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Priserna gäller måndag 30/3 – söndag 5/4 2020  
med reservation för ev slutförsäljning och tryckfel.

Kvarnkullen
Öppet alla dagar 8 - 22

Färsk laxfilé
Falkenberg, Salmo salar, odlad Norge, vaccad, 
helsida, ca 1,5 kg.
Max 1 köp/hushåll/vecka 14

Tuc kex
Lu, flera sorter, 100 g, jfr-pris 50,00/kg.
Max 5 köp/hushåll/vecka 14

BONUSKUND

Handla andra 
varor för minst 200 kr, 

119:-
/kg

Svensk fläskytterfilé
Nybergs Deli, Sverige, färsk, ca 1 kg
Max 2 köp/hushåll/vecka 14

Kaffe
Gevalia, malet, gäller ej ekologiskt, 
koffeinfritt, 425-450 g, jfr-pris 55,56-
58,82/kg.
Max 2 köp/hushåll/vecka 14

 6995
/kg

5:-
/st

25:-
/st

k-bygg.se

MELLERUD Sapphultsgatan 12 
0530-330 00
Vardagar 6.45-18 
Lördag 9-14

Plantjord
40 liter

Välkomna!

säckar för 4
1 säck 
29:-

99:- 

VÅRKÄNSLOR!

Välkommen att boka tid  
072-864 65 90 - Robin 

Kärragatan 15, Mellerud

25% 
RABATT PÅ ALLA 
TVÄTTPROGRAM 

gäller 1/4-15/4

Däckskifte 
4 däck

200:-

Dramatisk  
efterfrågan  

på handsprit

Hur går det för våra lokala industriföretag under coronakrisen? Måste man varsla eller korttidspermittera – eller rullar det på som tåget som hos 
Emballator Mellerud Plast där man inte hinner producera tillräcklig antal flaskor till handsprit och tvål. På bilden syns Ulf Nicklasson, tillförordnad 
vd på Emballator Mellerud Plast, med exempel på de emballage man tillverkar till handsprit. Foto: Susanne Emanuelsson.

– Sidan 4 –

Byggtema med
intressant läsning

– Sidorna 9 – 11 –

Hälsa på hemma hos Niklas som kombinerar 
gammalt och nytt. Lars har installerat solceller.

Stort behov av
stödåtgärder

– Sidan 7 –

Det är tufft för handeln i dessa coronatider. Be-
hovet av lokala stödåtgärder är brådskande.

Stor satsning
på Sapphult

– Sista sidan –

Kommunen satsar tio-tolv miljoner på Sapp-
hultsområdet inför framtida exploateringar.
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Fredag 
Torget, Mellerud

0900-1700

Nu är jag tillbaka

Magnus 0723-281006

4YOU
GÖTEBORG AB

BLOMMOR

Aktuellt från 
Brålanda pastorat
Vi har gudstjänster som planerat på söndag:

11 Timmervik, gudstjänst med nattvard 
18 Brålanda, passionsgudstjänst.

Kollekt till ACT – Svenska kyrkans internationella 
arbete. Det går bra att skicka en gåva via Brålanda 
pastorat Bankgiro 402-1226. Märk med ACT.

Den som har tillgång till dator kan tills vidare följa 
gudstjänsten från domkyrkan i Karlstad på söndagar 
kl 11. Sök via Karlstads pastorats hemsida. På vår 
egen hemsida och på vår Facebook-sida läggs också 
andakter upp, inspelade i någon av våra kyrkor.

Låt oss också hjälpas åt att be. Ett förslag är att vi 
kl 18 varje dag, var och en där vi befinner oss,  
stannar upp och ber för vår bygd och vårt land.

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)  
070-733 14 08 (Britta Johansson).

Till sist ett bibelord från Psaltaren 50:15: 

Ropa till mig när du är i nöd,  
jag ska rädda dig och du ska ära mig

VI  
TACKAR

besökare och alla som bidragit till genom-
förandet av årets filmfestival.

Festivalkommittén

FISKBILEN erbjuder

Torget, Mellerud • Fred. kl . 10-18

SKREIEN ÄR HÄR! Bästa torsken!
Storfilé och rygg!
Färska räkor                    1/2 kg 129:-
Nykokta havskräftor      helt kilo 179:-

Melleruds
Brukshundklubb

Valpkurs, start 14 april
Prova på löpning med hund, 

15 april kl. 18.00.
Prova på viltspår,  
25 april kl. 10.00.

Kurs i allmänlydnad,  
start 28 april.

Kurs i rallylydnad, start 4 maj
Prova på freestyle,  
10 maj kl. 10.00

Hundfotografering 10 maj

Prova på-tillfällena är kost-
nadsfria. Klubbstugan är alltid 
öppen på onsdagskvällar då vi 
tränar tillsammans och fikar. 

Välkommen! 
Mer information hittar du på 
vår Facebooksida: Melleruds 

BK. Kursanmälan till  
www.studieframjandet.se (sök 

kursnamn+mellerud), eller 
0521-121 20.

Kungörelse om inkomna 
bygglovsansökningar

Till byggnadsnämnden i Melleruds kommun har 
det kommit in:
 • En ansökan om bygglov för nybyggnad av  
  transformatorstation på fastigheten Sapphult 1:3.
 • En ansökan om bygglov för utökning av 
  lekområde på fastigheten Tornet 2.

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

Bygglovshandlingarna finna tillgängliga hos  
Tillväxtenhetens kontor, Kommunkontoret,  
Storgatan 13, Mellerud.

Eventuella synpunkter ska skriftligen eller via 
epost till byggnadsnamnd@mellerud.se ha inkom-
mit senast 21 april 2020.

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

  

Melleruds kommun informerar

Kommunen börjar 
sopa v.16

Sopa gärna ut sanden på din garageinfart  
eller trottoar på körbanan, så tar sopmaskinen  

hand om den.
Vi börjar med Melleruds tätort och 

därefter tar vi ytterområdena.

För mer information
Melleruds kommun

www.mellerud.se

VÄLKOMNA!
Tel: 0530-362 00

Expedition öppen: mån-fre 10-12, tors även 13-15
Hemsida: www.svenskakyrkan.se/mellerud

E-post: mellerud.pastorat@svenskakyrkan.se
Besöksadress: Kapellgatan 6

Postadress: Box 94, 46422 Mellerud

1–8 april 2020
Palmsöndagen

”Vägen till korset”

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

BOLSTADS FÖRSAMLING
Sammanlyst med övriga församlingar.

HOLMS FÖRSAMLING
Tor 2/4 10:00 Mässa i Kyrkans Hus, Christer Alvarsson.
Tor 2/4 18:30 Aftonsång i Kyrkans Hus, Mia Palm och 
   Anders Fredriksson.
Sön 5/4 14:00 Gudstjänst i Holms kyrka, Kerstin Öqvist. 
   Sång: Agnes Palm.
   Swishnummer för kollekt: 123 031 68 51
Mån  6/4 18:30 Passionsandakt i Kyrkans Hus, Kerstin 
   Öqvist. Sång: Camilla Berglöv-Hermansson.
Tis 7/4 18:30 Passionsandakt i Kyrkans Hus, Christer 
   Alvarsson. Gitarr: Valentjin Schneider.
Ons 8/4 12:00 Andakt i Kyrkans Hus, Christer Alvarsson.
Ons 8/4 18:30 Passionsandakt i Kyrkans Hus, Pär-Åke 
   Henriksson. Sång: Lars-Gunnar Larsson.

SKÅLLERUDS FÖRSAMLING
Sön 5/4 11:00 Högmässa i Skålleruds kyrka, Christer 
   Alvarsson. Sång: Birgitta och Anders. 
   Swishnummer för kollekt: 123 614 70 86

ÖRS FÖRSAMLING
Sön 5/4 17:00 Gudstjänst i Gunnarsnäs kyrka, 
   Kerstin Öqvist. Sång: Agnes Palm.
   Swishnummer för kollekt: 123 198 95 65

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

Inspelade gudstjänster:
Via vår hemsida och Facebook, kan du ta del av några av våra 
gudstjänster i efterhand.

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer:
 • Då vi i övrigt 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.

Mötet inställt 

på grund av 

coronaviruset

  
  Rotary

Mellerud
Måndag 6/4 

Bertil Raggarn 

Sundals Ryrs  

församlingshem

5 och 6 april 

ÄR INSTÄLLD!

Sundals Ryrs Byalag

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

Torget, Mellerud • Tisdag 21 april

Mästarkrans
20:- Kakprofessorn 070-650 60 15

Torget, Mellerud • Tisdag 5 maj

Säterbullar
5-pack 20:- Kakprofessorn 070-650 60 15

Torget, Mellerud • Tisdag 19 maj

Pistagebullar
5-pack 20:- Kakprofessorn 070-650 60 15

Torget, Mellerud • Tisdag 2 juni

Butterkaka
20:- Kakprofessorn 070-650 60 15

Torget, Mellerud • Tisdag 7 april 

Russinbräck
12-pack 25:- Kakprofessorn 070-650 60 15

Torget, Mellerud • Tisdag 16 juni

Vaniljbullar
5-pack 20:- Kakprofessorn 070-650 60 15

FRÄNDEFORS  
Alla möten 
inställda tillsvidare
                   Styrelsen
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AKTUELLA ERBJUDANDEN 1/4-5/4
MELLERUD 

VÄLKOMMEN TILL 
COOP MELLERUD!

Öppet alla dagar 06–22

MAX 1 ST/MEDLEM MED RESERVATION  FÖR SLUTFÖRSÄLJNING.

KORVBRÖD 10-PACK 
Coop. Ord. pris 12:95/st. 

2 FÖR

15k

Hämta
i din butik.

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

Läs mer och börja handla
på coop.se

Många har börjat 
handla online på 
coop.se. 

Prova du också.

Det är mycket som 
händer just nu

Vi är oroliga för Corona och 
dess sviter, vi är oroliga för 
att träffa andra och bli smit-
tade. Företagare är oroliga 
för sina verksamheter, sitt 
livsverk samt även för sina 
anställda och de anställda är 
oroliga för sina arbetsplatser. 
Kort sagt, det finns mycket 
att oroa sig för.

I dessa tider så finns det 
också människor som får 
dagen att bli ljusare och 
bättre. Följande mail inkom 
till redaktionen häromdagen:

”Hej i denna besvärliga 
virurustid! Jag bor i lilla 
Tösse strax söder om Åmål. 
Jag vill bara tacka för en 
fantastiskt bra lokaltidning! 
Jag är pensionär och har läst 
många tidningar under åren. 
Melleruds Nyheter är dock 
den tidning jag håller främst! 
Hoppas ni orkar hänga i!!!!”

Tack! Detta gjorde min 
dag, du fick oss på redaktio-
nen att le och känna att det vi 
gör betyder något för er lä-
sare.

 På vägen hem i bilen fun-
derade jag på vem jag upp-
skattar och hur jag kan visa 
det. Jag passade då på att 
köpa med mig familjens fa-
voritmat från vår lokala 
restaurang för att stötta och 

visa uppskattning, vi fick en 
bra kväll och restaurangäga-
ren fick omsättning. På kväl-
len skickades några uppskat-
tande mail och sms till 
människor som betyder 
mycket för mig. 

 I dessa tider arbetar många 
extra hårt med utmaningar vi 
inte är vana vid. En kvinna 
ringde mig från kommunen, 
under samtalets gång förstod 
jag att hon arbetade även 
sena kvällar för att hinna med 
att få ut information till oss 
alla. Många sliter – inom 
vården sliter man med tuffa 
arbetsdagar och värre kom-
mer det nog bli. Transporter 
måste fram så att vi alla får 
vårt toapapper som tydligen 
är hårdvaluta numera. Dag-
ligvarubutikernas personal 
sliter mer än någonsin. 
Mycket ställs på sin spets.

När det väl då behövs, då 
har vi människor som steppar 
upp och presterar utöver det 
vanliga. Vanliga människor 
som blir hjältar, som betyder 
extra mycket.

 Vore det inte toppen att då 
uppskatta dessa hjältar?

Får jag utmana dig att visa 
din uppskattning till någon 
idag extra mycket. Ring nå-
gon som betyder mycket för 

dig, visa din familj hur 
mycket du älskar dem, fråga 
din granne om du kan hjälpa 
till på något sätt. 

Samtidigt kan du kanske 
stötta våra lokala handlare 
som kämpar. Tidigarelägg ett 
klädinköp, unna dig och fa-
miljen take away, kanske 
dags att renovera hemma el-
ler köp en blomma till någon.

Hjälp vårt samhälle och 
dina medmänniskor! Visa 
uppskattning! 
 Tänk på – håll avstånd, 
tvätta händerna och unna 
dig något – det är du värd!

