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Priserna gäller måndag 6/4 – måndag 13/4 2020  
med reservation för ev slutförsäljning och tryckfel.

Kvarnkullen
Öppet alla dagar 8 - 22

Svensk lammstek
Smak av Gotland, Sverige, färsk, ca 1 kg.
Max 2 köp/hushåll/vecka 15

Ägg 10-pack
Garant, frigående inomhus, stl. L, jfr-pris 1,00/st.
Max 2 köp/hushåll/vecka 15

BONUSKUND

Svensk oxfilé
Dalsjöfors, Sverige, färsk, i bit, ca 500 g.

149:-
/kg

Skivad lax
Falkenberg, gäller gravad, kallrökt, 
150 g, jfr-pris 200,00/kg

 299:-
/kg

10:-
/st

30:-
/st

Jordgubbar
Land se förp., klass 1, i ask, 250 g, 
jfr-pris 60,00/kg.
Max 3 köp/hushåll/vecka 15

10:-
/st

BONUSKUND

Grön sparris
Spanien, klass 1, 250 g, 
jfr-pris 60,00/kg.

   15:-
/st

k-bygg.se

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

ÖPPETTIDER
Skärtorsdag 6.45-18
Långfredag Stängt
Påskafton 9-14
Påskdagen Stängt
Annandag påsk Stängt

Glad påsk!

PÅSKHELGEN

Invigning av Sivs vävda textilier

E45 stängs av 
i tre månader

– Sidan 4 –

Olika ingångar  
på Närhälsan

– Sidan 5 –

Högtryck för  
Mellerudsföretag

– Sista sidan –

Siv Hjalmarsson Nordgren, föreningen Trådräknarna i Nordals Härad, har vävt kalkkläden, bursor och pallor till tre kyrkor i Bolstad församling. Invigningen sker på annandag påsk i Bolstad kyrka. Foto: Susanne Emanuelsson.

– Sidan 11 –
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Långfredag 
Torget, Mellerud

0900-1700

Nu är våren här!

Daniel 070-140 05 25

4YOU
GÖTEBORG AB

BLOMMOR

 
  

KALLELSE 
Huvudmännen för Dalslands 
Sparbank kallas härmed till 
ordinarie Sparbanksstämma 

torsdagen den 23 april klockan 
18,00 i SparbankSalongen, 

Kulturbruket på Dal, Mellerud. 
Vid stämman kommer angivna 

ärenden i sparbankens 
reglemente att behandlas. 

 
 

STYRELSEN 

Öppettider påsk
långfred – annandag 10-16 

Öppet helger i april
Från och med 1 maj

öppet dagligen 10-16

PÅSKPREMIÄR!

Håll koll på 

Tel. 0530-511 73
www.hamrane.se

Melleruds Demensförening 

Pga. rådande läge, coronaviruset, är 
demensföreningens aktiviteter inställda tills vidare. 

Vi återkommer med information.
Hälsningar styrelsen!

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

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

Om du vill ta del av våra gudstjänster hemma:
Gudstjänstfirande är grunden för vår kristna identitet. Så vi fortsätter att fira. Samtidigt måste 
vi nu undvika att samlas i stora grupper. Via vår hemsida och Facebook, kan du därför också ta 
del av några av våra gudstjänster i efterhand. Vi lägger även ut en agenda som du kan följa för 
varje dag just nu under påskhelgerna.  

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer:
 • Då vi annars firar andakt, gudstjänst och mässa samt bistår med övriga kyrkliga
  förrättningar som vanligt.
 • Konfirmand- och Barnkörverksamhet fortgår. Ledare informerar vid ändring.

7–15 april 2020 - PÅSKHELGEN
Skärtorsdagen

”Det nya 
förbundet”

Långfredagen
”Korset”

Påsknatten
”Genom död till liv”

Påskdagen
”Kristus är 

uppstånden”

Annandag påsk
”Mötet med den 

uppståndne”

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

BOLSTADS FÖRSAMLING
Mån 13/4 11:00 Emmausmässa i Bolstads kyrka, Pär-Åke Henriksson och Mia Palm. 
   Invigning av nattvardskläde. Sångmedverkan: Fredrik Johansson och Bolstads 
   barnkör. Swishnummer för kollekt: 123 107 72 39

HOLMS FÖRSAMLING
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.
   Sångmedverkan: Lars-Gunnar Larsson.
Tor 9/4 10:00 Skärtorsdagsmässa i Kyrkans Hus, Pär-Åke Henriksson och Mia Palm.
   Mässa med altarets avklädande.
Fre 10/4 11:00 Långfredagsgudstjänst i Järns kyrka, Kerstin Öqvist. På flöjt: Peter Söderlund
Ons 15/4 12:00 Andakt i Kyrkans Hus, Mia Palm.

SKÅLLERUDS FÖRSAMLING
Tor   9/4 18:00 Skärtorsdagsmässa i Skålleruds kyrka, Christer Alvarsson.
   Mässa med altarets avklädande.

