg och 
berättar att man gör vad man 
kan för att hjälpa till när folk 
behöver hjälp. 

– Vi tycker nog att folk 
handlar med respekt, men det 
går åt mer av torrvaror, kon-
server och toapapper. Men 
jag vill inte säga att det är 
någon hamstring, man kan-
ske tar två burkar istället för 
en, menar Agneta Johansson.

Peter på Hemköp Kvarn-
kullen hänvisar till huvud-
kontorets mediakontakt. 

Ing-Marie Norrman

Sommardäck
För att öka säkerheten på 
dina däck är det värt att 
göra så här:

• Kontrollera lufttrycket i 
däcken var tredje vecka.

• Kontrollera att däcken 
slits jämnt. Ojämnt slitage 
kan betyda att hjulinställ-
ningen är fel eller att luft-
trycket är för lågt.

• Förvara dina däck på rätt 
sätt. De får inte utsättas för 
hårt tryck och de ska inte ha 
kontakt med oljor eller starka 
vätskor. Även starkt UV-ljus 
skadar däcken och därför ska 
de förvaras i ett mörkt och 
svalt utrymme. Ett däckho-
tell erbjuder bra förhållanden 
för förvaring.

• Kontrollera hur gamla 
däcken är. Med åldern blir 
gummiblandningen hårdare 
vilket försämrar köregenska-
perna. Rekommenderad ål-
der för ett däck är sex år i bruk 
och högst tio år totalt. På 
däcksidan finns information 
om när däcket är tillverkat. 

• Däcken håller längre och 
slits mer jämnt om de skiftas 
från fram- till bakaxeln och 
tvärtom efter 800 – 1 000 
mils körning. Däck som är 
mindre slitna ska alltid sitta 
bak, oavsett om bilen är 
fram- eller bakhjulsdriven. 

• Om bilen har ett reserv-
däck så kom ihåg att kontrol-
lera även skicket på det samt 
lufttrycket.

Källa: nokiantyres.se
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Köpte in två kvigor som blir 
mat i skolan och äldreomsorgen

MELLERUD 
I början av februari 
köpte serviceenheten två 
stycken kvigor av Framnäs 
gård strax norr om Melle-
rud. De gick till slakt och 
styckning på Dahlbergs 
slakteri i Brålanda i mit-
ten av februari och några 
dagar senare fanns köttet 
på Rådarestaurangen. 
Närproducerad mat och mil-
jövänlig hantering. Det upp-
fyller kommunens skafferi-
avtal med råge. Avtalet 
innebär att serviceenheten 
har möjlighet att köpa in 
matprodukter vid enstaka 
tillfällen  som ska serveras i 
verksamheterna.

– Vi har skafferiavtal med 
Ekholmens gård, Framnäs 
gård och Mariannes biod-
ling. De två kvigorna köpte 
vi in på prov från Framnäs 
gård. Vi har funderat på det 
länge, eftersom vi har många 
fina gårdar i närheten,  berät-
tar Martin Zetterström, en-
hetschef på serviceenheten.

Närproducerat kött
Köttet är närproducerat, 
Framnäs gård ligger endast 
5,4 kilometer utanför Melle-
rud och har totalt 1 100 djur 
varav 250 är kvigor. Köttet 
kommer från djur som är 
uppfödda på gräsensilage, 
spannmålskross, bönor och 
helsädesensilage. Djuren ut-

fordras med egna produkter 
som är producerade av brö-
derna Bengt, Börje och Bertil 
Jansson.

– Dalslands miljö och ener-
giförbund har jämfört miljö-
påverkan på att köpa svenskt 
kött från vår vanliga leveran-
tör och att köpa närproducerat 
med väldigt korta transport 
vägar. Det blev en stor skill-
nad i miljöpåverkan mellan 
dem, konstaterar Zetterström. 

Han berömmer kockarna i 
köket som är duktiga på att ta 
hand så här fina råvaror.

350 kilo
De två kvigorna gav 350 kilo 
kött som styckades på Dahl-
bergs slakteri och sedan le-
vererades direkt till Rådares-
taurangen. Köttet gav 
mycket färs och grytbitar 
samt en del stekar som rost-
biff, fransyska och högrev. 
Det ska serveras inom någon 
vecka i skolan och inom äld-
reomsorgen. De finare bi-
tarna, såsom oxfilé och 
ryggbiff, är tänkta att serve-
ras exempelvis  på nyårsaf-
ton inom äldreomsorgen och 
för att sätta en extra guldkant 
på vardagen.

Rådarestaurangen tillagar 
1 500 portioner varje dag, 
totalt i kommunen ligger 
siffran på 2 500 portioner. 
Färsen och grytbitarna från 
kvigorna räcker till ett serve-
ringstillfälle vardera.

Prismässigt hamnar man 
strax under det ekologiska 
nötkött som serviceenheten 
använder sig av med jämna 
mellanrum i sina kök. 

Djuren lever på ett konven-
tionellt jordbruk och har ett 
så naturligt och välmående 
liv som möjligt, de behandlas 
väl.                   

Kvigorna betar ute under 
1,5 säsong innan de blir kött, 
som då är av fin kvalitet, 
mört, nyttigt och med in-
sprängda fetter.

Veterinär gör ett kontroll-
besök var åttonde vecka. 
Personalen på gården har 
även delegation att kunna 
behandla djuren själva.

Visar runt
Vid ett besök på gården visar 
bröderna Bengt och Bertil 
Jansson runt i stallarna. Kal-
varna köps in vid två veckors 
ålder från gårdar främst i 
Dalsland. Mest tjurkalvar, 
men också kvigkalvar av 
SRB och SLB-raser samt 
köttdjurskorsningar. 50 pro-
cent hämtas av dem själva, 
resten levereras av Dahlbergs 
slakteri.

Kalvarna föds upp på 
mjölk fram till åtta-nio veck-
ors ålder. Gården har nyligen 
investerat i sex stycken 
mjölkningsammor, som 
möjliggör för kalvarna att äta 
när de vill.

Totalt finns plats för 100 

Martin Zetterström, enhetschef serviceenheten, är mycket nöjd med beslutet att köpa in två kvigor till kom-
munens verksamheter. Här står han vid tjurarna på Framnäs gård som gärna ville ha närkontakt.

Gården köper in småkalvar som är cirka två veckor gamla, framför allt tjurkalvar men även kvigor. De köps in 
från sju gårdar i Dalsland och en Värmland.

Här syns några av kvigorna i slutgödningsstallet. De går till slakt vid 17-18 månaders ålder.

småkalvar fördelat på fyra 
avdelningar.

Sedan flyttas kalvarna till 
en utelösdrift, där de stannar 
en månad. Därefter återvän-
der de till mottagningsstallet 
för att vistas en månad i 
ströbäddsavdelningen. Se-
dan är det flytt till liggbåsav-
delningen för att avslut-
ningsvis hamna i 
slutgödningsstallet. Här 
stannar de i knappt ett år och 
vid 17-18 månaders ålder går 
de till slakt.

Leverens sker varje månad 

till slakteriet, då skickas 50-
60 djur.

Första gången
– Det är första gången vi le-
vererat till en kommun och 
det är väldigt roligt att få göra 
det. Det är ju lättvindigt för 
oss, men personalen på slak-
teriet får mer jobb att i sam-
band med slakten välja ut 
vilka individer som ska an-
vändas och att delarna som 
styckas följs åt. De gjorde ett 
bra val, kvigorna var bland 
de finaste och hade ett bra 

köttutbyte. Man fick ut 61 
procent kött, säger Bengt 
Jansson.

– Detta är fantastiskt, ett 
föredömligt initiativ. Martin 
har gjort ett jättebra arbete, 
som alla tjänar på. En riktig 
win-win-situation. Politiken 
skapar förutsättningarna och 
jag tror på den här modellen 
som vi nu måste följa upp, 
framhöll Morgan E Anders-
son (C), kommunstyrelsens 
ordförande.

Susanne Emanuelsson su-
sanne@mellerudsnyheter.se

Fredrik Johansson och Ann-Britt Jakobsson framförde ett Povel Ramel-
program. Foto: Privat.