 Mikael Berglund,  
vd Melleruds Nyheter

Mikael Berglund, vd Melleruds 
Nyheter.
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Veckans lunch

Senior
MATSEDEL

Vecka 15 Skolan
Måndag 6/4: Ugnsstekt falukorv med 
stuvade makaroner och broccoli.
Dessert: Ananassoppa.

Tisdag 7/4: Kalops med kokt potatis, 
inlagda rödbetor och blomkål.
Dessert: Äppelkräm.

Onsdag 8/4: Seglartorsk med stuvad 
spenat, kokt potatis och rårivna morötter. 
Dessert: Färsk frukt.

Skärtorsdag 9/4: Vårsoppa.
Dessert: Kesokaka med sylt.

Långfredag 10/4: Påskbuffé.
Dessert: Mandeltårta med vispad grädde.
Påskafton 11/4: Inkoktlax med kall 
romsås, kokt potatis och gröna ärtor.
Dessert: Påskbakelse.
Påskdagen 12/4: Helstekt kotlettrad med 
gräddsås, kokt potatis, äpplemos och 
värdshusgrönsaker.
Dessert: Chokladmousse med vispad grädde.
Hemtjänstens alternativ v. 15
Mån: Ugnspannkaka med stekt fläsk och 
grönsaker. Tis-tor, lör, sön: Falukorv med 
potatismos och grönsaker. 

P
å
sk

lo
v

Hur påverkas våra 
större industriföretag?

Effekterna av Convid-19 märks överallt. Men hur påverkas våra lokala större industriföretag? Är det några kort-
tidspermitteringar eller varsel på gång? Melleruds Nyheter har gjort en rundringning för att kolla läget.

Emballator Mellerud Plast
- Idag har vi fullt upp, 
framför allt när det gäl-
ler handspritflaskor. Det 
är inga varsel på gång för 
våra 75 anställda, säger Ulf 
Nicklasson, t.f vd Embal-
lator Mellerud Plast.
Efterfrågan på handspritflas-
kor har ökat dramatiskt, sista 
veckan med flera 100 pro-
cent.

– Vi har efterfrågan på mer 
än vi kan producera. Säljarna 
har nog aldrig upplevt det här 
trycket tidigare på de här 
produkterna. Vi försöker 
förse våra kunder så gott vi 
kan efter deras behov. På de 
maskiner vi tillverkar sport-
flaskor ställer vi om tillverk-
ningen till handsprit-embal-
lage mellan ordrarna. Vi har 
även gått in med extraskift 
med övertid på helgerna. 
Dessutom är det ju viktigt att 
upprätthålla den befintliga 
produktionen, säger Joachim 
Lundberg, fabrikschef.

I Sverige finns bara ett fåtal 
producenter av handsprit-
flaskor. Att få allt att flyta på 
när ett sådant högt tryck 
uppstått såpass hastigt är 
tufft. När det gäller hand-
spritflaskorna finns tre ”bä-
rare”, det vill säga tre led i 
produktionen. Dels tillverk-
ningen av emballagen, dels 
pumparna och dels tillverk-
ningen av innehållet.

– Det finns en risk att de 
länder som tillverkar till ex-

Örs Cementgjuteri
På Örs Cementgjuteri 
rullar det på som vanligt. 
Företaget har ett 50-tal 
anställda och enligt t.f 
vd:n Mats Larsson är det 
inga varsel på gång.
– Vi känner ingen oro ännu, 
men man vet ju inte om byg-

gen kommer att flyttas fram 
i tid. En del personal är 
hemma på grund av företa-
gets försiktighetsåtgärder, så 
fort man har snuva, hosta 
eller feber ska man stanna 
hemma, säger Mats Larsson.

Susanne Emanuelsson

Hellbergs Dörrar 
i Mellerud AB

Joab Försäljnings AB
– Alla chassitillverkare 
stoppade sin produktion 
förra veckan och eftersom 
vi inte får in några nya last-
bilar har vi också stoppat 
produktionen, säger Peter 
Olsson, vd Joabgruppen 
AB.
I Dals Rostock arbetar ett 
80-tal personer med påbygg-
nader för lastbilar och alla 
anställda är korttidspermit-
terade. Fabriken är dock be-
mannad nästan varje dag, 
eftersom vissa funktioner 
måste fungera.

– Det är stopp i fyra veckor 
till att börja med, men det är 
väldigt osäkert hur länge det 
varar. Vi kommer att bygga 
färdigt det vi har, men efter-

som all lastbilstillverkning 
har stoppats blir det ju som 
en dominoeffekt för oss an-
dra, säger Peter Olsson.

Han menar att företaget 
måste anpassa sig efter rå-
dande omständigheter. Det 
har tagit tre veckor från att 
man jobbat för att säkerställa 
material till ett stopp i pro-
duktionen.

– Det är en tråkig situation, 
men det handlar om yttre 
påverkan. Vi håller på att 
förhandla med facket för att 
lösa detta på bästa sätt. Alla 
inser allvaret och är förstå-
ende. Det är en extrem och 
overklig situation som är helt 
ny för oss, tillägger han.

Susanne Emanuelsson

Daloc AB
Läget är under kontroll 
hos dörrtillverkaren 
Daloc AB, enligt vd:n Pe-
ter Wassberg. Inga varsel 
eller permitteringar är 
planerade.
– Det ser relativt bra ut och 
just nu har vi fullt upp att 
göra, men vi har lite högre 
sjukfrånvaro än normalt. 
Ingen får komma till jobbet 
om man har förkylnings-
symptom. Vi har bra med 
jobb i fabriken och inga pro-

blem med leveranser, berät-
tar Peter Wassberg.

Man följer naturligtvis ut-
vecklingen, men just nu finns 
inga tankar på varken varsel 
eller permitteringar.

Totalt har företaget 450 
anställda, varav ett 25-tal 
arbetar i Mellerud.

– Vi klarar oss bra än så 
länge, sammanfattar Peter 
Wassberg.

Susanne Emanuelsson

På Hellbergs Dörrar i Mel-
lerud finns just nu inga pla-
ner på varken varsel eller 
permitteringar för de 58 
anställda. Orderingången 
är fortsatt okej, säger vd:n 
Sebastian Hellberg.
Han förklarar att byggbran-
schen är ganska förskonad än 
så länge.

– Orderingången är okej på 
den svenska marknaden, 
men har minskat kraftigt på 
den norska marknaden. Både 
stora och små byggare i Sve-
rige säger att det är full fart. 
Det stormar runt om, men 
telefonen ringer och vi har 
många förfrågningar, säger 
Sebastian Hellberg.

Han understryker att man 
tar varje dag som den kom-
mer och alla är medvetna om 
konsekvenserna. Han hyser 

stor respekt för allt som hän-
der med anledning av Co-
vid-19 och vet att allt kan 
ändra sig snabbt.

Veckomöten hålls med 
hela produktionen för att in-
formera om läget. I dagsläget 
är inte fler sjukskrivna än 
normalt.

Företaget har en order-
stock för ungefär sex veckor 
framåt.

– Jag är tacksam över att vi 
har att göra, samtidigt vet vi 
ju inte vad som händer 
framöver. Vi påverkas nog i 
dagsläget mest genom att vi 
kanske avvaktar med vissa 
planer, till exempel hade vi 
tänkt att byta ut alla truckar. 
Nu får vi vänta och se vad 
som händer, konstaterar Se-
bastian Hellberg.

Susanne Emanuelsson

Beamon Plåtbearbetning AB
Samtliga elva heltidsan-
ställda på Beamon Plåt-
bearbetning AB i Mellerud 
är sedan en vecka tillbaka 
korttidspermitterade.
– Det är inget att göra, alla 
drabbas och vi vet inte vart 
det här tar vägen. Joab är en 

stor kund och att de stoppat 
sin produktion påverkar oss 
mycket, säger Anna Björk.

Under de två dagar i veck-
an personalen är på plats 
tillverkas produkter till andra 
kunder än Joab

Susanne Emanuelsson

Brålanda Industri AB
Joab är en stor kund till 
Brålanda Industri AB 
och med anledning av 
det genomfördes några 
korttidspermitteringar i 
måndags.
– Vi jobbar för att komma 
igenom detta, vi hjälps åt al-
lihopa. Det är ju stopp i for-

donsindustrin och det är klart 
att det påverkar oss, säger 
vd:n Leif Broberg.

Företaget har 42 anställda 
och några har blivit korttids-
permitterade. Leif Broberg 
vill inte uttala sig om det 
exakta antalet.

Susanne Emanuelsson

”Väldigt allvarlig situation”

Magnus Olsson, vd Dalslands 
Sparbank.

DALSLAND 
Coronavirusets effekter 
slår hårt mot ekonomin. 
Dalslands sparbank arbe-
tar  för tillfället mycket 
med individuella lösning-
ar. Man får många för-
frågningar av företagare i 
bankens område.
– Det akuta arbetet består i 
att ta emot de olika föränd-
ringar och lånevillkor som 
kommer. Vi jobbar för att få 
till amorteringsförändringar 
och diskuterar hur vi ska gå 
vidare med ytterligare stöd. 
Det är en väldigt allvarlig 
situation, det gäller att lyssna 
på myndigheternas direktiv, 
alla behöver gemensamt 
hjälpa till för att ta oss ur 
detta, säger Magnus Olsson, 
vd på Dalslands Sparbank.

Han konstaterar att banken 
inväntar hur den statliga kris-
garantin som gäller från 1 
april kommer att gynna före-
tagare.

– Jag är osäker på om alla 
småföretagare får hjälp av 
den. Vi håller på att utforma 
direktiv, men än så länge är 
mycket oklart, säger Magnus 
Olsson.

Bankens personal har 
mycket att göra i dessa tider, 
när ekonomin tagit tvärstopp 
för många av bankens kun-
der.

Är du oroad inför framti-
den?

– Ja, det är klart. Det finns 
två aspekter där. Dels är jag 
orolig för våra riskgrupper 
och dels är jag orolig för 
vilka ekonomiska konse-
kvenser en lång tids restrik-

tioner ger. Det kan bli långt-
gående verkningar. Se bara 
på besöksnäringen vars sä-
song snart drar igång. Kon-
sekvenserna kan bli enorma 
för Dalsland, Sverige och i 
hela världen, understryker 
Magnus Olsson.
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se

empel pumpar inte kan leve-
rera. Det krävs också ma-
skinkapacitet för att fylla 
flaskorna. Men personalen 
har ställt upp väldigt bra och 
vi har ett bra samarbete med 
fackklubbarna. Detta är ett 
gott gäng att arbeta med, de 
förstår samhällsnyttan av det 
vi gör. Vi gör allt vi kan med 
de förutsättningar vi har. Alla 
är överens om målet, så det 
är roligt att arbeta i ett sådant 
här bolag, konstaterar Joa-
chim Lundberg.

Företaget beställde tidigt 
hem material för att säkra 
upp produktionen och alla 
jobbar strategiskt för att 
säkra tillgång och efterfrå-
gan.

Förfrågningar kommer 
bland annat från  Norge, Fin-
land, Danmark och Polen. 
Företaget har många förfråg-
ningar även från kommuner 
och landsting. Överallt är det 
brist på emballage till hand-
sprit och tvål.

– Nu får vi så mycket för-
frågningar att vi inte har ka-
pacitet att tillgodose alla. Vi 
skulle kunna mångdubbla 
försäljningen på de produk-
terna och vi kör så mycket vi 
kan. Vi har dessutom ingen 
avmattning i den övriga pro-
duktionen, framhåller sälja-
ren Jan Andersson.

Ulf Nicklasson menar att 
marknaden framöver känns 
relativt stabil.

– Men man måste vara 
förberedd på det värsta, fast 
det vet vi inget om. Vi står i 
beredskap inför en tuff fram-
tid. Men idag har vi fullt upp 
och det är inget som är alar-
merande när det gäller till-
gång på material, säger han.

Susanne Emanuelsson
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MELLERUDS CENTRUM
Erbjudanden varje dag ända fram till påsk! 
Håll utkik hos oss i våra butiker och följ oss på våra sociala medier. 

Shoppa lokalt! #supportyourlocal

Landsvägsgatan 64, Mellerud

Mellerud • Tel. 0530-133 01

HUGGARBYXA 
FUNCTION ERGO
Skyddsbyxa för arbete 
med motorsåg av extra 
robust material för lång 
livslängd

1545:- 

HJÄLMPAKET
FUNCTION UNIVERSAL
Lätt instegsmodell med stort 
nätvisir med bra ljusinsläpp och 
tätning mot hjälmen som
förhindrar att smuts kommer in. 498:- 

Ord. pris 598:-

HÄCKSAX HS 45 
Kompakt och effektiv 
bensindriven häcksax för 
villatomten och torpet med 
60 cm kniv.