ÖRS FÖRSAMLING
Lör 11/4 23:00 Påsknattsmässa i Örs kyrka, Pär-Åke Henriksson. Solosång: Katarina Kjörling
   Swishnummer för kollekt: 123 612 39 47
Sön 12/4 11:00 Påskdagsgudstjänst i Örs kyrka, Ewa Widell och Mia Palm. Sångmedverkan:   
   Agnes Palm ackompanjerad av Peter Söderlund. 
   Swishnummer för kollekt: 123 612 39 47

MÅNADSMÖTEN
Våra

är tills vidare 

INSTÄLLDA!
Ny annons kommer när vi 

återupptar våra möten. 

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

ANNA´S Design
ÖPPETTIDER

Blomsterbutiken på 
landet  0530-300 51

hos

Tisdag 10-18
Onsdag 10-18
Skärtorsdag 10-18
Långfredag 10-14

Välkomna Anna & Mira & Co

Kaffeservering m picknickkorg
Stolar, bord & filtar finns utomhus
Massor av fint till      utomhus & 
inomhus till bra priser hos Annas Design

PÅSKENS

Påskafton 10-14

Ett förslag till ny översiktsplan har tagits fram för 
Melleruds kommun för tiden fram till 2030. Över-
siktsplanen är ett strategiskt dokument för att styra 
kommunens utveckling och planering på ett hållbart 
sätt mot uppsatta mål. Den visar hur kommunen ser 
på mark- och vattenanvändning och bebyggelsens 
utveckling i kommunen.
Kommunen vill härmed bjuda in kommuninvånare, 
myndigheter och andra som berörs av förslaget till 
utställning. Förslaget kommer finnas tillgängligt 
från den 15 april 2020 till den 10 juni 2020 på föl-
jande adress:

www.mellerud.se/oversiktsplan
Det finns även möjlighet att ta del av handlingarna 
på följande platser:
Biblioteket, Södra Kungsgatan 7, Mellerud 
Öppettider: Mån 10–13, Tis-Tors 10–18:30, Fre 
10–17, Lör 10–13
Medborgarkontoret, Storgatan 13, Mellerud 
Öppettider: Mån-Tors 8–16, Fre 8–15
På grund av rådande omständigheter med covid-19 
kan ovanstående öppettider komma att ändras med 
kort varsel.
Skriftliga synpunkter kan lämnas direkt i kart-
verktyget men kan även skickas per post: Melle-
ruds kommun, Storgatan 13, 464 80 Mellerud. Märk 
kuvertet med ”Byggnadsnämnden”.
Synpunkter ska lämnas senast 10 juni 2020.
Vid frågor om planförslaget är ni välkomna att kon-
takta oss:  Epost: oversiktsplan@mellerud.se
Telefon: 0530-181 69, 0530-181 68

KOMMUNSTYRELSEN

Kungörelse om 
UTSTÄLLNING  

för ny översiktsplan

Välkommen till påskens gudstjänster 
i våra kyrkor (Max 50 personer)

Skärtorsdag: Brålanda kl. 19

Långfredag: Gestad 11

Påskdagen: Sundals-Ryr 11

Annandag påsk: Timmervik 11

På pastoratets Facebook och hemsida lägger vi 
också upp en påskandakt och en påskfilm för barn.

Vecka 15 är sista veckan för barnverksamheten 
i våra grupper

På Facebook, hemsida och pastorsexpeditionens 
telefonsvarare (0521-30061)  
finns all aktuell information. 

FISKBILEN extraöppet påsk

Torget, Mellerud

Tisdag 7/4 11-18
Långfredag 10/4 kl. 10-16

VI HAR ALLT FÖR PÅSKBORDET!!!
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Kungörelse enligt  
Plan- och bygglagen

Underrättelse för de som berörs av bygglov:
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation på 
fastigheterna Rud 2:51, Rådane 3:17, Västanväga 
1:5, Järns Stom 1:9, Bäcken 1:36, Rörkärr 1:14, 
Grinstads-Åker 1:17, Grinstads-Åker 1:18, Grin-
stads-Åker 1:20, Håltane 1:34 och Västanväga 1:6

Med berörd menas rågranne eller känd sakägare.

Det finns möjlighet att överklaga ett bygglovsbeslut 
inom fyra veckor från dagen då beslutet publicerats 
i Post- och Inrikes tidningar.

Handlingarna finns tillgängliga hos Tillväxtenhe-
ten, 464 80 MELLERUD

Denna underrättelse är endast för kännedom.

OBS! Om ni har hyresgäst/er på er fastighet ber vi 
er även informera de/dem.

Byggloven kungörs på: www.bolagsverket.se/poit

Publiceringsdatum: 2019-04-07

Kungörelse-id är: K225514/20

  
  

Annandag Påsk

Rotary
Mellerud

Måndag 13/4 

Jessicas Delikatesser
Norra Kungsgatan 2, 464 30 Mellerud
Tel: 0530-133 13
Mån-fre 10-18, lör 10-14
Dagens rätt, sallader, pajer, smörgåsar, 
smörgåstårtor, tapasfat, tårtor, fika mm

JK Coffee Corner
Köpmantorget 3
Öppet: Mån- fre 8-17, lör- sön 10-17
Allt från frukost till lunch och fika.  
Allt går att få som take away.
Smörgåstårta finns som beställning.