SPF Seniorerna i Mellerud 
har haft ett välbesökt månads-
möte i Templargården. Ord-
förande Stig Larsson hälsade 
alla välkomna och  lämnade 
ord och ton till Fredrik Jo-
hansson och Ann-Britt Ja-
kobsson som bjöd på ett 
program med Povel Ramel-
tema. Publiken fick ta del av 
en intressant berättelse med 
glimtar ur Povel Ramels liv 
varvat med ett pärlband av 
härliga melodier med under-

fundiga texter. Vissa melodier 
från början av hans artistbana 
som inleddes redan på 40-ta-
let.

Vem minns inte ”Tjo vad 
det var livat i holken i 
lördags”och ”Far jag kan inte 
få upp min kokosnöt”. Povels 
låtar spelas inte särskilt ofta 
idag, så därför var det mycket 
uppskattat att få höra dem 
igen såsom visan om Karl 
Nilsson som staplade bräder 
och Gräsänklingsblues. Dä-

remot  var nog inte många 
som kände till att Acke As-
gam och Tvigge Tvestjärt 
också tillägnats egna små 
sånger. Povel Ramels signum 
var alla olika huvudbonader 
som han bar vid sina framträ-
dande och Fredrik hade en hel 
uppsättning olika hattar och 
mössor för att illustrera detta.

Paret fick varma applåder 
och avslutade med ”Över 
alltihopa lyser moder sol”som 
också är programmets titel. 

Ordförande informerade 
om olika aktuella aktiviteter 
för äldre. Vårens program 
med många intressanta punk-
ter  delades ut, bland annat 
planeras en resa i maj till 
Mariestad med Torsö och 
Brommö. Som vanligt hade 
serveringskommittén brett 
goda smörgåsar till kaffet och 
dragningen på lotteriet avslu-
tade en trevlig eftermiddag. 

E.Ö

FÖRENINGSREFERAT
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Mångsidig konstnär i Kolungen
På vår vardagsrumsvägg 
hänger en bild av en so-
vande hund. Det är ett 
tryck av Lisbeth Fürdell 
som är döpt till ”Mattes 
hjärta”, en bild som är 
fantastisk att titta på om 
man behöver stressa av. 
Möt konstnären bakom 
verket.
Lisbeth Fürdell har sin ateljé 
ute i Kolungen. Det är en li-
ten stuga som hon och hen-
nes sambo byggde när de 
flyttade till huset intill på 
1990-talet. Den som är regel-
bunden besökare på Konst-
vandringen varje Kristi Him-
melsfärdshelg har säkert 
varit där.

Men Lisbeth har inte sina 
rötter i Dalsland. Hon växte 
upp i östra Göteborg, född i 
Annedal med första året i ett 
så kallat Landshövdingehus 
utan moderna bekvämlighe-
ter. Snart flyttade familjen, 
inklusive en storebror, till en 
modern tvåa i Kortedala och 
så småningom till en villa i 
Utby, nära till den rörfirma 
pappan drev i Partille. 

– Pappa är den som har 
inspirerat mig att satsa på 
konsten. Hans största ambi-
tion som ung var att bli konst-
när, men han kom från enkla 
förhållanden så det var inte 
möjligt.

Lisbeth berättar hur hon 
såg att pappans sätt att 
koppla av från firmaarbetet 
var att sätta sig ner och måla. 
Både hon och brodern inspi-
rerades av pappan, även om 
det för Lisbeths bror blev en 
hobby. 

– Vi har haft utställningar 
ihop alla tre.

Fotointresse
På högstadiet blev hon in-
tresserad av fotografering. 
Familjen köpte en systemka-
mera som Lisbeth använde 
flitigt. Hon fotograferade 
svartvitt och framkallade 
själv. 

– Vätskorna luktade så 
gott, säger hon och skrattar. 
Och det är magiskt att se hur 
bilden växer fram på det vita 
fotopapperet.

Första sommarjobbet var i 

PORTRÄTTET

Lisbeth i sin ateljé. Akvarellerna i bakgrunden är målade enligt principen torrt mot torrt, det vill säga varje färg får torka ordentligt innan nästa 
läggs till. Detta för att förhindra att de rinner ihop som de gör om man målar vått i vått. Den TV-kände Lars Lerin målar ofta på det senare sättet.

En tuschteckning ritad i Lisbeth Claessons ateljé. Lisbeth C ordnade kväl-
lar dit konstnärer kunde komma för att teckna och måla kroki. Modellen 
är en professionell sådan, utbildad av K G Bratt på Steneby.

Mattes hjärta, ett tryck för kontemplation.

Lisbeth visar upp några verk skapade i äggoljetempera. Färgen är en 
emulsion (blandning) av vatten, olja och ägg. När blandningen är gjord 
tillsätts pigment. Tempera är en urgammal teknik som bland annat an-
vänds i kyrkmålningar.

Trycket är skapat av en kopparplåt som bearbetats med en nål. Tekniken 
ger en luddig linje i trycket.

en fotostudio på en reklam-
byrå. Där fick hon vara med 
i alla steg, från fotografe-
ringen till skapandet av an-
nonserna.

Så blev det tre gymnasieår 
på humanistisk linje. Ett av 
ämnena var latin.

– Det var roligt för det 
innehöll massor av kulturhis-
toria och vi hade en lärare 
som berättade mycket. Vi 
fick också resa till Rom och 
se allt läraren hade berättat 
om.

Hon började teckna kroki 
(nakenstudier) på en kvälls-
skola vid Järntorget.

- Jag älskar kroki. Det är 
fantastiskt utvecklande. Man 
stöter på alla möjliga tek-
niska problem som finns 
inom gestaltning och ska-
pande i själva krokitecknan-
det.

Konstskola i fem år
Därefter följde fem år på 
Domen konstskola. Den led-
des av Tullan Fink.

– Hon var väldigt duktig, 
väldigt sträng, väldigt gam-
maldags och väldigt lärorik.

Skolan låg på vindsvå-
ningen i ett K-märkt hus i 
Haga. Det var trångt om 
platser och därför hade Fink 
noga märkt ut platsen för 
varje målarstaffli. Hon rörde 
sig bland studenterna och 
undervisade varje student 
individuellt och med stor 
skärpa.

– Hon hade ett otroligt 
minne för varje målning och 
kom ihåg hur långt man hade 
kommit sist hon tittade till 
en. Jag lärde mig otroligt 
mycket av henne.

Hennes föräldrar stödde 
hennes val. 

– Passa på att måla nu, för 
sedan får du inte tid och du 

kommer aldrig att kunna leva 
på konsten, sa de.

– Men utan konsten hade 
jag aldrig fått de jobb jag 
haft, framför allt inom under-
visning.

Till Mellerud
1992 gick flyttlasset till Mel-
lerud och huset i Kolungen. 
Jag frågar varför de valde 
Dalsland och svaret lyder att 
Lisbeth och hennes nybilda-
de lilla familj i Dalsland såg 
möjligheterna. De längtade 
efter att leva enkelt, i lugnare 
tempo och med ren luft och 
naturen inpå knuten. 

I Mellerud började hennes 
kontakt med skolor. När atel-
jén var klar 1996 gick äldsta 
sonen på Karolinerskolan. 
Lisbeth tog kontakt med sko-
lans rektor Ove Törnqvist. 
De beslöt att eleverna skulle 
få pröva på konst. I mindre 
grupper bussades eleverna 
till hennes ateljé. Under åtta 
besök fick varje grupp pröva 
olika material och testa olika 
tekniker. Det hela avslutades 
med en utställning med ver-
nissage.

Engagemanget för skolan 
har fortsatt. Lisbeth har varit 
med i Skapande skola-pro-
jekt på Åsebro skola, Nor-
dalsskolan, Karolinerskolan 
och Åsens skola. Under en 
period arbetade hon också 
som bildlärare på Melleruds 
gymnasium, innan 
Dahlstiernska byggdes.