2990:- 
Ord. pris 3990:-

MOTORSÅG MS 201
Den lättaste proffsmotorsågen 
från STIHL, perfekt till kvistning.  
2 kedjor ingår.

LÖVBLÅS BR 200
Kompakt och mycket lätt 
ryggburen lövblås

2990:- 
Ord. pris 3990:-

MOTORSÅG MS 211
Effektstark, toppmodern bensinsåg 
med låga vibrationer och mycket 
stark hårdmetallkedja Picco Duro 
för hem och fritid.

3490:- 
Ord. pris 4290:-

6990:- 

Kommunens åtgärder för att 
stötta det lokala näringslivet

Lokala företag ser dras-
tiska inkomstbortfall och 
står inför varsel eller kon-
kurs.
Melleruds kommun har be-
slutat att stödja det lokala 
näringslivet med anledning 
av Covid-19 på flera sätt. 
Man vill bland annat hjälpa 
till att stärka företagens lik-
viditet, frigöra tid hos företa-
gen och upprätthålla efterfrå-
gan. 

För att stärka företagens 
likviditet görs följande åt-
gärder:

Generös hållning med an-
stånd för betalning av faktu-
ror till lokala företag utifrån 
en individuell bedömning. 
Det avser fakturor gällande 
hyror, VA- och renhållnings-
avgifter, bygglov, dispensav-
gifter och alkohol- och to-
baksavgifter. Möjlighet med 
anstånd gäller på fakturor 
som skickas ut till och med 
sista september.

Tidigarelägga betalningar 
till lokala avtalsleverantörer 
från 30 till 10 dagar.

Tidigarelägga betalningar 
till lokala leverantörer utan 
avtal vid behov.

Åtgärder för att frigöra 
tid hos företagen:

 Hänsyn kommer att tas till 
rådande situation i ärenden 
avseende tidsfrister för till-
syn. Exempelvis senarelägg-

ning av tillsynsärenden som 
inte är kritiska och inte gäller 
fara för hälsa och säkerhet.

Åtgärder för att upprätt-
hålla efterfrågan:

Tillstånd för uteservering 
ges löpande efter behandling 
av polisen och uppfyllnad av 
kraven för möjlighet att 
komma igång med uteserve-
ring så fort som möjligt.

Vi uppmanar medborgare 
och företag att handla lokalt 
och stödja vårt lokala nä-
ringsliv.

Åtgärder hos Dalslands 
Miljö och Energiförbund:

Generös hållning med an-
stånd för betalning av faktu-
ror för företag avseende årlig 
tillsynsavgift/kontrollavgift 
för tillsyn/kontroll enligt 
miljöbalken eller livsmed-
elslagstiftningen.

Hänsyn kommer att tas till 
rådande situation, exempel-
vis genom anpassning av 
tillsynen och förlängda tids-
frister i ärenden.

Företag inom café- och 
restaurangbranschen kom-
mer erbjudas rådgivning 
kring hur de kan anpassa sin 
verksamhet efter Folkhälso-
myndighetens restriktioner 
för att minska smittspridning 
av covid-19.

För att ta del av åtgärderna 
ska lokala företag med behov 
inkomma med begäran.

Stöd och rådgivning
Kommunen bevakar konti-
nuerligt insatser som görs av 
stat, region och delregion 
(Fyrbodal) och förmedlar 
insatser riktade till näringsli-
vet via kommunens hemsida, 
näringslivssidan på Face-
book och via e-postutskick.

Hör gärna av dig om du har 
några frågar om dessa stöd 
eller om du behöver hjälp 
med att hitta rätt väg just för 
ditt företag.

Via länken Melleruds 
kommuns näringslivsinfor-
mation kring Coronaviru-
set finns information för dig 
som är företagare om sidor 
med aktuell information om 
coronaviruset. 

Via dessa sidor kan du 
kontinuerligt hålla dig upp-
daterad. Här hittar du bland 
annat information och länkar 
rörande krispaketet för 
svenska företag och jobb. 

Kommunen kan även 
hjälpa dig som företagare att 
komma i kontakt med Före-
tagsakuten Fyrbodal om du 
är i ekonomisk knipa.

Publicerad: 30 mars 2020
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Leg. Optiker Roslind
Köpmantorget 1 • Mellerud • Tel. 0530-419 90

Öppet: Vard 9-18 
Lunch 13-14

Lördagar 10-13

Följ oss på

Är du i behov av nya glasögon men vill 
undvika att träffa för mycket folk?
Nu erbjuder vi tider tidig morgon eller sen eftermiddag / tidig 
kväll, när du får vara ensam i butiken med oss. 

Ring oss på telefon 0530 - 419 90 så berättar vi mer och hjälper 
dig att hitta en tid som passar. Välkommen!

PS. givetvis löser vi även leveransen av dina nya glasögon så 
smidigt som möjligt.

     

Egentid hos optikern?

DÖDSFALL

JORDFÄSTNING

PREDIKOTURER
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Den 24 februari föd-
des vår älskade Wil-
ma, Vendelas lillasys-
ter. Hon vägde 4.080 
gram och var 52 cm 
lång. Stolta föräldrar 
är Andreas Söderqist 
och Madelene Gus-
tafsson, Vässby.

FÖDDA

All ev. uppvaktning
undanbedes. 

Anne-Marie Högberg Olsson

UPPVAKTNING

Veckans 
ros...

...till alla företag och verksam-
heter som tagit emot prao-
elever från Rådaskolan.
...till alla elever i årskurs åtta 
som skött sina platser så väl, 
bra jobbat
P.S. vi återkommer till hösten 
när eleverna blivit nior. :-).

Med vänlig hälsning  
Börje och Steefan

Varmt TACK
till alla er som på olika  
sätt hedrade minnet av 

vår mamma

Ebba Hjalmarsson
vid hennes bortgång 
och begravning. För 

minnesgåvor, besök och 
blommor.  

Ett särskilt tack till 
Fagerlidshemmet för god 

vård och omsorg.
Annette och Marita 

med familjer

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Holms kyrka i Mel-
lerud för Börje Nordin. Som 
inledningsmusik spelade 
kyrkomusiker Anders Fre-
driksson ”Hallelujah” av L. 
Cohen. Akten förrättades av 
Lars-Åke Petersson och till-
sammans sjöng man psalm 
289 samt 297. Vid kistan togs 
avsked av änkan och barn, 
släkt och vänner till de stilla 
tonerna av ”Brothers in arms” 
av M. Knopfler. Som avslut-
ningsmusik spelades ”Time 
to say goodbye” av F. Sartori. 
Till minnet av Börje var koret 
vackert dekorerat med blom-
mor och ljus. Även ett vack-
ert foto av Börje prydde kis-
tan som sedan täcktes av 
handbuketter. Gravsättning 
äger rum i minneslunden på 
Ånimskogs kyrkogård.

MELLERUD
Smyrna: Onsd 19 Bibel-
klassen. Torsd 17 Språkcafé. 
Fred 18 Barnsamling. Sönd 
11 Gudstj. Tommy Petters-
son.
Equmeniakyrkan: Torsd 
18.30 Städ & Trivs. Sönd 17 
Församlingsmöte. 

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

Smyrna: Fred 18.30 
Fredax. Sönd 11 Gudstj. In-
ställd. Tisd 11 Bön.
Equmeniakyrkan Södra 
Dal: Sönd 18 Brålanda, 
Söndagskväll i kyrkan. Vic-
toria Olsson, insamling till 
Diakon- och Pastorsutbild-

SORGTACK

DÖDSFALL

ningen. Tisd 18 Frändefors, 
Ekumenisk passionsandakt 
i Equmeniakyrkan. Onsd 
18 Frändefors Ekumenisk 
passionsandakt i Frände-
fors kyrka. Ev. ändringar 
se hemsida och instagram, 
equmeniakyrkansodradal.
se.
Brålanda: Sönd 15-17 Af-
ternoon tea - Inställt. Sönd 
18 Passionsgudstj. Anette J. 
Carlson. Kyrkbil 308 70.
Timmervik: Sönd 11 
Gudstj. m nattv. Anette J 
Carlson. Kyrkbil 321 18.

FRÄNDEFORS
Frändefors: Sönd 11 
Gudstj., Jubilatekören, 
Victoria Olsson. Månd 18 
Passionsgudstj. Tisd 18 
Passionsgudstj. Equmenia-
kyrkan. Onsd 18 Passions-
gudstj.

Rättelse
I texten om nystartade bolag 
i Melleruds kommun den 11 
mars stod det fel ägare till ett 
företag. Det handlar om 
JKCC Mellerud AB som ska 
bedriva café-restaurang, 
spelombud och paketombud 
i Mellerud. Rätta ägare ska 
vara Kristap Mikkola och 
Jessica Gaardsdal, inget an-
nat.

KF informerades 
om kommunens 
uppdrag i kristid

Anna Granlund informerade full-
mäktige om kommunens uppdrag 
vid en samhällsstörning, som co-
ronaviruset. Arkivbild.

MELLERUD 
Anna Granlund, tillförord-
nad kommunchef i Mel-
lerud, informerade kom-
munfullmäktige i onsdags 
om kommunens uppdrag 
vid en samhällsstörning 
som coronaviruset. 
Kommunens uppdrag är att 
se till att den egna samhälls-
viktiga verksamheten fung-
erar, samordna information 
till allmänheten, delta i re-
gional samverkan. Den ska 
också ta fram och informera 
om riktlinjer för vad som gäl-
ler för kommunens anställda 
och verksamheter, samt ver-
ka för att åstadkomma enhet-
lig inriktning och samord-
ning mellan olika aktörer i 
det geografiska området. Allt 
för att hantera situationen på 
det mest effektiva sättet.

Ny pandemiplan
Melleruds kommun har 
också tagit fram en ny pan-
demiplan  med stöd av Folk-
hälsomyndighetens under-
lag för pandemiberedskap. 
Jämfört med planeringen vid 
den nya influensan 2009 är 
rekommendationen att inte i 
förväg besluta om priorite-
ringar. Besluten behöver 
kunna tas snabbt och anpas-
sas efter händelsens art, 
omfattning och rådande 
kunskaper.  Planen utgör 
därför ett smörgåsbord av 
åtgärder som kan användas 
beroende på händelseut-
vecklingen. Varje förvalt-

ning ska ta fram eller uppda-
tera sin egen handlingsplan 
för hur just den ska upprätt-
hålla sin samhällsviktiga 
verksamhet. 

Begränsa spridningen
Syftet med planen är båda att 
begränsa smittspridningen 
och minska de negativa kon-
sekvenserna, samt att vi tar 
vårt ansvar och upprätthåller 
våra verksamheter.

Det skulle kunna innebära 
att kommunens anställda för 
en tid jobbar förvaltningsö-
vergripande, alltså någon 
annanstans än inom den or-
dinarie förvaltningen.

– Vi ska agera utifrån be-
kräftad information, på fakta, 
och inte utifrån känslor, be-
tonade Anna Granlund.

Hon sade också att det är 
viktigt att omvärldsbevaka, 
att ta reda på vad som händer 
i omvärlden, samt även vad 
andra säger om oss. Vilken 
information sprids om Mel-
leruds kommun? Falsk infor-
mation ska snabbt korrigeras.

Samverkan
Melleruds kommun deltar i 
länsstyrelsens konferenser 
flera gånger per vecka. Kom-
munen har en samverkans-
grupp där kommunchef, de 
olika förvaltningscheferna, 
MAS (medicinskt ansvarig 
sjuksköterska) och motsva-
rande person inom skolan, 
säkerhetschef och kommuni-
katör deltar. 

Ibland deltar också en ad-

jungerad person, som vård-
centralschefen och närings-
livsutvecklaren.

Syftet är att samordna 
kommunens arbete med an-
ledning av covid 19, vara så 
effektiv som möjligt och ha 
koll på vad som pågår.

Talesperson angående hur 
kommunen jobbar med co-
vid-19 gentemot media är i 
nuläget kommunens kom-
munikatör. Detta för att man 
vill nå ett samordnat budskap 
och avlasta annan personal.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se
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Lev livet lite grönare
Vänersborg Brogatan 1. Tel. 0521-72 41 10 Öppet: Vard 10-19, lörd 10-16, sönd 11-16

Pris avser växt om inget annat anges. www.blomsterlandet.se
Reservation för slutförsäljning och tryckfel.

Tidiga perenner 
Välj bland flera olika sorter.
Ord. pris 3990/st

Blomsterlandets 
trädgårdsgödsel och 
gräsmattegödsel 
10 liter. Ord. pris 179-199:-/st

Penséer, 6-pack 
Välj bland flera färger.