Restaurang Börsen
Köpmantorget, Mellerud
Tel: 0530-101 32
Öppet: 11-22, dagligen
Husmanskost, à la carte, pizza, hamburgare, 
sallad. Hela menyn för avhämtning

Sunnanå Restaurang
Sunnanå Kullen 2, 464 93 Mellerud
Tel: 0530-135 70
Öppet: Mån-fre 10-16, lör och sön 12-17
Lunchmeny (husmanskost). Helgbuffé.
Take Away husmanskost varje dag.

Café Gruzzolo
Tingshusgatan 1, Mellerud
Tel: 0530-126 64
Öppet: Mån - tor 07.00-20.30, fre 07-14
Take Away  11.30 - 14 mån - fre 
Dagens lunch med varmrätt, sallad och dryck. 
Säljer frysta matlådor 3 för 120:-

Dagens  lunch

85:-  
inkl. dricka 

Restaurang Vågen
Köpmantorget, Mellerud
Tel: 0530-103 08
Husmanskost, grekisk meny, pizza.
Avhämtning

Inställda festivaler
DALSLAND 
På grund av den rådande 
allvarliga situationen kring 
Covid-19 har Dalslands 
Sparbank beslutat att ställa in 
bankens planerade festivaler 
under sommaren 2020 i sam-
band med sitt 150-års jubi-
leum.

Jubileumsfestivalerna som 
skulle äga rum den 13 juni i 
Bengtsfors, 27 juni i Ed, 15 
augusti i Färgelanda och 29 
augusti i Mellerud är inställ-
da.

I dagsläget finns det ingen 
aktuell plan på att genomföra 
festivalerna vid annat datum.

UF-mässan ställdes in
Ung Företagsamhet Fyr-
bodal fick ställa om den 
årliga inplanerade UF-
mässan 25 mars till en 
semidigital tävlingsdag 
för eleverna. 
I år hade man även slagit 
rekord med över 150 utstäl-
lande företag. UF-eleverna 
fick möta mindre jurygrup-
per på plats alternativt via 

länk och bedömas utifrån 
tävlingskriterierna i respek-
tive tävlingskategori.

– Med situationen som rå-
der i Sverige och världen just 
nu så hade vi inget annat val 
än att ställa om oss och inse 
att en mässa i sin ordinarie 
form inte skulle kunna ge-
nomföras. Vi känner såklart 
en stor besvikelse och led-

samhet över alla fantastiska 
elever, lärare och partners 
som nu inte får uppleva årets 
höjdpunkt som den regionala 
mässan är för många.

Ung Företagsamhet Fyr-
bodal är stolta och glada över 
att man med stöd och hjälp 
från lärare, skolor, näringsli-
vet och våra partners kunde 
genomföra denna dagen med 

kort varsel och på så sätt ge 
eleverna möjligheten att 
tävla i SM senare i vår. Dagen 
blev succé trots allt med 
nöjda elever och jurydelta-
gare. Plus att alla verkligen 
fick känna på hur mycket 
man kan åstadkomma med 
digitala hjälpmedel.

Gör din egen handsprit
Före detta sjuksköterskan 
Maud Strömbergsson tip-
sar om hur du kan tillverka 
din egen handsprit.
– Jag fick receptet av en gam-

Storgatan 20, 464 30, Mellerud 
Tel 0530-125 40  

www.mellerudsnyheter.se

Nästa nummer
kommer 15 april

Manusstopp 
Torsdag 9 april

mal sjuksköterska och det 
fungerar väldigt bra, säger 
Maud Strömbergsson.

Ta först åtta deciliter T-
Röd och häll i två deciliter 
vatten. För att vätskan ska bli 
mjukare för dina händer re-
kommenderar hon att till-
sätta en matsked glycerin 
eller glycerol.

– Om du inte kommer iväg 
till Apoteket går det lika bra 
med smält kokosolja till ex-
empel, tillägger Maud 
Strömbergsson.

Hon fortsätter med att tipsa 
om hur du på ett enkelt sätt 
minskar risken att bli sjuk 
eller smitta andra.

– När du varit ute så tvättar 
man ju sina händer, tvätta 
sedan även ansiktet. Om nå-
gon hostar så fastnar det man 

hostar ut i ansiktet eller håret. 
Därför bör de som har långt 
hår sätta upp det. Håret är en 
stor källa till infektioner.

Susanne Emanuelsson  
susanne@mellerudsnyheter.se

Nej tack till påsktallrik
En man boende i Melle-
ruds kommun ville, som 
ett privat initiativ, skänka 
en påsktallrik till alla som 
har hemtjänst i kommu-
nen. Kommunen avböjde 
dock erbjudandet.
Händelsen har fått stor sprid-
ning på sociala medier och 
många är upprörda över 
kommunens hantering av 
ärendet.

– Jag har ställt frågan både 
via telefon och mail till Ka-
rolina Christensson, sektor-
chef Vård och omsorg, och 
hon var väldigt positiv till 
detta. När hon stämde av med 
högre chefer blev det ett nej 
och det känns ganska surt, 
säger mannen som vill vara 
anonym.

Hans fru gick bort i cancer 
i fjol och donationen skulle 
vara som ett tack till hemvår-

den för deras fina arbete med 
hustrun.