– Mitt mål är att alla barn 
ska få utveckla sin kreativi-
tet.

Fler jobb
1998 – 1999 var hon anställd 
av Pennfilm. Hon arbetade 
som färgläggare när Per Åh-
lin skapade sin tecknade film 
”Hundhotellet”. (Per Åhlin 

är bekant för de flesta som 
skapare av filmen ”Karl Ber-
til Jonssons jul”).

– Alla rutor i filmen, 24 per 
sekund, ritades för hand. Jag 
och mina kollegor hade i 
uppgift att färglägga varje 
ruta, också det för hand.

Filmen är 68 minuter lång, 
så det blev närmare 100 000 
rutor.

– Vi hade färgerna i små 
burkar, med exakt rätt nyans 
för varje detalj, som någons 
tröja eller någons skor.

Därefter var hon under åtta 
år lärare i färg och form på 
Steneby och hon har också 
hunnit med så skilda uppgif-
ter som att vara projektutre-
dare, regiassistent på en 
opera och kulturpedagog för 
regionen.

Nu arbetar hon sedan fyra 
år tillbaka som stödpedagog 
vid en LSS-verksamhet i 
Uddevalla. Inom daglig 
verksamhet arbetar hon este-

tiskt och kreativt med delta-
garna.

– Vi målar, trycker, teck-
nar, syr och skulpterar. Vi gör 
också filmer i liten skala.

Den egna konsten på 
sparlåga
Just nu blir det inte så myck-
et tid för det egna skapandet, 
även om hon de senaste åren 
haft utställningar i både Vä-
nersborg, Färgelanda och 
Åmål.

– Det är svårt att hinna med 
när man arbetar heltid och 
dessutom har två timmars 
pendling varje dag.

Så i år kommer hon för 
första gången på närmare 20 
år att stå över konstvand-
ringen, något som säkert 
kommer att beklagas av 
många konstintresserade i 
Dalsland. Vi får hoppas på 
återkomst 2021.

Lars Nilsson 
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Åsebro IF Supporterklubb: 

INSTÄLLT  p.g.a. corona

FÖRENINGSNYTT

PRO Mellerud: Alla aktivi-
teter i PRO:s lokal inställda 
tills vidare på grund av smit-
torisk. 

PRO:s styrelse

FOTBOLL 
Efter ett års uppehåll var det 
tänkt att den populära Klass-
bollen skulle återuppstå i vår. 
Med tanke på Coronaviruset 
har dock Nordalsalliansen, 
som ansvarar, bestämt att 

inte bjuda in till någon turne-
ring i vår. Däremot håller 
man dörren öppen för att 
genomföra arrangemanget i 
höst om läget på virusfronten 
tillåter det.

Lars Nilsson

Ingen klassboll i vår

Tösse IF
Tösse spelar även i år i divi-
sion 5. Förra året kom de sjua 
av tio lag. I år siktar de på att 
bli ett mittenlag. För Tösse är 
Åsebro och Fengersfors fa-
voriter till seriesegern.

Precis som förra året tränas 
laget av Kenneth Erixon. 
Han har en ny assisterande i 
Hasse Blixt och en ny lagle-

dare i Peter Andersson. Dä-
remot är materialaren Jörgen 
Westman samma som tidi-
gare.

Två målvakter, Filip Lind-
stedt och Martin Engberg, 
gör comeback. Dessutom har 
man fått mittfältaren Abdia-
sis elmi Muhumed från Sif-
hälla. Den enda som har 
slutat är målvakten Alfred 
Ndou.

Inför seriestarten

Herrar Grupp 2
Frändefors IF – Kroppefjälls IF
6-1 (2-0)
FIF: Hampus Boman, Andreas 
Tobiasson, Mattias Boman, Alex 
Berg Martinelle, Martin Arvids-
son Liljenberg och Emil Spandén 
ett var. 
KIF: Taghi Mohammadi.

Dalslands 
Sparbanks Cup

Veckans enda match i 
fotbolls-DM för lagen i 
Melleruds Nyheters sprid-
ningsområde.

FOTBOLL 
Dalslands FF meddelar på 
sin hemsida att ”utomhusträ-
ningar samt tränings- och 
tävlingsmatcher kan fortsätta 
enligt riktlinjer från SvFF 
och Folkhälsomyndighe-

Fotbollen rullar vidare
ten”. Man uppmanar dock 
föreningarna att inte genom-
föra någon handskaknings-
procedur i samband med 
matcher. Man påpekar också 
att personer som tillhör nå-
gon riskgrupp inte bör ut-
sätta sig för större folksam-
lingar.

Däremot ställer förbundet 
in all utbildningsverksamhet 
och alla distriktssamlingar 
till och med 15 april.

Lars Nilsson

HANDBOLL / INNEBANDY
På grund av Coronaviruset 
har handbollen avbrutit sä-
songen och inga fler matcher 
kommer at spelas i vår. Detta 
drabbar bland annat Melle-
ruds HK vars damer inte får 
spela sina tre avslutande se-
riematcher.

Handbollsförbundet med-

delar att beslutet gäller alla 
serier för både seniorer och 
ungdomar samt att ”aktuella 
tabeller fastställs som slut-
tabeller.”

Även innebandyn har av-
slutat säsongen och Melle-
ruds IBK:s sista match som 
skulle spelats i helgen ställ-
des in.

Lars Nilsson

Säsongen inställd
SPORT

0530-360 90 • info@niklassonstryckeri.se

TRYCK | DIGITALTRYCK | STORFORMAT 
VARIABLETRYCK | DISTRIBUTION

Det är med chock och bedrö-
velse jag tar emot nyheten att 
Sophia Vikström fått spar-
ken. Därmed har majoriteten 
med Morgan E Andersson i 
spetsen gjort sig av med den 
bäste kommunchefen Mel-
lerud haft på decennier.

Till en kostnad av drygt två 
miljoner kronor.

Det var förra helgen jag 
hörde ryktet att Sophia fått 
sparken. Morgan hade själv 
bekräftat det för Dalslän-
ningen och sagt något flum-
migt om ”att det fanns olika 
syn på ledarskapet”.

I det läget är min första 
tanke att det måste ha hänt 
något. Eftersom vänsterpar-
tiet inte längre har någon 
plats i kommunstyrelsen 
tvingade jag fram ett möte 
för att alla partigrupper i 
fullmäktige skulle få samma 

information. Det hölls på 
måndagsförmiddagen.

För det första slogs det fast 
att inget hade hänt. Sophia 
har inte bett någon fara och 
flyga, hon har inte snott kaf-
fekassan eller slagit någon på 
käften. 

Det Morgan påstod var att 
det finns olika syn på ledar-
skapet. När Sophie anställ-
des fanns det en väl och brett 
förankrad syn på vad vi ville 
ha av vår kommunchef. Det 
Mellerud sökte var en ledare 
med förmåga att samla goda 
medarbetare runt sig och få 
dom att växa. Det skulle 
skapa en trygg kommun med 
en organisation väl rustad att 
klara framtida utmaningar.

Vid mötet ansåg Ulf Rexe-
fjord (SD) att han hade all 
information så han struntade 
i att komma. Istället valde 

han att gå hem och skriva en 
anonym insändare; men jag 
kan lova att Sophia anställ-
des eftersom hon var den 
bästa i stark konkurrens. 
Utifrån en kravprofil framta-
gen i en transparant process.

Det är beklämmande att 
konstatera att med Morgan 
som kommunalråd i en annan 
majoritet så hade detta aldrig 
hänt. Det naturliga efter valet 
hade varit att centern och 
sossarna fortsatt styra. 

Men den majoritet som nu 
regerar sitter i en bubbla och 
ägnar tiden åt sladder och 
skitsnack. Den har en full-
ständig oförmåga att se de 
kvinnliga kompetenser som 
finns hos en företrädare som 
har barn hemma. Oförmögen 
att förstå konsekvenserna av 
sitt eget handlande. Av So-
phias anställningskontrakt 

framgår att majoritetens sätt 
att framföra sin brist på för-
troende kostar 18 månaders 
lön. Bara detta är en kostnad 
för Mellerud på drygt två 
miljoner, till detta kommer 
kostnader för att rekrytera en 
ny chef och ersättning till en 
ställföreträdare under tiden.