3 FÖR 2

3 FÖR 60:-
Påsktazett  ’Téte-à-tête’. Ord. pris 2990/st

3990
2 FÖR 

300:-

Anders Andersson
073-944 47 54

Camilla Hecktor
072-050 93 31

Annelie Carlsson
072-050 93 32

Nuntorp 305, 464 64 Brålanda | www.4klovern.se För oss är ekonomi och juridik naturligt

Nu är det dags igen!
Vi är glada ekonomer och jordnära jurister som hjälper er med bokslut, deklaration 
och SAM-ansökan. Välkommen att höra av dig om du vill veta mer eller boka möte!

Brådskande med stödåtgärder

Göran Andersson, ordförande i 
Melleruds Köpmannaförening. 
Arkivbild.

MELLERUD 
Melleruds Köpmannaför-
enings  styrelse träffas 
varje fredag för att stäm-
ma av läget. Ordförande 
Göran Andersson under-
stryker att det är bråd-
skande med stödåtgärder.
– Förrförra veckan var en 

katastrof både omsättnings-
mässigt och besöksmässigt, 
minskningen låg på 40-50 
procent. Men i torsdags och 
fredags återhämtade det sig 
lite. Fast lönsamheten är 
fortfarande dålig på grund av 
minskad omsättning, säger 
Göran Andersson.

Varje fredag träffas styrel-
sen för att diskutera dagslä-
get och de stödpaket som kan 
påverka småföretagare. Det 
som påverkar direkt är att 
arbetsgivaravgiften tas bort 
till en viss del.

– Mest akut läge är det för 
restauranger och butiker. Vi 

Klubbat på fullmäktige
MELLERUD 
Kommunfullmäktigemö-
tet onsdag 25 mars var 
förlagt till Sparbanksa-
longen, Kulturbruket på 
Dal, där ledamöterna kun-
de sprida ut sig i lokalen, 
med tanke på smittrisk.
Som första ärende godkän-
des den nya pandemiplanen, 
som beskrivs i artikeln om 
information kring corona-
pandemin.

En motion om personalför-
sörjningsplan, inlämnad av 
socialdemokraterna Michael 
Melby och Marianne Sand 
Wallin ansågs besvarad ge-
nom att kommunstyrelsen 
får i uppdrag att under 2020 
påbörja arbetet med att ta 
fram en personalförsörj-
ningsplan för Melleruds 
kommun för färdigställande 
under 2021. Syftet är att syn-
liggöra kommande års kom-
petensbehov med förslag på 
insatser och aktiviteter för att 
möta kommunens behov av 
kompetens. 

I sin motion hade Michael 
Melby och Marianne Sand 
Wallin föreslagit att perso-
nalförsörjningsplanen bred-
das till att även omfatta 
verksamhetsområden som 
inte tidigare prioriterats, som 
kommunens välfärdsarbeta-
re inom Kommunals verk-
samhetsområden, och att 
planen beslutas redan under 
2020.

– Jag tackar för bered-
ningen och är glad att både 
tjänstemän och politiker har 
förstått vikten av en plan, och 

jag har förståelse för att HR 
behöver mer tid, sade Mi-
chael Melby (S). Han kom-
menterade att omvårdnads-
personal i dessa tider kallas 
änglar och hjältar, men påpe-
kade att det inte säkrar deras 
vardag, skäliga löner och 
arbetsförhållanden. 

Melby avslutade med en 
dikt av Tage Danielsson ”En 
droppe droppad i livets älv, 
har ingen kraft att flyta själv. 
Det ställs ett krav på varenda 
droppe: hjälp att hålla de 
andra oppe”. Michael Melby 
yrkade bifall till motionen.

Liselott Hassel för Sveri-
gedemokraternas yrkade 
också bifall till socialdemo-
kraternas motion.

– Men vi tycker det är trå-
kigt att behöva lägga en mo-
tion om något som är själv-
klart, sade hon.

Det blev votering och re-
sultatet blev 16 röster till 
kommunstyrelsens förslag 
och 15 röster till socialdemo-
kraternas förslag.

Ännu en motion fanns på 
dagordningen, inlämnad av 
Pål Magnussen (V) som vill 
att alla anställda och förtro-
endevalda i Mellerud ges en 
obligatorisk utbildning i 
mänskliga rättigheter. Han 
menar att det är angeläget att 
politiker får grundläggande 
kunskap i dessa frågor. 

Motionen ansågs besvarad 
med hänvisning till den kom-
petensutveckling inom om-
rådet för mänskliga rättighe-
ter som har genomförts, 
pågår och ska genomföras 
inom kommunen. 

– Det är digniteten av la-
garna som styr vår verksam-
het och grundlagen är tyngst, 
påpekade Pål Magnussen. 
Han menade att man själv-
klart kan man ha synpunkter 
på om folk ska bära slöja eller 
inte, eller tigga. Men det är 
inte kommunfullmäktige 
som bestämmer det utan 
grundlagen. 

– Det viktiga är att få fram 
ett medvetande i den här 
församlingen om vad vi hål-
ler på med. Vill vi ändra lagar 
får vi vända oss till riksda-
gen, sade Magnussen som 
yrkade bifall till motionen.

Omröstning ledde till att 
fullmäktige beslutade att bi-
falla kommunstyrelsens för-
slag.

Mohamed Mahmoud(MP 
valdes till ny ersättare i soci-
alnämnden och i krisled-
ningsnämnden.

Ny huvudman i Dalslands 
Sparbank efter Thomas Hag-
man (S) blir Michael Melby 
(S).

I ett tillägsärende besluta-
des att till följd av utbrottet 
av coronaviruset anta ett till-
lägg i nämndernas regle-
mente för att kunna öka 
möjligheterna till fortsatta 
sammanträden utan att samt-
liga ledamöter behöver vis-
tas i samma lokal. Deltagan-
det ska i sådant fall ske 
genom ljud- och bildöverfö-
ring i realtid samt på ett så-
dant sätt att samtliga delta-
gare kan se och höra varandra 
och delta på lika villkor. 
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

för diskussioner med kom-
munen om olika åtgärder. 
Det kan handla om subven-
tionerade hyror i deras fast-
igheter, vi för även diskus-
sioner med övriga 
fastighetsägare i centrum, 
berättar Göran Andersson.

Om norrmännen fortfa-
rande har inreseförbud till 
påsk kommer detta att slå 
hårt mot handeln. Många 
norrmän har som tradition att 
åka till Sverige under påsk-
helgen.

– Rent generellt är vi oro-
liga hur länge detta varar. En 
till två veckor är inte så far-

ligt. Men i och med att reger-
ingen uppmanar folk att 
stanna hemma hamnar vi ett 
helt annat läge. Fortsätter det 
här fram till sommaren kom-
mer ett antal företag att få 
problem. Vi har ingen varu-
brist just nu, men det kan det 
bli i höst och inför julen. Det 
kan bli importproblem och så 
vidare. Nu gäller det att alla 
gör budgetar utifrån dagslä-
get så vi kan driva företagen 
vidare även om det blir lång-
varigt, men viktigast av allt 
är att man handlar lokalt samt 
besöker restauranger så vi 
behåller den mångfalden 

som vi Mellerudsbor har, 
konstaterar Göran Anders-
son.
 Susanne Emanuelsson 

susanne@mellerudsnyheter.se

Ny t.f kommunchef 
på plats sedan igår

Sedan igår är Annika Wen-
nerblom, tidigare stadsdi-
rektör i Trollhättan, till-
förordnad kommunchef i 
Mellerud.
Annika Wennerblom är född 
1952 och pensionär sedan 

Annika Wennerblom är tillförord-
nad kommunchef i Mellerud tills 
en ny ordinarie kommunchef re-
kryterats. Foto: Privat.

tre år. Hon kommer att vara 
kommunchef i Mellerud tills 
en ny ordinarie kommunchef 
rekryterats.

– Melleruds kommun är i 
en situation där de är utan 
kommunchef och då tänkte 
jag att jag kan hjälpa till. I 
maj är det tre år sedan jag 
gick i pension och jag tycker 
det ska bli roligt att bryta 
ledigheten ett tag och arbeta 
igen. Jag var stadsdirektör i 
Trollhättan i tolv år och 
innan dess arbetade jag 38 år 
i en politisk styrorganisation. 
Under min tid som pensionär 
har jag jobbat som mentor för 
chefer i en kommun i Bohus-
län, berättar Annika.

Kommunstyrelsens ordfö-
rande Morgan E Andersson 
är mycket nöjd över rekryte-
ringen.

– I Annika Wennerblom får 
vi en erfaren kommunchef 
som kan det kommunala 
ledningssättet, säger han och 
tillägger att Anna Granlund 
som varit tillförordnad kom-
munchef i ett par veckor nu, 
redan tidigt  förklarade att 
hon ville återgå till sin ordi-
narie tjänst som  kommuni-
kations- och säkerhetschef 
så snart som möjligt, vilket 
nu skett.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se



Läs uppdaterad information om nya  
coronaviruset på krisinformation.se

Vi måste alla hjälpa till för att minska smittspridningen  
av det nya coronaviruset. Stanna hemma om du är sjuk. 
Även om du bara är lite sjuk. Vänta minst två dygn efter 
att du blivit frisk innan du går till jobbet eller skolan igen. 

Tillsammans kan  
vi bromsa smittan.

FRÅN SVENSKA MYNDIGHETER
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TACK!
TACK NIKLAS FÖR ATT VI FICK FÖRTROENDET ATT 

LEVERERA BYGGMATERIAL TILL DITT PROJEKT!

PSST! 
HAR DU SOM LÄSER DETTA OCKSÅ 

ETT BYGGPROJEKT PÅ GÅNG?  

VÄLKOMMEN IN SÅ HJÄLPER VI DIG ATT LYCKAS!
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Gammalt och nytt i häftig kombo

Från början hade huset fyra rum och kök på nedervåningen. Nu har Niklas öppnat upp till nock, slagit ut väg-
gar och förvandlat bottenvåningen totalt.

GRINSTAD 
Niklas Krafft, 29 år, köpte 
ett nedgånget hus från 
1907 i Grinstad för fem år 
sedan. Sedan något år på-
går en renovering av huset 
som genomgår en otroligt 
häftig förvandling där 
gamla detaljer kombine-
ras med moderna inslag.

Huset  som tidigare bland 
annat huserat skomakare och 
varit postlokal, var så dåligt 
isolerat att det blåste rakt 
igenom. Niklas hade sina 
planer klara när renoverings-
arbetet drog igång för något 
år sedan. Det tar dock tid, 
eftersom han gör i stort sett 
allting själv tillsammans 

Här syns de vackra timmerväggarna som Niklas Krafft valt att behålla. Han har också köpt en gammal Ches-
terfieldgrupp som passar perfekt in i miljön.

Köket, som nästan är klart, är hypermodernt med massor av tekniska detaljer.

Här har den gamla skorsten som var placerad mitt i huset rivits. Foto: 
Privat.

Den här gamla barnskon med en stödställning hittades under renove-
ringsarbetet i golvet utanför badrummet på andra våningen. Fastigheten 
har inhyst skomakare en gång i tiden.

med sin pappa Raymond. 
Under ett års tid var även 
Kristoffer ”Kakan” Her-
bertsson med under arbetet.

Det är en riktig aha-upple-
velse när man kommer in i 
huset. Det är öppet upp till 
nock, på övervåningen finns 
bara ett sovrum. Där trappan 
upp är placerad fanns tidi-
gare en stor skorsten med 
bakugn, vedspis och öppen 
spis. Den var bärande så en 
tio meter platsbyggd balk har 
ersatt murstocken.

Idéer på inredning
– Jag har bland annat jobbat 
som rivningsarbetare i Göte-
borg och fick många idéer då 
på inredning, säger Niklas.

Han har valt att behålla 
delar av de gamla bjälkarna i 
väggarna. Efter hårt arbete 
för att få bort den gamla iso-
leringen som bestod av höns-
nät, trasor, lera och vass har 
han klarlackat dem. 

– Jag har petat med kniv 
mellan stockarna och i 
sprickorna för att få bort allt 
skräp.

På ett ställe har han sparat 
tidningssidor som satt på 
bjälkarna, allt för att bevara 
husets historia.

– Jag gillar känslan av trä. 

stegen. Nu saknas bara trapp-
räcket.

Färgskalan går i brunt, 
grått och svart, även i den 
fondvägg som satts upp i det 
stora allrummet. Det hyper-
moderna köket är en spän-
nande motvikt till de äldre 
detaljerna. Ett kylskåp som 
du ser rakt in i och där lam-
pan tänder sig när du knack-
ar på dörren. Ismaskin som 
gör krossad is är en annan 

detalj liksom avfallskvarn.
Niklas visar en lucka i 

golvet utanför det nybyggda 
badrummet.