– Jag har funderat länge på 
det här. Nu i coronatider sit-
ter många äldre ensamma 
hemma så det skulle passa 
bra nu till påsken. När jag 
fick nej till påsktallriken gav 
jag ett förslag på att skänka 
påskägg eller blomma till de 
äldre, men om det har jag inte 
ens fått något svar, säger 
mannen besviket.

Beräknad kostnad för en 
rejäl påsktallrik á 250 kronor 
till cirka 300 personer ham-
nar på 75 000 kronor.

Melleruds kommun sva-
rar följande:

Många vill göra det de kan 
för att sätta guldkant på var-
dagen hos våra äldre just nu, 
vilket vi på Melleruds kom-
mun välkomnar och är tack-
samma för. Vi fick i förra 
veckan ett generöst erbju-
dande från en privatperson 
som erbjöd sig att bjuda alla 
med hemtjänst på en påsk-
tallrik. När vi fick erbjudan-
det i mitten av förra veckan, 
hade vi redan köpt in mat till 
vår årliga påsktallrik som vi 
serverar till personer som får 
hemtjänst och till boende på 
våra särskilda boenden. Sent 
i förra veckan fick vi ett nytt 
förslag från samma person 
om att skänka ett påskägg 
eller en blomma istället. Vi 
för just nu en intern dialog 
om dessa möjligheter och 
som vi har uppfattat det, är 
inte den här dialogen över.
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Veckans lunch

Senior
MATSEDEL

Vecka 16 Skolan
Måndag 13/4: Kycklingfilé med potatisgratäng 
och broccoli.
Dessert: Toscapäron med vispad grädde.

Tisdag 14/4: Pannbiff med lök, hemlagat 
potatismos, amerikanska grönsaker och lingonsylt.
Dessert: Rabarberkräm.

Onsdag 15/4: Vårens primörsoppa. 
Dessert: Persikokaka med vaniljsås.

Torsdag 16/4: Fiskgratäng med örter, kokt 
potatis och gröna ärtor. 
Dessert: Drottningkräm.

Fredag 17/4: Köttfärssås med grekiska smaker 
(nötfärs från Gröna Gårdar) med makaroner och 
vitkålssallad.
Dessert: Jordgubbssoppa.

Lördag 18/4: Kokt kummel med äggsås, kokt 
potatis och gröna ärtor.
Dessert: Glass med bärsås.

Söndag 19/4: Portergryta (nötkött från Gröna 
Gårdar) med kokt potatis och skivade morötter.
Dessert: Citronfromage med chokladrippel.

Hemtjänstens alternativ v. 16
Mån, ons, tor, lör, sön: Köttbullar med potatismos 
och grönsaker. Tis, fre: Potatisbullar med bacon,  
lingonsylt och grönsaker. 

Måndag Annandag påsk.
Tisdag Pannbiff* med lök,  
hemlagat potatismos, lingonsylt  
och amerikanska grönsaker.
Alt:  Hemgjord grönsaksbiff med 
hemlagat potatismos, lingonsylt och 
amerikanska grönsaker.
Onsdag Vårens primörsoppa. 
Mjukt bröd med ostpålägg.
Alt: Krämig pastasallad.
Torsdag Fiskgratäng med örter**, 
potatis och gröna ärtor.
Alt: Potatis- och broccoligratäng med 
gröna ärtor.
Fredag Köttfärssås* med grekiska 
smaker(nötfärs från Gröna Gårdar), 
spagetti ochvitkålssallad.
Alt: Quornfärssås med grekiska smaker.

Varje dag serveras: 
 Sallads-/råkostbuffé med dressingar 

samt hårt och mjukt bröd.
* Ursprungsland Sverige. 

**Miljömärkt.

E45 stängs av 
i tre månader

Här syns hur E45 kommer att stängas av och hur trafiken ska ledas om in på Sapphultsgatan.

MELLERUD 
E45 kommer att stängas 
för all trafik från norra 
rondellen fram till Elda-
regatan under vecka 16, 
under tiden Trafikverkets 
projekt med bygge av vän-
stersvängfält och gång- 
och cykelbana pågår.
Trafiken på E45 kommer att 
ledas in på Eldaregatan och 
vidare på Sapphultsgatan 
och sedan ut på länsväg 166 
för att därefter ansluta till 
E45 under byggtiden, som är 
beräknad till tre månader.

– Trafikverket håller i pro-
jektet, men vi från kommu-
nen har varit med i projekte-
ringen och hjälper till med de 
lokala kontakterna. Tra-
fikverket ska bygga en gång- 
och cykelväg från norra 
rondellen fram till Verk-
stadsgatan. Det blir också ett 

vänstersvängfält för fordon i 
norrgående riktning in på 
Verkstadgatan, förklarar 
Linda Hamrin, projektingen-
jör på Melleruds kommun.

Detta innebär att E45 
måste breddas och det görs 
på vägens östra sida från 
korsningen till Snickargatan 
(vid före detta parkeringen 
till Nordalsskolan) och 
norrut till korsningen in till 
Verkstadsgatan.

Verkstadsgatan med gång- 
och cykelväg byggde kom-
munen förra året.