Till detta kommer priset av 
att Melleruds rykte fått sig en 
rejäl törn och alla de medar-
betare som inte längre kan 
vara trygga i sitt arbete.

Och Morgan E Andersson 
är fortsatt skyldig att redo-
visa sin syn på ledarskapet. 
För det kan väl inte handla 
om att komma i tid till ett 
möte på morgonen som bör-
jar klockan åtta?

Pål Magnussen (v)

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

DEBATT

Dyr härdsmälta för Mellerud

Ett mycket dåligt svar från 
kommunen angående even-
tuella fall av coronaviruset i 
kommunen.

Borde det inte vara i kom-
munens intresse att ha kun-
skap om det i kommunen 
finns bekräftade fall och på 
frågan kunna svara på detta.

Det gäller ju inte att namn-
ge personer utan att förse 
invånarna med kännedom 
om aktuellt läge för att de 
skall kunna vidtaga försik-
tighetsåtgärder och/eller 
minska oron.

Att säga;
”Det är Smittskyddsenhe-

ten i Västra Götaland som 
bekräftar fall som smittats av  
coronaviruset covid-19 i lä-
net. Detta är inte kommunens 
sak att kommentera.”

 Västra Götalandsregionen 
är ju väldigt stor och att säga 
att det finns si eller så många 
bekräftade fall i regionen 

hjälper ju inte oss i kommu-
nen utan oron kan ju bli 
onödigt stor. 

 Orolig kommuninnevånare
 

Mycket dåligt svar från kommunen

Människan har låst in sig och 
satt sig i karantän. Håller 
andan, ber till gudarna och 
hoppas att faran snart ska 
vara över. Samhälle efter 
samhälle stänger ned. Fabri-
kerna tystnar, flygen har 
slutat flyga, bilarna står stilla, 

fartygen ligger kvar i hamn 
medan världens börser rasar 
samman. Endast sjukhusvår-
den går på högvarv som 
aldrig förr. Världens under-
gång har nog kommit...

...men där ute sjunger fåg-
larna precis som förr. Solen 

stiger upp och den går ned. 
Våren har anlänt med fagra 
blommor som slår ut. Hum-
lorna har vaknat och gräset 
blivit grönt. Körsbärsträden 
bjuder på sitt fyrverkeri. 
Grodorna har börjat kväka 
och fiskarna att leka. Rådju-

ren vandrar vid skogens 
rand. 

När människan tar paus går 
livet vidare ändå. Det liv som 
styrs av naturens krafter och 
som vi alla är så beroende av. 

Lena Lindell

Där ute sjunger fåglarna...

SPF-Seniorerna Södra-Dal  
höll sitt sedvanliga månads-
möte i Sundals-Ryrs försam-
lingshem den 12-mars.

Ordföranden Uno Löfgren 
hälsade alla välkomna till ett 
välbesökt möte, trots corona-
virus. Han välkomnade också 
Ukulele-gruppen samt Gun-
nar Olsson som ska infor-
mera oss om ”tågstopp i 
Brålanda”.

Ordföranden gav därmed 
ordet till Birgitta Sahlbom 
Viuhko som informerade om 
det pågående coronaviruset. 
Hon hade fått information 
från generalsekreteraren 
SPF-seniorerna, där upplys-
ningsvis informerades om 
vikten av att föreningsaktivi-
teter på sjukhus och äldrebo-
enden bör ställas in tills vi-
dare. Att vi följer 

informationen på Folkhälso-
myndighetens och 1177 
Vårdguidens hemsidor.

Därefter presenterade 
Ann-Kristin Ottosson Uku-
lelegruppen som kommer i 
stort sett från hela Södra Dal.

De underhöll oss med 
kända visor och sånger, alla 
rycktes med och sjöng till 
denna glada och medryck-
ande Ukulelegrupp med el-
basisten Bertil Stjärnereds 
fina ackompanjemang i 
bakgrunden. Gruppen sjöng 
både på engelska och svens-
ka med röster så mjuka och 
vackra. 

Gunnar Olssons tema var, 
”Levande Landsbygd, infra-
struktur i Södra Dalsland”.

Han informerade om vik-
ten av att vi är välinforme-
rade och en påtryckande 

kraft till en levande lands-
bygd. Utan skolor, service, 
företag, arbetstillfällen med 
andra ord, infrastruktur, le-
ver inte vår landsbygd. Järn-
vägar, gator, cykelbanor med 
mera är mycket undermåliga 
i Dalsland. Han poängterade 
vikten av dialog med regio-
nen, politiker och berörda 
instanser. Han gav oss en 
mycket viktig och angelägen 
information om denna efter-
satta region.  En viktig infor-
mation var också en beslu-
tande del av tågstoppet i 
Västkustutredningen, att det 
är en nationell angelägenhet.

Målet för tågstoppet i Brå-
landa kommer att bli år 2028. 
Övriga tågstopp kommer 
inte förrän 2035. Det blir ett 
tågstopp varje timma i Brå-
landa och tiden till Göteborg 

tar cirka 50 minuter.
Ett entusiasmerande och 

viktigt föredrag av Gunnar 
Olsson som vi med all san-
nolikhet får återkomma till.

Vice ordförande Lisbeth 
Håkansson, överlämnade 
blommor med en tacksång 
till alla medverkande.

Ordförande Uno Löfgren 
avslutade mötet med att 
tacka alla som hade medver-
kat och inte minst alla som 
hade ordnat med fikat på ett 
sådant förnämligt sätt i Sun-
dals-Ryrs församlingshem. 
Han påpekade också att nå-
got möte ej kommer att ge-
nomföras, tills vidare, på 
äldreboendet i Brålanda.

Mötet avslutades med att 
sjunga Du gamla du fria.

Birgitta Sahlbom Viuhko

FÖRENINGSREFERAT
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Ahlstrom-Munksjö är en global ledare inom fiberbaserade material som levererar innovativa och hållbara kund-
lösningar. Vår mission är att utvidga fiberbaserade lösningars betydelse för en mer hållbar vardag. Vårt erbju-
dande omfattar filtermaterial, releasepapper, material för processer inom livsmedels- och dryckesindustrin,
dekorpapper för laminatindustrin, baspapper för slippapper och tejp, elektrotekniskt isoleringspapper, glas-
fibermaterial, medicinska fibermaterial och lösningar för diagnostik samt ett utbud specialpapper för såväl
industriella processer samt konsumentprodukter. Vår omsättning är cirka EUR 3 miljarder på årsbasis och
antalet medarbetare är cirka 8 000. Ahlstrom-Munksjös aktie är noterad på Nasdaq i Helsingfors och Stockholm. 
Billingsfors bruk ingår i affärsområdet Industrial Solutions som bl.a. levererar oblekt, miljövänligt tunnpapper till 
stålindustrin och impregnerat papper, Spantex, till möbelindustri och andra konverteringskunder.

Ahlstrom-Munksjö AB, Billingsfors, söker en driven 

El/Automationstekniker
Arbetsuppgifter: Ditt arbetsområde är hela företaget och du kommer att utföra reparations- och
underhållsarbete enligt planerade, förebyggande och akuta arbetsorder på el utrustning.
I viss del även på utrustning för automatisk styrning av process och maskinanläggning. 

Kvalifikationer: Vi söker dig som brinner för el och automation och har relevant 3-årig gymnasie-
utbildning samt erfarenhet inom arbetsområdet. Har du tidigare tjänstgjort inom pappersindustrin med 
dessa uppgifter ses detta som meriterande, liksom kunskaper i PLC-system/PLC-programmering.
Vi förutsätter att din engelska och datakunskap är god.
B-körkort är ett krav då du på sikt och efter relevant upplärning ska ingå i beredskapsstyrkan. 
Som person tar du gärna initiativ och är engagerad och driven samtidigt som du är ansvarsfull och 
noggrann. Du arbetar effektivt, är en lyhörd lagspelare med god samarbetsförmåga men har heller inga 
problem med att klara dig självständigt. 