– Här hade man en sval förr 
i tiden. Jag vill bevara den 
och sätta en glaslucka över 
utrymmet och sedan använda 
det som vinkyl, avslöjar han 
leende.
 Susanne Emanuelsson 

susanne@mellerudsnyheter.se

Mitt köksbord med stolar har 
tillverkats för länge sedan av 
en gammal farbror, som har 
avlidit. Vi ska tillverka egna 
taklister med stukatur och jag 
köpte en gammal Chester-
field-soffgrupp på auktion 
som passar bra in i min stil, 
förklarar Niklas.

Öppet till nock
Till att börja med lades ett 
nytt tak, därefter sattes ett 
nytt innertak. Taket mellan 
våningarna togs bort så att 
det blev öppet till nock. För-
utom där Niklas sovrum är 
placerat.

– Jag planerar att ha en balk 
över den öppna delen som 
man kan gå på, så kan jag ha 
en fåtölj och stjärnkikare vid 
fönstret på gaveln, avslöjar 
Niklas.

Pappa Raymond muttrar 
lite.

– Jag har varit skeptisk till 
många av Niklas idéer och en 
del har vi fått göra om. Niklas 
kan vara väldigt bestämd om 
hur han vill ha det. Det hade 
varit billigare att riva och 
bygga nytt, säger han leende.

Huset har tilläggsisolerats 
och värms upp av en luft-luft 
värmepump. Kanske sätter 
Niklas också in en kamin.

Gammal barnsko
Det gamla golvet har rivits ut 
så bara jordgolvet var kvar. I 
det gamla golvet hittade Nik-
las en gammal barnsko med 
stödställning i metall, den 
kommer han att spara. 

I en kakelugn som revs 
fann Niklas två skifferplattor 
med text, en från 1907 och en 
från 1927. Dessutom hittade 
han en bräda med text från 
1963.

I badrummet som tidigare 
fanns på övervåningen hit-
tades för övrigt sju (!) olika 
ytskikt.

Nytt laminatgolv som ser 
ut som träplankor pryder nu 
nedervåningen. Trappan upp 
letade Niklas länge efter, han 
ville kunna se igenom trapp-

BYGGTEMA
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Hellbergs Dörrar i Mellerud AB

Tel. 0530-40 000   |   www.hellbergs.se

Ståldörrar man kan lita på

MELLERUD Långgatan 76 / 0530-75 52 00 
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www.optimera.se

OPTIMERA KÖKET
JUST NU KAMPANJ PÅ MARBODAL!

20 000:–
I RABATT PÅ SVANEN-

MÄRKTA KÖK

FÅ UPP TILL

40 000:–
I RABATT NÄR 
DU KÖPER ETT 

MARBODALKÖK*

Stefan   Christoffer

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

0530-421 64

Alltid efter era önskemål

Byggnadssnickare
Renoveringar

Om- och tillbyggnader 
m.m.

Som husägare är man 
ständigt på jakt efter att 
sänka driftskostnaderna. 
Elen är ofta en av de största 
kostnaderna, speciellt om 
man som jag och frun bor 
i ett hus som värms med 
direktverkande dylik.
För mer än tio år sedan gick 
vi över till en luftvärme-
pump, som sänkte uppvärm-
ningskostnaden rejält. När 
jag går runt i vårt villaom-
råde kan jag konstatera att 
det är en populär metod. Vart 
och vartannat hus har en så-
dan lösning.

Men hur sänker man kost-
naden ytterligare? Det finns 
flera metoder. En är att borra 
för bergvärme. Men för att 
den lösningen ska fungera 
krävs vattenburen värme i 
huset och att bygga om för 
det är en jättekostnad. Dess-
utom kräver bergvärmeborr-
ning godkännande av miljö-
kontoret.

Alternativet solceller
En lösning som sprider sig är 
solceller på taket. Vi började 

Jag en elproducent – 
en personlig betraktelse

Vår anläggning är uppbyggd av 21 solcellspaneler som ligger på den del av taket som är vänd mot söder.

fundera allvarligt på det för 
några år sedan. Våren 2018 
kom vår elleverantör Vatten-
fall och mätte takstorlek, 
vinkel och riktning och gav 
oss en offert. Den hamnade 
på cirka 160 000 kronor efter 
ROT-avdrag och de räknade 
med att anläggningen skulle 
betala sig själv på cirka 15 år. 
Vi backade det året, men i 
våras bestämde vi. Vi kör.

Den första jobbposten var 
när vår kontakt på Vattenfall 
frågade hur gammalt vårt tak 
var. Hon påpekade att sol-
cellsanläggningen beräknas 
hålla minst 30 år och att byta 
tak när den ligger på plats kan 
ge problem. Eftersom vårt 
tak härstammar från 1979 
såg vi det bäst att byta det 
först.

I september började arbe-

tet med att lägga på solcel-
lerna. Vattenfall hade räknat 
ut att det på vårt tak fanns 
plats för 21 plattor. Eftersom 
jag är född med tummen mitt 
i handen lät vi dem sköta 
alltihop. Det tog cirka en 
vecka, men därmed var det 
inte klart.

Sedan behövs det en om-
vandlare. Solcellerna produ-
cerar likström och i nätet är 
det växelström. Dessutom 
ska omvandlaren kopplas 
ihop med elcentralen, både 
den utvändiga med huvud-
säkringarna och den invän-
diga. Det drogs en hel del 
ledningar, både in- och ut-
vändigt.

Så var det dags för upp-
kopplingen till nätet, som 
bara får skötas av elektriker 
med särskild behörighet. 

Totalt tog det drygt en månad 
från byggnadsställningarna 
restes tills vi producerade vår 
egen el. Och kom ihåg, an-
läggningen producerar även 
när det är mulet eller regnar, 
även om den då givetvis inte 
ger samma effekt som vid 
direkt solsken.

Att tänka på
Om man funderar på att in-
stallera en solcellsanlägg-
ning är det klokt att låta en 
tänkt leverantör göra beräk-
ningar på hur mycket man 
kan få ut av den. De faktorer 
som påverkar:

• Hur ligger huset placerat 
i nord-sydlig riktning? Vi 
hade tur när ena långsidan 
ligger direkt riktad mot 
söder. Det innebär att den 
takdelen har sol mesta 
möjligt antal timmar per 
dygn.

• Takets vinkel. Det ska ha 
lagom lutning för att solen 
ska ta maximalt.

• Takets storlek. Hur många 
paneler får plats?

• Finns det höga träd eller 
annat som skuggar? Det 
kan i så fall vara klokt att 
ta ner dem eftersom de 
minskar effekten.

• Takets ålder. Behöver vi 
byta?

Ekonomi
Eftersom vi bara har haft 
anläggningen i några måna-
der är det svårt att säga hur 
det kommer att slå ekono-
miskt. Ekonomin i affären 
handlar om tre faktorer:

• Hur mycket av den el vi 
köper från Vattenfall som 
ersätts av el vi själv pro-
ducerar. När jag jämför 
december – januari för 
drygt ett år sedan med 
samma period nu i år 
sjönk det vi debiterades 
för från 2 684 kWh till 
1 625 kWh, en minskning 
med drygt 500 kWh per 
månad och detta under 
den period när solen är 
uppe kortast tid. Samti-

BYGG

BYGGTEMA
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Svåra tider för de lokala företagen
Näringslivsenheten i Mel-
lerud har genom en enkät 
frågat företagen hur de 
har det under coronakri-
sen. 
Fram till 25 mars hade 62 
företag svarat. Från besöks-
näringen 21 stycken och 41 

stycken företag från övriga 
näringar som handel, till-
verkningsindustri, kultur- 
och nöje, bygg, med flera.

Enkäten visar att 57 pro-
cent av alla branscher i Mel-
lerud överväger att permit-
tera eller inför 

arbetstidsförkortning. Drygt 
hälften av företagen (alla 
branscher) har antingen vars-
lat redan eller kommer att 
behöva göra det. 

Intäktstappen varierar men 
är betydande för många.

Överväger ert företag att permittera och/eller inför 
arbetstidsförkortning? 

67%

33%

Besöksnäringen

Ja

Nej

53%47%

Övriga branscher

Ja

Nej

57%
43%

Alla branscher

Ja

Nej

Vi är nu mitt inne i det här 
århundrades värsta kris och 
Sveriges regering, regioner 
och kommuner söker samla 
alla goda krafter för att 
lindra människors lidande 
och företagens förfall, men 
så icke i Melleruds kommun.

Kommunens politiska led-
ning passar på att sparka 
kommunchefen som natur-
ligtvis i högsta grad hade 
behövts i detta krisläge. 
Några sakliga grunder för 
uppsägningen har inte fram-
kommit, vilket Pål Magnus-
son i förra veckans insändare 
redovisade i en god samman-
fattning. Så vitt framkommit 
så har ingen av företrädarna 
för de sex partier som utgör 

majoriteten ifrågasatt avske-
det, vilket är uppseende-
väckande. 

Lättvindiga avsteg från 
arbetsrätten och god sed är 
alltid beklagansvärt liksom 
kostnaderna i trängt läge. 
Men vad som är ännu mer 
oroväckande är kommunled-
ningens bristande förmåga 
att samla alla goda krafter för 
att rida ut coronakrisen.

Varje kommun har ansvar 
för flera myndighetsutövan-
de vilket regleras i en omfat-
tande lagstiftning. Kommu-
nens chefstjänstemän har en 
mycket viktig uppgift att se 
till att nämnders och styrel-
sers beslut har laga grund, 
vilket ibland leder till kon-

flikter. Inte minst i vår tid när 
vi fått många okunniga och 
oerfarna politiker i kommu-
nerna så sparkar man tjänste-
män som beivrar lagens ef-
terföljd. Misstag kan begås i 
sak men kombinerat med 
omgivningens medlöperi 
kan det leda till katastrof.

I budgeten härförleden 
avslog majoriteten ett förslag 
att årligen avsätta 20 000 
kronor för upphandling av 
närproducerad konst till 
kommunen. Skälet till avslag 
angavs vara kommunens 
ekonomi. Uppsägningen av 
kommunchefen lär med 
följdkostnader gå på minst 
2,5 miljoner.

 Karl-Axel Nordström

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

Ledarskap i orostider 
i Melleruds kommun?

När jag läste om hanteringen 
av kommunchefen i kom-
munen så är det mycket 
oproffsigt om ett kommunal-
råd enväldigt kan ge sig på 
kommunens chef. Bedröv-
ligt och omdömeslöst. En 
uppsägning under sådana 
förhållanden ska ej tas emot 
utan snarare ska stödsamtal 
och upprättelse ges. Kanske 
skulle centerpartiet leta fram 
en lämpligare representant 
för kommunalrådsuppdraget 
för framtiden.

 I samma upplaga av Mel-
lerud Nyheter står fyra gub-
bar på rad under rubriken 
Planerar högklassigt be-

sökscenter i Håverud. Nog 
fattas det något! Kanske 
kvinnliga representanter 
skulle lyfta uppdraget? Lena 
Lundberg som på ett mycket 
proffsigt sätt formade be-
sökscentret när det öppnade 
borde ingå.  Kanske också 
Jörgen Svensson på Dals-
lands konstmuseum som är 
både konstnär och musei-
chef, men så klart fler kvin-
nor i planeringen. 

Högklassigt kan vara fel 
inriktning beroende på vad 
man lägger in för betydelse i 
det ordet. Högklassigt ur 
vems perspektiv? Barnfa-
miljens med begränsad eko-

nomi är den intressant? Eller 
medelålders välsituerade? 
Kanske är den lite ruffa mil-
jön helt rätt, men ett mer 
uppstramat intressantare 
innehåll. Restaurangvagnar i 
DVVJs vagnar för vem? Vill 
gubbgruppen exkludera en 
hel del resenärer med ett 
smalare dyrare utbud? Att få 
inkomster av besöksnäring-
en är ju självklart men låt det 
ha en bredd för mångas plån-
böcker.

Elsa Hallbäck,  
dalslänning i själ och hjärta

Dålig hantering av kommunchefen

digt var den perioden i år 
varmare än förra året, så 
den verkliga minskningen 
kan vara något lägre.

• Hur mycket överskottsel 
vi matar in i systemet. Det 
görs när vi producerar 
mer än vi förbrukar. I pe-
rioden ovan var det bara 
69 kWh totalt, men redan 
i februari var det uppe i 
232 kWh på en månad. 
För denna el får vi cirka 
40 öre per kWh, och dess-
utom i samband med de-
klarationen en skattere-
duktion på i dagsläget 60 
öre per under året inmatad 
kWh.

• Värdeökning på huset. I 
dagsläget är solceller gan-
ska ovanligt. Om vi skulle 
få för oss att sälja huset 
räknar jag med att vi dels 
har en konkurrensfördel 
mot hus som saknar an-
läggning, dels får igen en 
stor del av det vi satsat 
genom att kunna ta ut ett 
högre pris. Efter hand som 
fler och fler skaffar an-
läggning kommer det att 
bli en konkurrensnackdel, 
och troligt leda till lägre 
pris, om man inte har en.