Sätter upp en barriär
– Under byggnadsskedet när 
E45 stängs av sätter man upp 
en barriär vid norra rondel-
len, så gångtrafikanterna har 
kvar samma övergångar som 
tidigare. Där kommer bara 
byggtrafiken att passera. 

Samtidigt kommer Tra-
fikverket att se över att det 
blir bra belysning vid över-
gångarna vid rondellen, den 
behöver inte plockas ner när 
långa transporter ska passera. 
Den belysning som fanns ti-
digare togs bort i oktober 
2019 på grund av alla långa 
transporter av vindkraftverk. 
Vi har bett om bättre belys-
ning för att öka säkerheten, 
särskilt när det inte ska byg-
gas någon gångbro över E45. 
Skyltningen ska dessutom 
förbättras vid övergångarna, 
säger Linda Hamrin.

Trafikverket är byggherre 
för projektet, men kostna-
derna delas mellan Melle-
ruds kommun och Melleruds 
Handel enligt exploaterings-
avtalet från 2011.
 Susanne Emanuelsson 

susanne@mellerudsnyheter.se

Melleruds nya översiktsplan ställs ut
MELLERUD 
Nu är den nya digitala 
översiktsplanen för Mel-
lerud, nu till 2030, klar att 
ställas ut för granskning. 
Från den 15 april till den 
10 juni har vi alla möjlig-
het att för sista gången ge 
synpunkter på den.
Översiktsplanen visar Mel-
leruds kommuns vilja till 
utveckling av mark- och vat-

tenområden tio år framåt, till 
2030. 

Fem målbilder är priorite-
rade: Upplevelserik fritid i en 
tillgänglig natur med god 
vattenkvalitet. Infrastruktur 
som sammanflätar kommu-
nen och låter Mellerud vara 
en tillgänglig del i regionen. 
Attraktiva boenden och mil-
jöer som tar vara på ett varie-
rat landskap. Lokala näringar 
som främjar sysselsättning, 

service och miljö, samt mö-
tesplatser som förenar kultur, 
fritid, näringsliv och natur.

Flera års arbete
Arbetet med planen startade 
2017 med en medborgardia-
log där mellerudsbor och 
andra berörda fick lämna 
synpunkter. Efter samråd 
hösten och vinter 2018/2019 
är det nu dags att ställa ut 
planen innan den ska antas av 

För den som inte har en dator finns datorer tillgängliga på medborgarkontoret och på biblioteket. Översikts-
planen kommer upp som förstasida på dessa datorer.

kommunfullmäktige i slutet 
av året. Planen kommer att 
justeras efter de synpunkter 
som nu kommer in.

Information om allt
I det digitala verktyget är 
översiktsplanen uppdelad i 
sju kapitel. Under vart och ett 
finns mängder av informa-
tion. Klickar man till exem-
pel på kapitlet ”Utvecklings-
strategi” hittas information 
om utvecklingsstrategier för 
bebyggelse, transporter och 
teknisk försörjning, natur 
och rekreation, mellankom-
munala intressen, samt glo-
bala, nationella och regio-
nala mål och visioner. 

Tillgängligt
– Det är ett stort dokument 
med mycket information. 
För att underlätta för alla att 
ta del av materialet kommer 
det att finnas datorer tillgäng-

liga på medborgarkontoret 
och på biblioteket. På dessa 
datorer ska översiktsplanen 
komma upp som förstasida, 
berättar Freddie Carlson, 
bygglovshandläggare och en 
av alla som varit med under 
processens gång.

– Det svåra har varit att 
skapa en digital översikts-
plan som alla kan använda 
sig av. Vi har en bred mål-
grupp som vi vill nå ut till, så 
som äldre, yngre, privatper-
soner, företagare och myn-
digheter. I den digitala över-
siktsplanen kan man få 
information om det mesta 
som rör markanvändningen, 
här finns även samlad infor-
mation från sakkunniga 
myndigheter, säger han.

I takt med tidsplanen igen
Både tjänstepersoner från 
kommunens olika verksam-
heter och politiker i kom-

munstyrelsens arbetsutskott 
och byggnadsnämndens 
presidium har varit med och 
arbetat fram den nya över-
siktsplanen. Morgan E An-
dersson (C), kommunstyrel-
sens ordförande, är nöjd över 
att den nu kan ställas ut efter 
en viss försening.

– Äntligen tar vi ett steg 
framåt igen och följer tids-
planen. Trafikverkets åt-
gärdsvalsstudie för E45 
gjorde att vi avvaktade en tid. 
Den studien är ju central för 
Melleruds utveckling. Jag är 
glad att vår översiktsplan har 
gjorts digital, här är vi tvek-
löst i framkant av utveck-
lingen, säger Morgan E An-
dersson.

Översiktsplanen kommer 
från den 15 april till 10 juni 
att finnas tillgänglig på www.
mellerud.se/oversiktsplan.
  Karin Åström

                 karin@mellerudsnyheter.se
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Melleruds pastorat

www.svenskakyrkan.se/mellerud

KyrkguidenFö
lj 

os
s 

på
:

Påsken är kyrkans största helg. Vi firar att Jesus besegrade 
döden och tog våra synder på sig. Han öppnade vägen till 
härligheten!
Påsken är en högtid som många av oss tar tillfället i akt att träffa nära och kära. 
Många går också till kyrkan. Men i år kommer det bli annorlunda för många och 
även för oss inom Svenska kyrkan och Melleruds pastorat.