Vi erbjuder ett varierande och intressant arbete med stor möjlighet till personliga framsteg. Genom interna 
kompetenshöjande insatser kommer rätt person att utvecklas till en fullfjädrad el/automationstekniker.

Kontakta Automationschef Joakim Huitfeldt, tel: 073-364 74 67 om du vill veta mer.

Ansökan med CV skickas via mail till helen.oder@ahlstrom-munksjo.com senast 2020-04-19.
Urval och intervjuer kommer att ske löpande. Tjänsten kan komma att bli tillsatt innan sista ansökningsdag, 
ansök därför så snart som möjligt.

Vi är intresserade av långsiktiga  
samarbeten med lokala virkesleverantörer. 
Slå oss gärna en signal.

Ahlstrom-Munksjös bruk i Billingsfors har 
funnits sedan 1700-talet – inte undra på 
att våra hjärtan klappar lite extra för 
människorna och skogarna här omkring. Vi 
köper redan en stor del av virket lokalt, men 
ambitionen är att få ännu fler skogsägare 
i Dalsland och Bohuslän att välja ett lång-
siktigt och hållbart samarbete med oss.

www.ahlstrom-munksjo.com

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

Låt din  
skog förädlas  
på hemmaplan

Anton Johansson 
Bäckefors
Tel. 070-594 68 31

.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

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

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

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.

ÅTERFÖRSÄLJARE FÖR SÖDERBERG & HAAK

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

olesensbygg@gmail.com

Flyttstäd
Veckostäd
Fönsterputs

Rullande sy 
& hemservice

070-649 32 86

Bänkskivor
Fönsterbrädor

Gravstenar – renovering
070-685 22 27

TRESTADS  
STENHUGGERI AB

Vassvikens Loppis

Söndagar 11-15
el. enligt ök

073-828 80 26
Vassviken 501 Ånimskog

Vi söker restaurangansvarig
Krav: Över 20 år (ej krav på utbildad kock, men 
restaurangvana är meriterande)
Du kommer leda en arbetsgrupp på cirka 15 personer som 
ska schemaläggas, du behöver vara ansvarstagande, ha god 
planeringsförmåga, vara serviceinriktad samt stresstålig.

Anställningsperiod: 
12/6-9/8 öppet dagligen samt helgöppet i maj & augusti.

Lön: Enligt överenskommelse
Ansök redan idag via mail@vitasandarscamping.se, 
telefon 0530-122 60 eller via vår hemsida!

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

Inramning
Konstnärsmaterial

LEDIGA PLATSER

LEDIGA PLATSER VILL DU 
SYNAS 
HÄR?

Christina  
Svensson Callh

0530-125 40

Kontakta

             söker
Lantarbetare med stort tekniskt kunnande
Vi är ett familjeföretag som odlar potatis och grönsaker 
med fokus på smak och miljö. Vi både odlar, förpackar och 
levererar vår potatis direkt till butik. Vi söker dig som pratar 
flytande svenska och förstår dalsländska, har utbildning 
och erfarenhet av modernt Skandinaviskt jordbruk och är 
tekniskt lagd. Att laga och reparera olika typer av maskiner, 
byggnader osv. är din styrka. Vi söker dig som är självstän-
dig, ansvarsfull, effektiv, flexibel och inte är rädd för att ta i. 

Du ska ha minst 5 år arbetserfarenhet av Skandinaviskt 
lantbruk och erfarenhet av maskinreparationer.
Sista ansökningsdag är 15 april. 
Vi kommer att hantera ansökningarna allt eftersom de 
kommer in.
Personligt brev samt CV skickas till anette@gallenas.se
Frågor angående tjänsten?
Anette mob. 076-834 28 90 el. Bengt mob. 070-898 84 52

vid Vänern, 
Brålanda
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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 

Storgatan 26 i Brålanda 
Tel: 0761-95 53 60

Även vaxning

fotvård
Blommans

Martin
073-99 21 446

Kompletta 
badrumsrenoveringar

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

DALSLANDS
VVS AB
DALSLANDS
VVS AB

 

Marcus Johansson

Naturligtvis 
hjälper  

vi dig med  
Rot-avdraget 

Stefan   Christoffer

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

0530-421 64
blends

2 nyanser

1 nyans

gradient1

gradient2

VVS
Allt inom 

Byggnadsställningar
076-195 60 72

Maskiner och lastbilar
Sand, grus, singel, jord 

och täckbark
Rolf: 070-537 34 72

www.vermdal.se

DALVÄRM

Allt inom golv 

och mattor

Dalsland & södra Värmland

101,6 MHz

NU FINNS VI I MELLERUD

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

www.radio45.se

En lokal radiokanal med  
säte i Åmål som du hör  

i Dalsland & södra Värmland

073-354 47 84

ALLT INOM 
BYGG

Maritha Johans on
Leg. psykoterapeut

Samtalsmottagning

073-745 21 50

• Individuella samtal
• Par- och relationssamtal

www.marithas.se
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Melodikrysset v.13 - 28 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. 13 – 28 mars

05:15 Go‘kväll
06:00 Morgonstudion
09:10 Seriestart: Cirkus familj
09:40 Mötet
09:55 Go‘kväll
10:40 Gift vid första ögonkastet
11:25 Matiné: Lilla prinsessan
13:00 SM-veckan
13:45 Sverige!
14:15 SM-veckan
15:00 Trädgårdstider
16:00 SM-veckan
16:45 Svenska nyheter
17:15 SM-veckan
18:00 Rapport, Kulturnyheterna
18:28 Sportnytt
18:33 Lokala nyheter
18:45 Go‘kväll
19:30 Rapport, Lokala nyheter
20:00 Uppdrag granskning
21:00 Seriestart: Madame Dee-
 mas kärleksresa
21:30 Seriestart: Dörrvakterna
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 Cirkus familj

09:00 Forum
12:00 Rapport
12:03 Forum
16:00 Rapport
16:05 Forum
16:15 Den sista cirkusprinsessan
17:15 Nyheter på lätt svenska
17:20 Nyhetstecken
17:30 Oddasat
17:45 Uutiset
18:00 Ett tufft år för Peltsi
18:30 Pompejis sista dagar
19:15 Vänförfrågan väntar
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	Renflyttning
01:45 Sportnytt
02:00 Nyhetstecken

14:00 UR Samtiden
17:00 Ankungen
17:05 Historiejägarna
17:35 Murar, gränser och
 taggtråd
18:25 Övergivna byggnader
19:10 Världens natur: Serengeti
20:05 15 grader östlig längd
21:00	Gubbar	bakom	flötet
21:30 Så skapades Europas 
 mäktiga natur
22:25 Sickboy
23:20 Djurvärldens underbara 
 ungar
00:05 Australiens obygd
01:00 Asiens turbulenta historia

20:00 Smartare än en femte-
 klassare
21:00 Allra-affären
21:30 Babel
22:30 Mötet
22:45 Briljanta forskare 
 - syntolkat
22:55 Suits
23:35 DNA
00:20 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 Drömvinsten
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 Elementary
02:50	Hawaii	five-0
03:50 En plats i solen: Sommarsol
04:50 Husjägarna

05:10 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
20:10 Handboll: Tjeckien
 –Sverige
21:45	Simpsons	–	filmen
23:35 How I met your mother
00:40 Family guy
01:40 American dad
02:40 2 1/2 män
03:30 Buffy the vampire slayer
04:20 American dad

05:15 Go‘kväll
06:00 Morgonstudion
09:10 Cirkus familj
09:40 Kärlek vid första anblick
09:55 Madame Deemas 
 kärleksresa
10:25 K-märkta ord
10:30 Uppdrag granskning
11:30 Strömsö
12:00 SM-veckan
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 Antikrundan
21:00 Seniorsurfarna
21:30 Allra-affären
22:00 Dox: Det vackra spelet
23:20 Rapport
23:25 Trädgårdstider
00:25 Gift vid första ögonkastet
01:10 Svenska nyheter
01:40 Cirkus familj