Vi hade ett bra ekonomiskt 
läge och kunde använda 
pengarna från ett arv att in-
stallera anläggning. Men 
även om man lånar bör de 
minskade elkostnaderna 
med god marginal kompen-
sera för räntan på lånet.

Tips och råd
Det finns många leverantörer 
av solcellsanläggningar. Det 
kan vara klokt att jämföra. Se 
bara till att det de erbjuder är 
en totallösning, inklusive 
uppkoppling mot nätet.

Dalsland Miljö- och Ener-
gikontor erbjuder också 
gratis rådgivning om hur 
man kan sänka sin elförbruk-
ning, inklusive att producera 
egen el. Mer information och 
kontaktuppgifter finns på 
www.dalsland.se

Lycka till!
Lars Nilsson

BYGGTEMA

Oklart om årets Kanalyra
Angående Kanalyran i juli 
säger Melleruds kommuns 
kommunikatör Filippa Bel-
lamy att de inte vet hur det 

blir ännu. Kommunen följer 
Folkhälsomyndighetens re-
kommendationer och sedan 
några dagar tillbaka gäller 

bestämmelsen att samla fler 
an 50 personer inte är tillåtet.

Nästa vecka hoppas man 
kunna ta ett beslut.

Järnvägsgatan 10, 464 62 Brålanda
0521-77 88 50, bolist.se/butiker/bralanda-tra-ab/

BRÅLANDA TRÄ AB
BYGGVARUHUS

Öppet: måndag-fredag kl. 7–18 
Lördagsöppet: april till september kl. 9-13

ÄR DET DAGS FÖR 

NYA FÖNSTER? 

PASSA DÅ PÅ ATT BYTA 

YTTERDÖRREN OCKSÅ

VID KÖP AV 

MINST 7 FÖNSTER 

SÅ BJUDER VI PÅ

EN YTTERDÖRR
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.se 

Hundkurser 
startar v. 2

   073-970 71 95

Är hunden 
ensam hemma?

Jag har hunddagis

   073-970 71 95

.se 

Tovig hund? 
Jag är hundfrisör

   073-970 71 95

.se 

Hönsfoder
Björkved

Tel. 0521-360 48

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

Halmpellets
Ströpellets

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

Torvströ
Pappersströ

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

Hösilage
Hästfoder

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

Hästfoder
Tillbehör häst

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

Majs t. åtel
Stor/småsäck

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

Kutterspån
Lantbruksströ

www.granplantor.se

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

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

Tall • Hybridlärk • Sitka • Löv
Hybridasp • Ädellöv

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

Stefan   Christoffer

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

0530-421 64
blends

2 nyanser

1 nyans

gradient1

gradient2

VVS
Allt inom 

Nordvästra Skånes Arborister
FAUNUS TRÄD

Kristian 070-743 57 50 
www.faunustrad.se

Trädfällning

Nordvästra Skånes Arborister
FAUNUS TRÄD

Kristian 070-743 57 50 
www.faunustrad.se

Beskärning
(även fruktträd)

Nordvästra Skånes Arborister
FAUNUS TRÄD

Kristian 070-743 57 50 
www.faunustrad.se

Stubbfräsning

Nordvästra Skånes Arborister
FAUNUS TRÄD

Kristian 070-743 57 50 
www.faunustrad.se

Häckklippning

Nordvästra Skånes Arborister
FAUNUS TRÄD

Kristian 070-743 57 50 
www.faunustrad.se

Frukt- 
beskärning

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

Namn:                             

Adress:    Tel:

Postadress:                                                

MellerudsFyndet
Annonsera för bara 75:-

SÄLJES SKÄNKESBYTESKÖPES

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.

säljes
VETERAN VÄGHYVEL 
Bolinder 63 årsmodell. 
Högstbjudande.  
Tel. 073-904 70 93.

             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

www.grongestaltning.se

Grön Gestaltning
Trädgårdsanläggning
Fredrik Persson
073-691 31 24

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

VÅRBRUKSTIDER 
kontakta

Lägenheter
i centrala Mellerud 

& Åsensbruk

joacim@lundgrensbygg.se
070-585 67 09

Melleruds Hyres AB

• Nyrenoverat hus,
 Landsvägsgatan,  
 4 rok. Ca 90 kvm.

• Lägenhet, Postgatan 30,
 3 rok. Ca 90 kvm. Uteplats,  
 2 våningar, egen entré.

olesensbygg@gmail.com

Allt inom golv 

och mattor

Dalsland & södra Värmland

101,6 MHz

NU FINNS VI I MELLERUD

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

www.radio45.se

En lokal radiokanal med  
säte i Åmål som du hör  

i Dalsland & södra Värmland

Flyttstäd
Veckostäd
Fönsterputs

Rullande sy 
& hemservice

070-649 32 86

Tel. 0530-414 10 • www.sunlike.se

Sol & värme 
utan att flyga

Bänkskivor
Fönsterbrädor

Gravstenar – renovering
070-685 22 27

TRESTADS  
STENHUGGERI AB

UTHYRES

LEDIGA PLATSER

Damer
Frändefors IF – Viken
0-15 (0-3)
IF Viken – Åsebro/Brålanda IF
10-0 (4-0)
Sista matchen i gruppen spelas 
fredag 3 april.

Herrar Grupp 1
IFK Åmål – Melleruds IF
1-2 (0-0)
MIF: Sebastian Hedlund och Karl 
Svensson
Sista matchen i gruppen spelas 
lördag 4 april.

Herrar Grupp 2
Brålanda IF – Frändefors IF
4-1 (0-3)
BIF: Oscar Björnekil och Victor 
Mattsson 2 var. FIF: Alex Berg 
Martinelle
Sista matchen i gruppen spelas 
lördag 4 april.

Herrar grupp 3
Högsäters GF – Tösse IF
3-0 (walk over)
Färgelanda IF – Fengersfors IK
0-3 (walk over)

Sluttabell 
Högsäters GF 14-2 12p
Fengersfors IK 7-5 6p
Färgelanda IF 5-14 3p
Tösse IF 5-10 0p

Herrar grupp 4
IF Viken – Åsebro IF
6-2 (4-0)
ÅIF: Alassane Ouarma och 
Ibrahim Tahini
Ellenö IK – Bäckefors IF
0-3 (walk over)

Sluttabell 
IF Viken 15-3 7p
Åsebro IF 6-8 6p
Bäckefors IF 5-3 4p
Ellenö IK 1-13 0p

Dalslands Sparbanks Cup
Några av grupperna i fotbolls-DM slutspelades i helgen. 
För de grupperna anger vi sluttabellen med målskillnad 
och poäng för respektive lag. Notabelt är att hela tre av 
de matcher som skulle spelats ställdes in sedan ett av 
lagen lämnat walk over.

FOTBOLL
Dalslands FF följer exem-
plen från Västergötland och 
Bohuslän och skjuter upp 
seriestarten för förbundets 
seniorserier och de för P15, 
P16 och F15. Spelet börjar i 
juni, exakt datum meddelas 
senare. Serierna kommer att 
spelas som enkelserier.

Yngre spelar som vanligt, 

inte heller finns det något 
förbud mot att spela trä-
ningsmatcher. Däremot 
ställs alla planerade cuper in 
till och med 1 augusti.

När det gäller DM spelas 
gruppspelet klart, medan 
slutspelet skjuts till hösten. 
För damerna utses segraren 
i gruppspelet till distrikts-
mästare.

Seriestarten 
skjuts upp

Fengersfors IK
Fengersfors vann division 6 
förra året och är således ny-
komlingar i division 5 i år. De 
har ambitionen att hamna på 
övre halvan i tabellen.

Laget tränas av Thomas 

Sääw med Stig Krokström 
som lagledare. De har fått en 
ny spelare. Det är Simon 
Schullström som kommer 
från IK Åmål. Däremot ha de 
inte förlorat någon.

Fengersfors IK tippar Brå-
landa IF som seriesegrare.

Inför seriestarten

SPORT

0530-360 90 • info@niklassonstryckeri.se

TRYCK | DIGITALTRYCK | STORFORMAT 
VARIABLETRYCK | DISTRIBUTION
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Andelslamm.se 
Du äger vi sköter 

0768-522227 

Vi tar hand om bilen

BILTILLBEHÖR
BILDELSSHOPEN

0530�730 740

Vi tar hand om bilen

RESERVDELAR
BILDELSSHOPEN

0530�730 740

Vi tar hand om bilen

BILVÅRD
BILDELSSHOPEN

0530�730 740

Vi tar hand om bilen

BILBATTERIER
BILDELSSHOPEN

0530�730 740

Storgatan 26 i Brålanda 
Tel: 0761-95 53 60

Även vaxning

fotvård
Blommans

Martin
073-99 21 446

Kompletta 
badrumsrenoveringar

Canal Digital, Viasat 
och Boxer

070-328 08 60 
lars@dalslandsantennservice.se

Da l s l ands

Antenn-
Service
Da l s l ands

Antenn-
Service

Grundig Tv
070-328 08 60 

lars@dalslandsantennservice.se

Da l s l ands

Antenn-
Service
Da l s l ands

Antenn-
Service

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

DALSLANDS
VVS AB
DALSLANDS
VVS AB

 

Marcus Johansson

Naturligtvis 
hjälper  

vi dig med  
Rot-avdraget 

Byggnadsställningar
076-195 60 72

Maskiner och lastbilar
Sand, grus, singel, jord 

och täckbark
Rolf: 070-537 34 72

www.vermdal.se

DALVÄRM

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

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

Inramning
Konstnärsmaterial

Vassvikens Loppis

Söndagar 11-15
el. enligt ök

073-828 80 26
Vassviken 501 Ånimskog

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

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!

Livfskällan – för Dig –
Sv. klassisk massage, natur-
terapi, med.laser, andullation, 
ir-bastu, kost o näringsprep, 
homeopatmed.
Storgatan 22 i Brålanda
Ring Nina 073-707 25 60
www.lifvskallanfordig.se

DJUR, TRÄGÅRD, 
LANTBRUK
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Melodikrysset v.14 - 4 april

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. 14 – 4 april

05:30 Köket
05:45 Nyhetsmorgon
10:00 Malou efter tio
12:00 Hem till gården
12:30 Halv åtta hos mig
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
22:40 Sporten
22:55 TV4Vädret
23:00	Hawaii	five-0
23:55 Law & Order
01:50 Elementary
02:45	Hawaii	five-0
03:45 En plats i solen: 
 Sommarsol
04:45 Husjägarna

05:30 Köket
05:45 Nyhetsmorgon
10:00 Malou efter tio
12:00 Hem till gården
12:30 Halv åtta hos mig
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 Dina frågor om corona
21:00 Scandinavian Star
22:00 TV4Nyheterna
22:30 Ekonominyheterna
22:40 Sporten
22:55 TV4Vädret
23:00	Hawaii	five-0
23:55 Law & Order
01:50 Elementary
02:45	Hawaii	five-0
03:45 En plats i solen: 
 Sommarsol
04:45 Husjägarna

05:30 Köket
05:45 Nyhetsmorgon
10:00 Malou efter tio
12:00 Hem till gården
12:30 Halv åtta hos mig
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
21:30 Sjölyckan
22:00 TV4Nyheterna och Sporten
22:15 TV4Vädret
22:25	Let's	dance	-	Resultatshow
22:50 Rain man 
01:30 A beautiful mind 
04:25 Världens häftigaste tårtor

05:00 Husjägarna
06:00 Fixer upper
07:00 Bygglov
07:55 Nyhetsmorgon
11:30 Let's dance
13:25 Sjölyckan
13:55 Tillsammans med 
 Strömstedts
14:55 Robinson
15:55 Dina frågor om corona
16:55 Leif GW om: Den svenska 
 atombomben
17:55 Keno
18:00 V75 Direkt
19:00 TV4Nyheterna
19:10 Sporten 
19:25 TV4Vädret
19:30 Postkodmiljonären
19:55 Lotto, joker och drömvinsten
20:00 Stjärnornas stjärna
21:30 Mission: Impossible 
22:00 TV4Nyheterna
22:05 TV4Vädret
22:15 Mission: Impossible
00:25  The circle  
02:30 Team America: World police  
04:30 Världens häftigaste tårtor