Vi kommer självklart att fira att vår Herre har uppstått, men vi kommer inte 
att ha lika många gudstjänster som vanligt och en hel del kommer att få fira detta 
hemma med tanke på att man inte bör träffa så mycket folk just nu.

På vår hemsida och via Facebook lägger vi därför upp lokalt inspelat material för er 
att ta del av i efterhand. Nu inför påskhelgerna, så lägger vi där också upp agendor 
för varje dag, att ta del av om man firar i hemmet. 

Oavsett om du kan ta del av dessa eller inte, så föreslår vi följande: Invänta 
klockslaget då gudstjänsten ska firas i kyrkan. På slaget, tänd ett ljus, det blir vår 
gemensamma klockringning. Skänk dig sedan denna tid för stillhet, eftertanke och 
bön.

Låt din eventuella oro ge vika och finn ro i stunden.

Tänk dig att få krypa upp i en varm och kärleksfull famn, vad härligt! Att få 
känna kärleken som omsluter en när man kanske känner sig ensam, orolig, ledsen 
eller varför inte när man är glad. En famn som alltid finns där när det stormar 
runtomkring.

För oss kan den famnen också vara Gud. Den Gud som valde att komma ner till 
jorden som en människa, bli förrådd, torterad, dödad och för att sedan slutgiltigt 
besegra döden. Om du frågar Jesus: Hur mycket älskar du mig? Så skulle han svara; 
Så här mycket älskar jag dig”, likt då han sträckte han ut sina armar och dog för 

vår skull. 
Påsken handlar om en Gud som älskar och 

förlåter, tröstar och bär. Gud identifierar sig 
med hur det är att vara människa, Gud vill ha 
kontakt med oss alla. Gud förstår när vi mår 
dåligt och när vi mår bra, Gud vill vara med 
oss hela tiden i allt vi gör.

Det är därför det finns en öppen famn 
som säger: Kom och var i min famn, DU är 
förlåten! Jag älskar dig så mycket! Jesus dog 
för vår skull, för att du och jag skulle få leva i 
evigheten efter detta jordeliv.

Detta är ännu viktigare att komma ihåg 
i oroliga tider som dessa. I Corona finns  
(C)oron(a) i oron finns (o)ro(n). Vi kan 
därför trots allt alltid finna ro över att Jesus 
säger "Kom till mig, alla ni som är tyngda 
av bördor, jag ska skänka er vila.” Matteus-
evangeliet 11:28.

Påsken 2020 i Coronans tid

Känner du dig orolig och vill prata med någon? 

Tillhör du eller någon i din närhet någon riskgrupp och behöver hjälp med att 
exempelvis handla?

Då kan du vända dig till någon av våra diakoner Emma (0530-362 19) eller 
Helén (0530-362 05). Du kan för att samtala också ringa jourhavande präst 
på 112, mellan kl. 21-06 året om.

Vi finns alltid till för dig under livets alla skeende, 
såväl i glädje, sorg som kamp.

Vi vill också passa på att tacka alla er som är medlemmar i Svenska kyrkan och 
stödjer oss i vår strävan att tillsammans hjälpa varandra i såväl stort som smått. 
Ditt stöd och bidrag betyder alltid mycket, särskilt nu i dessa orostider!

Foto: Johannes Frandsen /IKON

Foto: Albert Hiller /IKON

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

OPTIMERA UTE
VI HAR MARKSKRUV FÖR ALLA DINA  BYGGPROJEKT
– SMÅ SOM STORA. VÄLKOMMEN TILL OSS!

330:–

Prisexempel: 
Markskruv, fast skruv

600 mm med balksko 3”

JUST NU! 
VI BJUDER PÅ 

MASKINHYRAN 1 DYGN 

VÄRDE 

1245:–

Olika ingångar

Den som inte har några symptom med luftvägsbesvär hänvisas till den 
vanliga entrén på framsidan. De med symptom hänvisas till ingången 
på baksidan.

MELLERUD 
Närhälsan, Melleruds 
vårdcentral, tar sig an 
coronavirustiden med ge-
nomtänkta rutiner. Olika 
ingångar för olika symtom 
skyddar patienter.
– Vi betraktar coronaviruset 
Covid 19 som en samhälls-
smitta och vi behandlar alla 
patienter efter symptom. 
Våra inre dörrar är låsta men 
vi motar ingen. Vi vill bara 
ha koll och skydda våra pa-
tienter och även personalen, 
säger vårdcentralschefen 
Eva-Lisa Fröjd Karlsson.

Vårdcentralchefen Eva-Lisa Fröjd 
Karlsson. Arkivbild.

Hänvisas till rätt ingång
När en patient ringer och får 
en tid blir denne hänvisad till 
rätt ingång. För patienter 
med luftvägsbesvär är in-
gången på baksidan. Har 
man inga symtom kommer 
man in genom den vanliga 
ingången.

– Vi tycker att folk hörsam-
mar den information som ges 
i media. Många oroar sig, 
mest för sig själva. Generellt 
tar alla sitt ansvar, konstate-
rar Eva-Lisa Fröjd Karlsson.