09:00-14:00 Forum
12:00 Rapport
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	Finland	är	finländskt
18:30 Pompejis sista dagar
19:20 Bipojkens och blomster-
	 flickans	stora	kärlek
19:30 Hämnd och kärlek
20:00 Världens natur: Serengeti
21:00 Aktuellt
21:39 Kulturnyheterna
21:46 Lokala nyheter
21:56 Nyhetssammanfattning
22:00 Sportnytt
22:15 Kulturveckan
22:45 En hederlig man
00:40 Pompejis sista dagar
01:45 Sportnytt
02:00 Nyhetstecken

14:00 UR Samtiden
17:00 Övergivna rum
17:20 Australiens obygd
18:15 Udda platser i världen
19:10 Tack för regnet
20:10 Murar, gränser och tagg-
 tråd
21:00 Antikmagasinet
21:30 Asiens turbulenta historia
22:20 Sibella - gepardernas 
 hjältinna
23:10 Sickboy
00:05 Historiejägarna

20:00 Hem till byn - syntolkat
21:00 Seniorsurfarna - syntolkat
21:30 Dörrvakterna
22:00 Dejta - syntolkat
22:45 Gift vid första ögonkastet 
 - syntolkat
23:30 Jaktliv - syntolkat
00:00 Sverige!
00:30 Seniorsurfarna - tecken-
 språkstolkat
01:00 Briljanta forskare - tecken-
 språkstolkat
01:10 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
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 
 victims unit
01:50 Elementary
02:50	Hawaii	five-0
03:50 En plats i solen: Sommar-
 sol
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 Ink master
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 Apornas planet: Revolution
23:10 How I met your mother
00:10 Family guy
01:10 American dad
02:10 2 1/2 män
03:05 Buffy the vampire slayer
03:55 American dad
04:45 Family guy

05:15 Go‘kväll
06:00 Morgonstudion
09:10 SM-veckan
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 Seriestart: Tyst vittne
23:25 Rapport
23:30 Suits
00:15 Homeland
01:05 Dejta
01:50 Stan Lee‘s Lucky Man
02:35 Seniorsurfarna
03:05 Sändningsuppehåll
04:45 Go‘kväll

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 Seriestart: Fabrikens hjältar
18:30 Babel
19:30 Hämnd och kärlek
20:00 Längtan är en plats
21:00 Aktuellt
21:22 Kulturnyheterna
21:30 Sportnytt
21:45 Tracks
23:35 Utrikesbyrån
00:05 Hillary
01:05 Pompejis sista dagar
01:50 Sportnytt
02:05 Nyhetstecken

14:00 UR Samtiden
17:00 Antikmagasinet
17:30 Så skapades Europas
  mäktiga natur
18:25 Historiejägarna
18:55 Antikduellen
19:25 Seriestart: Joanna 
 Lumleys indiska äventyr
20:10 Trolleri och vetenskap
21:00 Kanaler, båtar och kärlek
21:50 Övergivna byggnader
22:35 Udda platser i världen
23:30 Dokument utifrån
00:25 Australiens obygd

20:00 Bäst i test - syntolkat
21:00 Hem till byn - syntolkat
21:50 Hemma hos arkitekten
22:20 Ett tufft år för Peltsi
22:50 Mr. Robot
23:40 Mästarnas mästare 
 - teckenspråkstolkat
00:40 Mästarkvalet 
 - teckenspråkstolkat
00:55 Vargblod

05:45 Nyhetsmorgon
10:00 Malou efter tio
12:00 Hem till gården
13:00 Bytt är bytt
14:00 En plats i solen: Vintersol
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 sporten
22:15 TV4Vädret
22:25 Let‘s dance – resultatshow
22:50 Som en dans
01:05 The Mexican
03:45 Road trip

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 Ink master
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
15:55 NCIS: Los Angeles
16:55 Seinfeld
17:55	Tattoo	fixers
19:00 Simpsons
20:00 Seinfeld
21:00 Taken 3
23:15 White House down
02:00 I huvudet på en mördare
02:50 Hassel
03:40 American dad
04:25 Buffy the vampire slayer

05:30 Fråga doktorn
06:15 Uppdrag granskning
07:15 Allra-affären
07:45 Bäst i test
08:45 Mästarnas mästare
09:45 Vinterstudion med 
 SM-veckan
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 Get on Up
00:50 Trash
04:45 Sverige!

08:50 Hämnd och kärlek
11:20 Petra får en baby
11:50 Ett tufft år för Peltsi
12:20 Utrikesbyrån
12:50 Den sista cirkusprinsessan
13:50 Babel
14:50 Vetenskapens värld
15:50 Sverige idag
16:00 Rapport, Sverige idag
16:15	Hillary,	Renflyttning
17:45 Med myskoxar som granne
18:00 En bild berättar
18:05 Conan Doyle - fast i 
 Sherlock Holmes
19:00 Kulturstudion
19:05 Tintoretto, konstnär i 
 Venedig
20:35 Martin Fröst spelar Vivaldi
20:45 Kulturstudion
20:50 Venedig - måleriet, 
 musiken och erotiken
21:40 Kulturstudion
21:45 Musik från klostret
  - Vivaldis barockskatter
23:00 Kulturstudion, The Day
23:55 Vem kan utmana Trump?
00:25 Fabrikens hjältar
00:55 Pompejis sista dagar
01:45 Sportnytt

09:00 UR Samtiden
15:00 Där ingen längre kan bo
15:15 Historiejägarna
15:45 Antikduellen
16:15	Gubbar	bakom	flötet
16:45 Övergivna byggnader
17:30 Kanaler, båtar och kärlek
18:15 15 grader östlig längd
19:10 Så skapades Europas 
 mäktiga natur
20:00 Den stora bi-utmaningen
21:00 Världens natur
21:55 Asiens turbulenta historia
22:45 Trolleri och vetenskap
23:35 Djurvärldens underbara ungar
00:20 Murar, gränser och taggtråd

20:00 Madame Deemas kärleksresa
20:30 Dejta
21:15 Antikrundan
22:15 Trädgårdstider - syntolkat
23:15 Husdrömmar - syntolkat
00:15 Mästarnas mästare 
 - syntolkat
01:15 Mästarkvalet - syntolkat
01:30 Vargblod

05:25 Världens häftigaste 
 tårtor
06:00 Fixer upper
06:55 Bygglov
07:55 Nyhetsmorgon
11:30 Let‘s dance
13:30 Let‘s dance - Resultatshow
14:00 Hockeylördag
17:30 Fotboll: Studio
17:50 Fotboll: Sverige - Ryssland
18:50 Fotboll: Studio
19:00 Fotboll: Sverige - Ryssland
20:00 Stjärnornas stjärna
22:00 TV4Nyheterna
22:05 TV4Vädret
22:15 Mission: Impossible 
 - ghost protocol
00:55 Star trek into darkness
04:50 En plats i solen: 
 Sommarsol

06:00 The Simpsons
06:25 Just Shoot Me
07:15 Community
08:05 My Name Is Earl
09:05 Superstore
10:05 Brit Cops
11:05 Brooklyn Nine-Nine
12:05 The Simpsons
13:05 Just Shoot Me
13:35 Men at Work
14:35 The Mick
15:35 Brooklyn Nine-Nine
16:10 The Simpsons Filmen
18:00 Border Security: America‘s 
 Front Line
19:00 Lethal Weapon
20:00 The Simpsons
20:30 Family Guy
21:00 2 Guns
23:15 The Forest
01:05 Taken 3
05:00 Bordertown
05:25 Ink Master
05:10 2 1/2 män
05:30 Men at Work

VILL DU 
SYNAS 
HÄR?