04:45 Sverige idag
05:15 Go‘kväll
06:00 Morgonstudion
09:40	Hemmagympa	med	Sofia
10:00 Skärgårdsdoktorn
11:00 Ett köpmanshus i skärgården
11:55 Gäster med gester
12:40	Svenska	tv-historier
13:10 Te med Mussolini
15:05	Kari-Anne
15:45 McLeods döttrar
16:30	Karantän-TV
17:30 Sverige idag
18:00 Rapport, Kulturnyheterna
18:28 Sportnytt, Lokala nyheter
18:45 Go‘kväll, Rapport
19:55 Lokala nyheter
20:00 Sverige möts: Direkt
21:00 Madame Deemas kärleksresa
21:30 Dörrvakterna
22:00 Överlevarna
22:30 Lärlabbet
22:45 Briljanta forskare
22:55 Tänk till talkshow
23:10 Rapport
23:15 Trädgårdstider
00:15 Vem bor här?
01:15 1/2 rum och kök
01:45 McLeods döttrar
04:45 Sverige idag

02:00 Nyhetstecken
09:00-16:15 Forum
12:00 Rapport
16:00 Rapport
16:15 Den sista cirkusprinsessan
17:15 Nyheter på lätt svenska
17:20 Nyhetstecken
17:30 Oddasat
17:45 Uutiset
17:55 Anslagstavlan
18:00 Ett tufft år för Peltsi
18:30 Människokroppens 
 hemligheter
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
23:50 Jaktliv
00:20 Människokroppens 
 hemligheter
01:45 Sportnytt
02:00 Nyhetstecken

00:40 Vargblod
20:00 Kungliga smycken
21:00 Jaktliv
21:30 Hjälp, vi har köpt en 
 bondgård!
22:00 Dejta
22:45 Gift vid första ögonkastet
23:30 Hem till byn
00:20 Dörrvakterna
00:50 Vargblod

14:00 UR Samtiden
15:00 Skola hemma 
	 -	experterna
15:20 UR Samtiden
17:00 Antikduellen
17:30 Murar, gränser och
  taggtråd
18:20 Övergivna byggnader
19:05 Världens natur: Serengeti
20:05 15 grader östlig längd
21:00	Gubbar	bakom	flötet
21:30 Planetens mäktiga 
 förändring
22:20 Nätbedragarna
23:15 Djurvärldens underbara 
 ungar
00:00 Australiens obygd

04:55 Family guy
05:15 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
16:00 NCIS: Los Angeles
17:00 Seinfeld
18:00 How I met your mother
19:00 Simpsons
20:00 Seinfeld
21:00 Chinese Zodiac
23:20 How I met your mother
00:20 Family guy
01:20 American dad
02:20 2 1/2 män
03:05 Buffy the vampire slayer
03:50 American dad
04:40 Family guy

05:15 Go‘kväll
06:00 Morgonstudion
09:40	Hemmagympa	med	Sofia
10:00 Skärgårdsdoktorn
10:55 Ett köpmanshus i skärgården
11:50 Gäster med gester
12:35 Mästarkvalet
12:50	Svenska	tv-historier
13:20 Anslagstavlan
13:25 Miraklet i Viskan
15:10 Strömsö
15:40 Mord och inga visor
16:30	Karantän-TV
17:30 Sverige idag
18:00 Rapport, Kulturnyheterna
18:28 Sportnytt
18:33 Lokala nyheter
18:45 Go‘kväll
19:30 Rapport
19:55 Lokala nyheter
20:00 Kungliga smycken
21:00 Husdrömmar Sicilien
21:30 Hjälp, vi har köpt en bondgård!
22:00	Allra-affären
22:30 Dox: Ike White
23:50 Rapport
23:55 Sverige möts: Direkt
00:55 Gift vid första ögonkastet
01:40 Svenska nyheter
04:45 Sverige idag

09:00-16:15 Forum
12:00 Rapport
14:45 Riksdagens frågestund
16:00 Rapport
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
17:55 Anslagstavlan
18:00	Finland	är	finländskt
18:30 Människokroppens 
 hemligheter
19:30 Hämnd och kärlek
20:00 Vikingarnas djurvärld
20:55 Anslagstavlan
21:00 Aktuellt
21:39 Kulturnyheterna
21:46 Lokala nyheter
21:56 Nyhetssammanfattning
22:00 Sportnytt
22:15 Kulturveckan
22:45 Taxi Teheran
00:05 Människokroppens 
 hemligheter
01:05 Min röst
01:45 Sportnytt
02:00 Nyhetstecken

04:40 Family guy
05:30 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
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: 
 Uppgörelsen
23:35 How I met your mother
00:40 Family guy
01:40 American dad
02:40 2 1/2 män
03:25 Buffy the vampire slayer
04:15 American dad
04:40 American dad

14:00 UR Samtiden
15:00 Sportnytt
15:20 UR Samtiden
17:00 Övergivna rum
17:20 Australiens obygd
18:15 Udda platser i världen
19:10	Den	stora	bi-utmaningen
20:10 Australien från svartvitt till 
 färg
21:00 Asiens turbulenta historia
21:50 Världens natur: Himalayas 
	 mäktiga	flod
22:45 Nätbedragarna
23:40	Gubbar	bakom	flötet

00:50 Vargblod
20:00 Bäst i test
21:00 Falkenberg forever
21:20 Mästarnas mästare
22:2	 0Mästarkvalet
22:35 Hem till byn
23:40 Columbo

06:00 Morgonstudion
09:30 Beppes resor
09:40 Hem till byn
11:35	K-märkta	ord
11:40 Luuk & Hallberg
12:35 Husdrömmar Sicilien
12:55 Hjälp, vi har köpt en bondgård!
13:25	Allra-affären
13:55 Kungliga smycken
14:55 Columbo
16:30	Karantän-TV
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 Bäst i test
21:00 Skavlan
22:00 Tyst vittne
22:55 Rapport
23:00 Suits
23:45 Homeland
00:35 Dejta
01:20 Madame Deemas kärleksresa
01:50 Hjälp, vi har köpt en bondgård!
04:45 Sverige idag
05:15 Go‘kväll

09:00-16:15 Forum
12:00, 16:00 Rapport
16:15	Finland	är	finländskt
16:45 Kulturveckan
17:15 Nyheter på lätt svenska
17:20 Nyhetstecken
17:30 Oddasat
17:45 Uutiset
17:55 Anslagstavlan
18:00 Fabrikens hjältar
18:30 Babel
19:30 Hämnd och kärlek
20:00	Yamamoto	-	moderebellen
20:50 Designreportage
21:00 Aktuellt
21:22 Kulturnyheterna
21:30 Sportnytt
21:45 Dear White People
23:30 Utrikesbyrån
00:00 Hillary
01:05 Jaktliv
01:35 Sändningsuppehåll
01:45 Sportnytt
02:00 Nyhetstecken
02:10 Sändningsuppehåll

14:00 UR Samtiden
15:00 Skola hemma 
	 -	experterna
15:20 UR Samtiden
17:00	Gubbar	bakom	flötet
17:30 Planetens mäktiga förän-
dring
18:15 Med livet som insats
18:45 Antikduellen
19:15 Joanna Lumleys indiska 
 äventyr
20:00	AI	-	en	god	hjälpreda
21:00 Kanaler, båtar och kärlek
21:50 Övergivna byggnader
22:35 Udda platser i världen
23:30 Dokument utifrån
00:30 Australiens obygd

20:00 Bäst i test
21:00 Falkenberg forever
21:20 Mästarnas mästare
22:20 Mästarkvalet
22:35 Hem till byn
23:40 Columbo
01:15 Vargblod

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 Tattoo Fixers
19:00 The Simpsons
20:00 Seinfeld
21:00 Good Luck Chuck
23:05 2 Guns
01:20 I huvudet på en mördare
02:20 2 1/2 män
03:05 American Dad
03:55 Buffy the Vampire Slayer
04:40 Family Guy
05:35 Cops

04:45 Sverige idag
05:15 Go‘kväll
06:00 Fråga doktorn
06:45 Sverige möts: Direkt
07:30	Allra-affären
09:00 Helgstudion
12:00 Husdrömmar Sicilien
12:30 Vem bor här?
13:30 Hjälp, vi har köpt en 
 bondgård!
14:00 Skavlan, 15:00 Bäst i test
16:00 Mästarnas mästare
17:00 Mästarkvalet
17:15 Madame Deemas 
 kärleksresa
17:45	K-märkta	ord
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 The theory of everything
00:35 Good kill, 04:35 Sverige!

02:00 Nyhetstecken
09:15 Hämnd och kärlek
11:45 Petra får en baby
12:15 Min röst
12:45 Den sista cirkusprinsessan
13:45 Hillary
14:50 Babel
15:50 Sverige idag
16:00 Rapport
16:05 Nyhetstecken
16:15 Sverige idag
16:25 Utrikesbyrån
16:55 Anslagstavlan
17:00 Historier från Norge runt
17:05 Vetenskapens värld
18:05 Hårdingen Robert 
 Mitchum
19:00 Kulturstudion
19:05 James Brown, Mr Dynamite
21:00 Kulturstudion
21:05 Sam	Cooke	-	sköt	du	mig	just?
22:35 Kulturstudion
22:40 The day
23:25 Jaktliv
23:55 Ett tufft år för Peltsi
00:25	Finland	är	finländskt
00:55 Fabrikens hjältar
01:45 Sportnytt
02:00 Nyhetstecken

04:40 Family guy
05:35 Cops
06:00 Simpsons
06:25 Just shoot me
07:15 Community
08:00 My name is Earl
09:00 Brit cops
11:00 Brooklyn nine nine
12:00 Simpsons
13:30 Just shoot me
14:30 Men at work
15:30 The Mick
16:30 Brooklyn nine nine
17:00 Impractical jokers
18:00 A.P. Bio
19:00 Lethal weapon
20:00 Simpsons
20:30 Family guy
21:00 The interview
23:20	Stealth	-	det	osynliga	hotet
01:50 Good luck Chuck
03:40 Bordertown
04:00 Ink master
04:45 The strain

00:15 Vargblod
20:00 Mästarnas mästare
21:00 1/2 rum och kök
21:30 Petra får en baby
22:00 Utrikesbyrån
22:30 Sverige möts: Direkt
23:30 Hjälp, vi har köpt en bond-
gård!
00:00 Hem till byn
00:50 Vargblod

09:00 UR Samtiden
15:00 Övergivna rum
15:20 Historiejägarna
15:50 Antikduellen
16:20	Gubbar	bakom	flötet
16:50 Övergivna byggnader
17:35 Kanaler, båtar och kärlek
18:25 15 grader östlig längd
19:15 Planetens mäktiga förändring
20:05	Den	stora	bi-utmaningen
21:00 Världens natur
21:55 Andra världskrigets
22:45	AI	-	en	god	hjälpreda
23:45 Djurvärldens underbara ungar
00:30 Australien från svartvitt till färg

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

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

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

Stödprenumeration 2020  
kostar bara 340 kronor
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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!

Boka visning!

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

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!

DALS ROSTOCK – Violvägen 11
Perfekt familjevilla 1½-plans, 117/22 kvm.  4 rok, 3-4 
sovrum. Fräscht kök,  ny tvättstuga. Uteplats under 
tak, Extra isolerat rum. Friggebod, hundgård och 
garage. Hörntomt nära naturen.