Hon berättar att de patien-
ter som har regelbunden 
kontakt med någon specia-
listsjuksköterska såsom ast-
ma/KOL, blodtryck samt 
diabetes kan erbjudas andra 
besöksformer. Många avstår 
från att fysiskt komma.

Skyddsutrustning finns
Misstänker man att en pa-
tient är smittad av coronavi-
rus finns tydliga rutiner för 
hur man handhar dessa.

– Vi har skyddsutrustning 
som räcker på primärvårds-
nivå. Den omfattar visir, 
handskar och plastförkläden 
som krävs för att provta en 
patient. Den utrustning som 
oftast visas i media är den 
som används på intensiv-
vårdsnivå. Att dygnet runt 
vårda patienter med miss-
tänkt eller konstaterad Covid 
19 är en helt annan sak och 
kräver speciell säkerhetsut-
rustning, förklarar Eva-Lisa 
Fröjd Karlsson.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se
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All ev. uppvaktning
undanbedes. 

Roland Skarin

UPPVAKTNING

till er som deltagit 
och hedrat minnet 

av vår älskade

Olle Jacobsson

vid hans bortgång
och begravning.

Tack för alla vackra
blommor, minnesgåvor
och varma hälsningar.

Tack till 
officiant Johannes Tirén, 
kantor Barbro Magnusson

samt Jonatan Lilja och 
Anna Tirén för musik.
Tack till hemtjänsten 

i Frändefors och 
Nyhaga korttidsboende.

Ett särskilt tack till 
Blixt Begravningsbyrå 

och Håkans Bar 
för gott stöd och förtäring.

Barnen med familjer

Till minne av Anna-Lisa 
Fröjd. Den 11 februari fick 
jag det sorgliga beskedet att 
min goda vän Anna-Lisa 
hade dött.

Hon har i hela sitt liv varit 
en kämpe mot orättvisor i 
samhället. Som medlem i 
Brålanda Centerkvinnor har 
hon kämpat för sin bygd. 
Exempelvis belönades hen-
nes ansträngningar med att 
Brålanda sjukhem byggdes 
här i Brålanda och inte i 
Varg ön som det varit tal om. 
Hon har varit aktiv inom 
kyrkan både som politiker, 
kyrkvärd  och aktiv i Kyr-
kans syförening. 

Anna-Lisa deltog i det 
allra sista mötet med syför-
eningen endast några dagar 
innan hon  blev sjuk och åkte 
in på sjukhuset. På det mötet 
bestämdes att kyrkans syför-
ening skulle upphöra på 
grund av hög ålder bland 
medlemmarna.  Dessa med-
lemmar har broderat och haft 
sammankomster och lotteri-

Veckans 
ros...

...till min make Odd och mina 
barn Reine, Peter och Chris-
tina, min sonhustru Christina, 
min dotters make Bengt-Åke, 
för ni har ställt upp för mig 
när jag varit sjuk.

Maj-Lis

...till personalen avd. 1 och 
sköterskorna på Fagerlids-
hemmet för god omvårdnad 
av vår bror Per. Ni är guld 
värda.

Kram Jan, Elisabeth  
med familjer

MELLERUD
Smyrna: Onsd 19 Bibel-
klassen. Sönd 11 Gudstj. 
Tommy Pettersson. Tisd 19 
Bönesamling.
Equmeniakyrkan: Sönd 11 
Gudstj. ”Kristus är uppstån-
den”. Thomas Segergren. 
Tisd 18 Scout. 

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

Smyrna: Påskdagen 11 
Gudstj. sänds Live på You 
Tube.
Equmeniakyrkan Södra 
Dal: Onsd. 18 Ekum. pas-
sionsandakt F-fors kyrka, 

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?

PREDIKOTURER

DÖDSFALL

SORGTACK

JORDFÄSTNING

Sigward K, Daniel W. Torsd 
18-19.30 Brålanda. Equme-
niakyrkan öppen för andakt, 
ljuständning, Sigward K. 
Fred 11 Frändefors. Gudstj. 
inställd. Sönd 11 Brålanda. 
Gudstjänst, Sigward K. 
Kyrkkaffe. Månd 11 Frän-
defors. Ekumenisk gudstj. i 
F-fors kyrka, Daniel W, Sig-
ward K.
Brålanda: Torsd 19 Skär-
torsdagsmässa med lovsång. 
Thomas Holmström. Kyrk-
bil 308 70, 321 18.
Gestad: Fred. 11 Långfre-
dagsgudstj. Anette J Carl-
son. Sång: Barbro Magnus-
son. Kyrkbil 308 70, 321 18.
Sundals-Ryr: Sönd 11 Påsk-
gudstj. Thomas Holmström. 
Kyrkbil 308 70, 321 18.
Timmervik: Månd 11 
Gudstj. på annandag påsk. 
Anette. J Carlson. Sång: De-
lia Ionescu. Kyrkbil 308 70, 
321 18.