Kontakta

Christina  
Svensson Callh 

0530-125 40
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Söndag

Måndag

Tisdag

Söndag Måndag Tisdag
05:15 Vem vet mest?
06:00 Seniorsurfarna
06:30 Trädgårdstider
07:30 Husdrömmar
08:30 Antikrundan
09:30 Vinterstudion med SM-veckan
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 Sällskapet - intervjuer ifrån 
 alltings mittpunkt
22:45 Rapport
22:50 Dörrvakterna
23:20 Veckans brott
23:50 Allra-affären
00:20 Det stora postrånet
00:50 Tyst vittne
01:45 Madame Deemas kärleksresa
02:15 Dejta
03:00 Luuk & Hallberg

08:40 Sverige idag
09:00 Längtan är en plats
10:00 Gudstjänst
10:45 Hemma hos arkitekten
11:15 Tintoretto, konstnär i Venedig
12:45 Martin Fröst spelar Vivaldi
12:55 Venedig - måleriet, musiken och 
 erotiken
13:45 Musik från klostret
15:00 Conan Doyle - fast i Sherlock 
 Holmes
15:55 Sverige idag
16:20 Fabrikens hjältar
16:50 Palmegruppen tar långlunch
17:00 Keine Ahnung
17:11	Kortfilmsklubben	-	franska
17:31 Skriv ord som känns
18:00 Petra får en baby
18:30 Helt ärligt
19:00 Världens natur: Serengeti
20:00 Babel
21:00 Aktuellt
21:15 Agenda
22:00 Dokument utifrån
22:55 Gudstjänst
23:40 Den sista cirkusprinsessan
00:40	Scenerna	som	förändrade	filmen
01:10 Skam Deutschland

09:00 UR Samtiden
15:00 Ankungen
15:05 Övergivna rum
15:25 Trolleri och vetenskap
16:15 Joanna Lumleys indiska äventyr
17:00 Den stora bi-utmaningen
18:00 Dox: Det vackra spelet
19:20 Australiens obygd
20:15 Djurvärldens underbara ungar
21:00 15 grader östlig längd
21:55 Mellan himlavalv och jordklot
22:50 Sickboy
23:40 Udda platser i världen

20:00 Mästarnas mästare - syntolkat
21:00 City Island
22:40 Petra får en baby
23:10 Utrikesbyrån
23:40 Hem till byn - syntolkat
00:40 Vargblod

05:15 Landet runt
06:00 Morgonstudion
09:10 SM-veckan
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 Vem bor här
21:00 Dejta
21:45 Mötet
22:00 Falkenberg forever
22:20 1/2 rum och kök
22:50 Rapport
22:55 Innan vintern kommer
00:10 Kommissarie Bancroft
00:55 DNA

07:40 Sverige idag
08:00 Keine Ahnung
08:11	Kortfilmsklubben	-	franska
08:31 Skriv ord som känns
09:00-16:15 Forum
12:00,16:00 Rapport
16:15 Gudstjänst
17:00 Brynsten från Eidsborg
17:15 Nyheter på lätt svenska
17:20 Nyhetstecken
17:30 Oddasat
17:45 Uutiset
18:00 Kulturveckan
18:30 Längtan är en plats
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, 22:20 Jaktliv
22:50	Scenerna	som	förändrade	filmen
23:20 Skam Deutschland
23:40 Agenda, 00:25 Utrikesbyrån
00:55 Ett tufft år för Peltsi
01:45 Sportnytt
02:05 Nyhetstecken
02:15 Petra får en baby

14:00 UR Samtiden
17:00 Antikmagasinet
17:30 Trolleri och vetenskap
18:20 Så skapades Europas mäktiga natur
19:15 Kanaler, båtar och kärlek
20:05 Udda platser i världen
21:00 Världens natur: Serengeti
22:00 Den stora bi-utmaningen
23:00 Asiens turbulenta historia
23:50 Mellan himlavalv och jordklot

20:00 Curling: VM
23:00 Sportspegeln - teckenspråkstolkat
23:30 Agenda - teckenspråkstolkat
00:15 Mästarnas mästare - tecken-
 språkstolkat
01:15 Mästarkvalet - teckenspråkstolkat
01:30 Jaktliv - syntolkat
02:00 Falkenberg forever - syntolkat

05:15 Fråga doktorn
06:00 Morgonstudion
09:10 Fråga doktorn
09:55 K-märkta ord
10:00 SM-veckan
16:00 Dejta
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 Det stora postrånet
23:00 Rapport
23:05 Antikrundan
00:05 Dejta
00:50 Svenska nyheter
01:20 McLeods döttrar
04:45 Sverige idag

07:50 Island och sociala medier
08:20 Lärlabbet
08:35 Briljanta forskare
08:45 Tänk till talkshow
09:00-16:15 Forum
12:00,16:00 Rapport
16:15 Agenda
17:00 Hundraårig järnvägsbro
17:15 Nyheter på lätt svenska
17:20 Nyhetstecken
17:30 Oddasat
17:45 Uutiset
18:00 Helt ärligt
18:25 Anslagstavlan
18:30 Människokroppens hemligheter
19:30 Hämnd och kärlek
20:00 Återupptäckten
20:55 Flaskhals
21:00 Aktuellt
21:39 Kulturnyheterna
21:46 Lokala nyheter
21:56 Nyhetssammanfattning
22:00 Sportnytt, 22:20 Mr. Robot
23:05 Min röst, Längtan är en plats
00:35 Människokroppens hemligheter
01:45 Sportnytt
02:05 Nyhetstecken
02:15 Jaktliv

14:00 UR Samtiden
17:00 Husmor Malin
17:10 Historiejägarna
17:40 Joanna Lumleys indiska äventyr
18:25 Mellan himlavalv och jordklot
19:15 Asiens turbulenta historia
20:05 Världens natur: Himalayas 
	 mäktiga	flod
21:00 Dokument utifrån: I kalifatets 
 ruiner
22:00 15 grader östlig längd
22:55 Övergivna byggnader
23:40 Murar, gränser och taggtråd

20:00 Trädgårdstider - syntolkat
21:00 Gift vid första ögonkastet - syntolkat
21:45 Dejta - syntolkat
22:30 Vem bor här - teckenspråkstolkat
23:30 Falkenberg forever - teckenspråks-
 tolkat
23:50 Agenda - teckenspråkstolkat
00:35 Hem till byn - syntolkat

06:00 Fixer upper
06:55 Bygglov
07:55 Nyhetsmorgon
11:30 Stjärnornas stjärna
13:25 Bonde söker fru - Jorden runt
14:25 Solsidan
14:55 Tillsammans med Strömstedts
15:55 Flirty dancing
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 - kuriren
00:05 Leif GW om: Svenska Akademien
01:05 Brottsjournalen
02:05 Tunn is
03:10 En plats i solen: Sommarsol
04:15 Världens häftigaste tårtor
04:45 Världens häftigaste tårtor

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: Den svenska 
 atombomben
21:00 Vargattacken på Kolmården
22:00 TV4Nyheterna
22:30 Ekonominyheterna
22:40 Sporten
22:55 TV4Vädret
23:00	Hawaii	five-0
23:55 Law & Order: Special Victims Unit
00:50 Law & Order: Special Victims Unit
01:50 Elementary
02:50	Hawaii	five-0
03:50 En plats i solen: Sommarsol
04:50 Husjägarna

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 Solsidan
21:30 Solsidan
22:00 TV4Nyheterna
22:30 Ekonominyheterna
22:40 Sporten
22:55 TV4Vädret
23:00 Women on the verge
23:35	Hawaii	five-0
00:30 Law & Order
02:15 Elementary
03:10	Hawaii	five-0
04:15 Världens häftigaste tårtor
04:45 Husjägarna

06:00 Just Shoot Me
06:25 Community
06:45 Våra värsta år
07:35 The Simpsons
08:30 Ink Master
09:30 The King of Queens
10:30 Just Shoot Me
11:00 Cops
12:00 Buffy the Vampire Slayer
13:00 The King of 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 The Simpsons
20:00 Seinfeld
21:00 The 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
04:25 Hassel
05:10 Cops

06:00 The Simpsons
06:25 Just Shoot Me
07:15 Community
07:40 My Name Is Earl
08:35 Ink Master
09:35 Superstore
10:35 Brit Cops
12:30 Fresh Off the Boat
13:30 Brooklyn Nine-Nine
14:00 The Simpsons
15:00 Brooklyn Nine-Nine
16:05 Shrek
18:00 Face Off
19:00 Ink Master
20:00 The Amazing Race
21:00 I huvudet på en mördare
22:00 Taken
23:00 NCIS: Los Angeles
00:00 Border Security: America‘s 
 Front Line
01:00 The Mick
02:00 Tattoo Fixers
02:55 Bordertown
03:20 NCIS: Los Angeles
04:00 Taken
04:45 2 1/2 män
05:10 The Amazing Race

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:-

Boka visning!