Pris 930.000:-

Visning: Torsd 16/4 kl. 17

00

-18

00

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

Tel. 0530-125 40

christina@mellerudsnyheter.se 
Storgatan 20, Mellerud  

www.mellerudsnyheter.se

Söndag

Måndag

Tisdag

Söndag Måndag Tisdag

05:00 Husjägarna
06:00 Fixer upper
06:55 En plats i solen: Vintersol
07:55 Nyhetsmorgon
11:30 Stjärnornas stjärna
12:55 Bonde söker fru - Jorden runt 
13:55 Solsidan
14:25 Solsidan
14:55 Solsidan
15:25 Solsidan
15:55 Vargattacken på Kolmården
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 - tjuven
00:05 Leif GW om: Den svenska 
 atombomben
01:05 Sju minuter efter midnatt 
03:25 En plats i solen: Vintersol
04:25 Världens häftigaste tårtor

05:05 Världens häftigaste tårtor
05:30 Köket 
05:45 Nyhetsmorgon
10:00 Malou efter tio
12:00 Hem till gården
12:30 Halv åtta hos mig
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: Geijeraffären och 
 bordellhärvan
21:00 Vargattacken på Kolmården
22:00 TV4Nyheterna
22:30 Ekonominyheterna
22:40 Sporten
22:55 TV4Vädret
23:00 Hidden
00:10 Law & Order: Special Victims Unit
01:05  Law & Order: Special Victims Unit
01:55 Elementary
02:50	Hawaii	five-0
03:45 Husjägarna

05:30 Köket
05:45 Nyhetsmorgon
10:00 Malou efter tio
12:00 Hem till gården
12:30 Halv åtta hos mig
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 Bäckström
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
02:45	Hawaii	five-0
03:45 Husjägarna
04:45 Husjägarna

04:35 Sverige!
05:05 Vem vet mest?
05:50 Strömsö
06:20 Madame Deemas kärleksresa
06:50 Kari-Anne
07:30 McLeods döttrar
09:00 Helgstudion
12:00 Kungliga smycken
13:00 Smartare än en femteklassare
14:00 Vem vet mest?
14:45 Sverige!
15:15 Luuk & Hallberg
16:00 Skavlan
17:00 Vem bor här?
18:00 Nyheter
18:15 Landet runt
19:00 Sportspegeln
19:30 Nyheter
20:00 Mästarnas mästare
21:00 DNA
21:45 Homeland
22:35 Sällskapet 
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 Nattsändningar

09:10 Sverige idag 
09:30	Finland	är	finländskt
10:00 Gudstjänst
10:45 Hemma hos arkitekten
11:15 Yamamoto - moderebellen
12:05 James Brown, Mr Dynamite
14:00 Glimt av Norge
14:15 Ett tufft år för Peltsi
14:45 Helt ärligt
14:55 Hårdingen Robert Mitchum
15:50 Sverige idag
16:00 Nyheter
16:15 Sverige idag på meänkieli
16:25 Historier från Norge runt
16:30 Fabrikens hjältar
17:00 Keine Ahnung
17:10	Kortfilmsklubben	-	finska
17:43	Nyfiken	på	Sverige	
18:00 Min röst
18:30 Kulturveckan
19:00 Vikingarnas djurvärld
19:55 Anslagstavlan
20:00 Babel
21:00 Aktuellt
21:15 Agenda
22:00 Dokument utifrån
23:00 Gudstjänst
23:45 Nattsändningar

04:45 The strain
05:30 Men at work
06:00 Simpsons
06:25 Just shoot me
07:10 Community
08:00 My name is Earl
09:00 Brit cops
11:05	Gumball	3000	med	Erik 
 och Mackan
11:35 Fresh off the boat
12:40 Brooklyn nine nine
13:10 Simpsons
14:40 Brooklyn nine nine
15:45 Chinese Zodiac
18:00 Face off
19:00 Ink master
20:00 Amazing race
21:00 I huvudet på en mördare
22:00 Alex
23:05 NCIS: Los Angeles
00:00 The strain
01:00 The Mick
02:00	Tattoo	fixers
02:55 Bordertown
03:20 NCIS: Los Angeles
04:05 Impractical jokers
04:50 Men at work

00:30 Australien från svartvitt 
 till färg
09:00 UR Samtiden
15:00 Övergivna rum
15:20 AI - en god hjälpreda
16:20 Joanna Lumleys indiska äventyr
17:05 Den stora bi-utmaningen
18:00 Dox: Ike White
19:20 Australiens obygd
20:15 Djurvärldens underbara ungar
21:00 15 grader östlig längd
21:55 Mellan himlavalv och jordklot
22:50 Nätbedragarna
23:45 Udda platser i världen

00:50 Vargblod
20:00 Vem bor här?
21:00 Dejta
21:45 Sportspegeln
22:15 Jaktliv
22:45 Agenda
23:30 Historier från Norge runt
23:35	Romernas	historia	1900-tal
23:50 Mästarnas mästare
00:50 Mästarkvalet
01:05 Falkenberg forever

06:00 Morgonstudion
09:10 Hemmagympa med 
	 Sofia
09:30 Skärgårdsdoktorn
10:25 Ett köpmanshus i skärgården
11:25 Gäster med gester
12:10 Anslagstavla
12:15 Svenska tv-historier
12:45 Pensionat Paradiset
14:00 Mästarkvalet
14:15 En kille och en tjej
15:45 McLeods döttrar
16:30 Karantän-TV
17:30  Sverige idag
18:00 Nyheter
18:38 Sportnytt
18:45 Fråga doktorn
19:30 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 Barabbas
00:35 Kommissarie Bancroft
01:20 DNA
02:00 McLeods döttrar
02:45 Sändningsuppehåll

11:05 Tarzan - mannen, myten, legenden
12:00 Rapport
12:05 Keine Ahnung
12:15	Kortfilmsklubben
12:48	Nyfiken	på	Sverige
13:05 Sverige idag 
15:05 Medicin med Mosley
16:00 Rapport
16:05 Tornedalsrallyt
16:35 Dans med grävskopor
16:40 Gudstjänst
17:25 Nyheter på lätt svenska
17:30 Oddasat
17:35 Nyhetstecken
17:45 Uutiset
17:55 Åtta årstider
18:00 Kulturveckan
18:30 Yamamoto - moderebellen
19:20 Det söta livet - sommar
19:30 Hämnd och kärlek
20:00 Vetenskapens värld
21:00 Nyheter
22:00 Sportnytt
22:15 Jaktliv
22:45	Scenerna	som	förändrade	filmen
23:15 Skam Deutschland
23:35	Romernas	historia	1900-tal
23:50 Agenda
00:35 Nattsändningar

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
15:30 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 A.P. Bio
00:00 How I Met Your Mother
01:00 Family Guy
02:00 American Dad
02:50 2 1/2 män
03:35 Buffy the Vampire Slayer
04:25 American Dad
05:10 Family Guy

14:00 UR Samtiden
17:00	Gubbar	bakom	flötet
17:30 AI - en god hjälpreda
18:30 Planetens mäktiga förändring
19:15 Kanaler, båtar och kärlek
20:05 Udda platser i världen
21:00 Vikingarnas djurvärld
21:55 Den stora bi-utmaningen
22:50 Andra världskrigets hemliga 
	 flyktvägar
23:40 Mellan himlavalv och jordklot

20:00 Vem bor här?
21:00 Dejta
21:45 Sportspegeln
22:15 Jaktliv
22:45 Agenda
23:30 Mästerskap i smide
23:35	Romernas	historia	1900-tal
23:50 Mästarnas mästare
00:50 Mästarkvalet
01:05 Falkenberg forever
01:25 McLeods döttrar

05:30 Sverige idag
06:00  Morgonstudion
09:10	Hemmagympa	med	Sofia
09:30  Skärgårdsdoktorn
10:30  Fader Brown
11:15 Gäster med gester
12:00 Svenska tv-historier: Pippi
12:30 Hans majestät får vänta
14:00  P & B
15:45 McLeods döttrar
16:30 Karantän-TV
17:30 Sverige idag
18:00 Rapport
18:15 Lokala nyheter
18:25 Kulturnyheterna
18:38 Sportnytt
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 Det stora postrånet
22:30 Rapport
22:35 Husdrömmar Sicilien
23:05 Kungliga smycken

11:05 Medicin med Mosley
12:00 Rapport
12:05 I am Martin Luther King
15:05 Medicin med Mosley
16:00 Rapport
16:05 Tornedalsrallyt
16:35 Runars folkdräkt
16:40  Agenda
17:25 Nyheter på lätt svenska
17:30 Oddasat
17:35 Nyhetstecken
17:45 Uutiset
17:55 Åtta årstider
18:00 Helt ärligt
18:25 Anslagstavlan
18:30 Den genetiska revolutionen
19:20 Det söta livet - sommar
19:30 Hämnd och kärlek
20:00 Stekenjokk och äggvaktarna
20:30 Vilse i snöstormen
21:00 Aktuellt
21:39 Lokala nyheter
21:49 Kulturnyheterna
21:56 Nyhetssammanfattning
22:00 Sportnytt
22:15 Mr. Robot
23:05 Min röst: Minun ääni
23:35  Yamamoto - moderebellen

06:00 Just Shoot Me!
06:25 Community
06:45 Våra värsta år
07:35 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 Simpsons
20:00 Seinfeld
21:00 Spy
23:30 How I Met Your Mother
00:30 Family Guy
01:30  American Dad
02:30 2 1/2 män
03:30 Buffy the Vampire Slayer
04:20 American Dad

20:00 Trädgårdstider - syntolkat
21:00 Gift vid första ögonkastet
21:45 Falkenberg forever
22:05 McLeods döttrar
22:50 Det söta livet - sommar
23:05 Kungliga smycken - syntolkat

14:00 UR Samtiden
17:00 Island runt
17:45 Joanna Lumleys indiska 
 äventyr
18:30 Mellan himlavalv och jordklot
19:20 Andra världskrigets hemliga 
	 flyktvägar
20:05 Världens natur
21:00 Dokument utifrån
22:00 15 grader östlig längd
22:55 Övergivna byggnader
23:40 Australien från svartvitt till färg
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Förbereder för VA, fiber och el på Sapphult

MELLERUD 
Markarbetet på Sapp-
hultsområdet i norra 
delen av Västerråda han-
delsområde har pågått se-
dan sensommaren 2019. 
Kommunen förbereder 
för VA-nät, el och fiber 
samt bygger drygt en ki-
lometer väg för framtida 
exploateringar. 
Det handlar om en satsning 
på tio-tolv miljoner kronor, 
där även byggnationen av 
vägar med tillhörande belys-
ning ingår.

Detaljplanen för Sapphult 
är ute på granskning fram till 
30 mars. Om allt går enligt 
planerna antas detaljplanen i 
maj månad och vinner laga 

kraft i juni 2020. Allt hänger 
på om någon berörd part har 
något att yttra om den nya 
detaljplanen.

Hela detaljplanen, inklu-
sive redan bebyggda delar, 
omfattar cirka 25 hektar. Den 
obebyggda delen, som är 
redo för framtida exploate-
ringar, hamnar på cirka tio 
hektar. 

– Vi kommer att bygga ut 
området i etapper. När områ-
det är fullt utbyggt handlar 
det om en dryg kilometer 
gator. Arbetet har tagit lång 
tid. Samrådet var i november 
2018, sedan fick vi kvarteret 
Ugglan som vi hade högre 
prioritet på. Dessutom har 
dagvattenfrågan varit sär-

Dan Persen tycker det är roligt att kommunen investerar i ett nytt handels- och industriområde.Här syns området Sapphult, som delvis är bebyggt. Den norra delen håller nu på att färdigställas inför fram-
tida exploateringar.

Det kommer att byggas drygt en kilometer vägar på området och även sättas upp belysning.

För att lösa problemet med allt dagvatten har detta fördröjningsmagasin ställts i ordning.

skilt utmanande. Området är 
flackt med lera under jorden 
så vattnet rinner inte av, utan 
blir stående. Därför har vi 
byggt ett fördröjningsmaga-
sin, en damm, förklarar Jonas 
Söderqvist, Kart-/GIS-in-
genjör på Melleruds kom-
mun.

Det har även genomförts 
en trafikutredning och en 
miljöteknisk utredning.

– Vi vill anpassa området 
efter vad vi tror näringslivet 
efterfrågar, konstaterar Jo-
nas Söderqvist.

Ett område på 10 000 kva-
dratmeter är för övrigt reser-
verat till en intressent. Affä-
ren kan dock inte bli klar 
förrän detaljplanen vunnit 
laga kraft.

10-12 miljoner
Patrik Storm, gata- och park-
chef i Melleruds kommun, 
berättar att kommunen satsat 
tio – tolv miljoner kronor i 
markarbeten där det förbe-
reds för vatten och avlopp, el 
och fiber. Grävarbetet ska 
vara klart i april månad.

– Det byggs också ett stort 
fördröjningsmagasin på x 
antal kvadratmeter. Det är i 
stort sett klart och ska ta hand 
om dagvattnet från Wärds-
huset och ner till och med 
Sapphult, förklarar Patrik 
Storm.

Det grävs och jobbas för 
fullt när Melleruds Nyheter 
besöker Sapphultsområdet. 
Dan Persen kör en ”padda” 
för att komprimera gruset 
över en vägtrumma. Henrik 
Fahlén kör grävmaskinen.

– Det är roligt att kommu-
nen investerar i ett nytt indu-
stri- och handelsområde. Det 
finns ju en efterfrågan på 
industritomter. Nu håller vi 
på och färdigställer den sista 
vägtrumman. Allt har rullat 
på som det ska, säger Dan 
Persen. 

En anpassning
Detaljplanen för Sapphult är 
från 1991 och tillåter endast 
industri. Syftet med en ny 
detaljplan är att anpassa de-
taljplanen efter vad som ef-
terfrågas idag från näringsli-
vet samt att säkerställa en 

lämplig utformning av be-
byggelsen längs med E45. 

Byggnadsnämnden fick i 
uppdrag att ändra den befint-
liga detaljplanen för Sapp-
hult, men bedömde att det 
krävdes en ny detaljplan över 
området för att uppnå och 

säkerställa en god och håll-
bar utveckling av området 
Sapphult. Melleruds kom-
mun äger cirka 50 procent av 
området, resterande areal ägs 
av privata aktörer.  
 Susanne Emanuelsson 

susanne@mellerudsnyheter.se
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