Visning: Torsd. 26/3 kl. 17

30

-18

30

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

Pris 245.000:-

SNÄCKE – Kilane 1213
Fantastiskt läge vid Östebosjön. Enplans tegelvilla 
4 rok, varav 3 sovrum. Boa 133 kvm. Tomt 3715 
kvm. Nya 3-glasfönster, nytt kök. Gäststuga, garage 
och förråd. 

Pris: 2.700.000:-

Visning: Torsd 9/4 kl. 15-17

ÅSENSBRUK – Idrottsvägen 14
Köpa villa eller bil? Trevlig villa 4 rok, varav 2-3 sov-
rum. Tomt. Ljust och öppet läge. Hörntomt. Garage. 
Pelletspanna. Tak 2015. Medföljer nya 3-glasfönster, 
garageport och altandörr.

Pris 550.000:-

SÅLD!

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:-

Visning: Lörd. 4 /4 kl. 11-13

Boka visning!

06:00 Just Shoot Me
06:25 Community
06:45 Våra värsta år
07:35 The Simpsons
08:30 Ink Master
09:30 The King of Queens
10:30 Just Shoot Me
11:00 Cops
12:00 Buffy the Vampire Slayer
13:00 The King of 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 The Simpsons
20:00 Seinfeld
21:00 Red Dawn
22:55 How I Met Your Mother
00:00 Family Guy
01:00 American Dad
02:00 2 1/2 män
02:55 Buffy the Vampire Slayer
03:40 American Dad
04:30 Family Guy
05:15 Cops



Hur påverkas kulturlivet i 
Mellerud av arbetet för att 
dämpa virusspridningen? 
Här är några axplock.

Kulturbruket på Dal
Kulturbruket har meddelat 
att de pausar alla sina offent-
liga arrangemang under mars 
och april. Förhoppningsvis 
kommer en del av arrange-
mangen att återkomma se-
nare.

De som köpt biljetter till 
något av de pausade arrang-
emangen ombedes att kon-
takta arrangören, för det 
mesta Kulturbruket, för att få 
biljettpengarna tillbaka. Mer 
information finns på Kultur-
brukets hemsida.

Bioverksamhet
Om Centrumsalongen kom-
mer att visa fler filmer i vår 
eller inte är inte beslutat 
ännu. Sören Flöisbon säger 
till Melleruds Nyheter att han 
har överlämnat frågan till 
Melleruds IF:s styrelse för 
beslut.

Kjell-Ove Ström säger att 
det inte finns några beslut 
fattade angående våren på 
Håfreströms Bio heller.

Ingen av biograferna har i 
dagsläget några filmvis-
ningar bokade.

Studieförbunden 
– Vi har inte stängt utan vi 
fortsätter att arbeta. Men vi 
är försiktiga, säger Ola Jo-
hansson på ABF.

Han ser dock en kraftig 
nedgång i mötes- och cirkel-
verksamheten inom förbun-
dets medlemsföreningar. 
Som exempel har PRO i 
princip lagt sin verksamhet 
på is, Dalslands Spelmansor-
kester likaså. Orkestern har 
dessutom fått ställa in en 
spelning i Göteborg och ett 
besök i Norge på grund av 
virushotet.

Anders Hansson på Vux-
enskolan ger en liknande 
bild.

– I stort sett alla föreläs-
ningar och kulturarrange-
mang är uppskjutna. Allmän-
cirklarna likaså och inget 
nytt startas som läget är nu.

Om möjligt försöker man 
ställa om till distanscirklar 
och förbereder att kunna ge 
kulturprogram on line.

– Vi försöker köra på mot-
tot: Vi ställer upp – inte in.

Övrigt
Dalslands konstmuseum hål-
ler tills vidare öppet onsdag 
till söndag som brukligt un-
der vårperioden.

Många enskilda evene-

Kulturlivet i virustider

MIF:s traditionella vårmarknad på Köpmantorget är också inställd. Arkivbild från marknaden 2017.

28 mars skulle Ale Möller och Göteborg Wind Orchestra uppträda 
på Kulturbruket på Dal, ännu ett av de inställda arrangemangen.  
Foto: Johan Palmborg.

Kulturstöd till Mellerudsförfattare

Tony Johansson med sin debutbok. Foto: Privat.

MELLERUD 
2019 startade Tony Jo-
hansson och Sarah Isgren 
det gemensamma bokför-
laget Isgren & Johansson 
och de gav ut var sin bok 
på förlaget. 
Nu har de fått vad man 
skulle kunna kalla en kvali-
tetsstämpel på en av utgå-
vorna. Kulturrådet har bevil-
jat Tonys bok ”Herr och fru 
Maggot” litteraturstöd ur 
anslaget för barn- och ung-
domslitteratur.

Litteraturstöd är något 
man får ansöka om och vid 
fördelningen görs en kvali-
tetsbedömning av boken 
man söker för. Konkurrensen 
om att få stöd är relativt hög. 
Stödet går sedan till förlaget, 
inte författaren.

För Isgren & Johansson 
innebär Kulturrådets beslut 
ett tillskott på 38 000 kronor. 
Dessutom köper Kulturrådet 
in 288 exemplar som skickas 
ut till samtliga bibliotek i 
landet.

– Både jag och Sarah är 
glada över stödet. Det ger oss 
möjlighet att fortsätta att ge 
ut böcker utan att behöva 
pruta på kvaliteten på omslag 
och tryck.

Nästa utgivning från Sarah 
och Tony är planerad till 31 
augusti. Då kommer Sarahs 
”Selene” och Tonys ”Min 
samling stenar och varför jag 
sparade dem”. Båda är skön-
litteratur riktade till vuxna.

Lars Nilsson

Villabrand i 
Åsensbruk

ÅSENSBRUK 
I fredags morse den 20 mars 
klockan 05.52, inkom larm 
till SOS om villabrand i 
Åsensbruk. 

Styrkorna från Mellerud, 
Åsensbruk och Brålanda 

släckte branden, som troligt-
vis börjat i köket. Två perso-
ner befann sig i huset, men 
de lyckades ta sig ut och fick 
lindriga rökskador.

Branden innebar skador i 
köket och uppåt i huset.

Susanne Emanuelsson

Villabrand i 
Dals Rostock

Här syns delar av pelletsbrännaren, där branden startade.

DALS ROSTOCK 
Förra onsdagen den 18 
mars startade en brand 
i en pelletsbrännare i en 
villa på Brunnsvägen i Dals 
Rostock.
Larmet till SOS kom klockan 
13.50. Räddningstjänsten 
från Mellerud och Åsens-

bruk kunde släcka branden 
med vatten. Det visade sig att 
branden börjat i husets pel-
letsbrännare, lyckligtvis 
spred den sig inte i husets 
övriga delar.

De boende hade tagit sig ut 
på egen hand, utan person-
skador. 

Susanne Emanuelsson

mang kommer att ställas in 
eller flyttas. Det gäller bland 
annat auktionen i Dalsland 
Center 28 mars, dansen med 
Streaplers på Kåken (nytt 
datum 6 november), Let’s 
Duet på Thairestaurangen 27 

mars, samt vårmarknaderna 
hos Mellerud Handel och på 
Torget. I övrigt kolla med 
respektive arrangör om vad 
som gäller.

Lars Nilsson

Torget, Mellerud
Öppet alla dagar 8 - 22

EXTRAÖPPET
FÖR 

RISKGRUPPER

Måndag - lördag

kl. 7-8