FRÄNDEFORS
Frändefors: Onsd 18 
Passionsgudstj. Torsd 18 
Skärtorsdagsmässa Daniel 
Westin. Fred 15 Långfre-
dagsgudstj. Daniel Westin. 
Lörd 23 Påsknattsmässa 
Daniel Westin, Rebeqah Vil-
landt. Sönd 11 Högmässa 
Stefan Rahkonen, Daniel 
Westin. Månd 11 Equme-
niakyrkan, Daniel Westin, 
Sigward Karlsson. Onsd 
12.30 Lunchpromenad med 
andakt, Rebeqah Villandt. 
Samling vid fsh.

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Skålleruds kyrka för 
Stig Tisell. Som inledning på 
akten spelade kyrkomusiker 
Anders Fredriksson ”Tröste-
visa” av B. Andersson. Akten 
förrättades av Carlo Nielsen 
och man sjöng tillsammans 
psalmerna 249 och 190. 
Claes Hellberg sjöng ”Kärle-
ken kommer, kärleken går” 
av N. Ferlin. Som avslut-
ningsmusik spelades ”Ama-
zing grace”. Vid urnan togs 
avskedet av de närmaste till 
tonerna av ”The long and 
winding road. Till minnet av 
Stig var koret vackert deko-
rerat med blommor.

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Klöveskogs kyrka 
för Anna Svensson. Som 
inledningsmusik spelade 
kyrkomusiker och solist Ma-
ria Andersson ”Adagio” av T. 
Albinoni och efter framförde 
hon ”Långt bortom rymder 
vida” av J. Dahllöf. Akten 
förrättades av Pär-Åke Hen-
riksson och tillsammans 
sjöng man psalmerna 249, 
304 samt 297. Som avslut-
ningsmusik spelades ”Air” 
av J.S. Bach. Vid kistan togs 
avskedet av barn med famil-
jer, släkt och vänner till to-
nerna av ”Gammal fäbod-
psalm”.Till minnet av Anna 
var koret vackert dekorerat 
med blommor i ljusa vårfär-
ger och ljus. Gravsättning 
ägde rum på Klöveskogs 
kyrkogård.

TILL MINNE
Anna-Lisa var en klippa, hon 
kände till bygden och männ-
iskor som bott där i alla år. 
När jag var ledig förra som-
maren så skaffade hon andra 
medhjälpare till Myset. Det 
var ett hårt jobb som hon 
klarade galant. Sittgympa 
ledde hon emellanåt, för att 
vi skulle hålla oss alerta och 
mjuka.

Vi hade sällskap till kyrkan 
de flesta söndagar. I Brålanda 
kyrka skulle vi sitta på mitten 
till vänster. Där hade hon sin 
plats. Jag vill gärna tända ett 
ljus, då bad Anna-Lisa att jag 
skulle tända ett ljus för Einar. 
Det gjorde jag gärna.

Vi hade många förtroliga 
pratstunder. Vi delade sorg 
och glädje såsom man gör 
med sin riktigt gode vän. 
Anna-Lisa  var rak. Hon pe-
kade med hela handen, något 
som jag uppskattade mycket. 
Vi pratade ofta  om hur glada 
vi var över att ha varandra. 
Nu är jag ensam kvar. 

Tack Anna-Lisa för att jag 
fick vara din vän. Jag tänker 
med sorg på att du är borta, 
men jag tänker med stor 
glädje på alla glada stunder 
vi haft tillsammans.

Lisbeth Håkansson

Pyntar fint inför påskhelgen

Björn Engell och Elisabeth Noreen från parkavdelningen höll på att pynta vid norra och södra infarterna längs 
E45 förra veckan. Ett värprede med målade stenar lyfts på plats av Erik Palm.

MELLERUD 
Melleruds kommun bru-
kar ju pynta fint inför 
påskhelgen. En nyhet i år 
är värpreden med målade 
stenar längs E45.
– Det var Magnus Olssons 
(kommunens samhällsbygg-
nadschef) idé från början. 
Han hade sett något liknande 
på ett annat ställe och frågade 
om vi kunde göra likadant, 
berättar Elisabeth Noreen, 
som arbetar på gata-parkav-
delningen.

Elisabeth har målat de 
äggliknande stenarna i glada 
färger med prickar på. Dess-
utom ska man plantera någon 
form av blommor i anslut-
ning till värpredena.

Liksom tidigare år utlovas 
de fina påskkärringarna 
komma upp i de två rondel-
lerna.

Susanne Emanuelsson

er för att skicka till olika 
behövande i  många år. Cirka 
30 000 – 40 000 kronor om 
året har de arbetat ihop. All 
heder åt deras insatser.   

I  kommunfullmäktige var 
hon politiker för Centern i 
många år. Inom det som 
förut var landstinget har hon 
också varit en tapper kämpe 
för  allas väl. Inom Center-
rörelsen har hon haft många 
olika uppgifter. I Center-
kvinnorna var hon revisor 
och sammankallande i valbe-
redningen ända fram till sin 
död. 

Röda Korset var en annan 
förening som låg Anna-Lisa  
varmt om hjärtat. Där var hon 
ordförande under många år 
och därefter styrelseledamot. 
Hon var en fena på att sälja 
lotter så hon har samlat i 
många kronor till behövande 
i världen.

Anna-Lisa har som sagt 
varit aktiv i hela sitt liv. Jag 
hade säkert kunnat räkna upp 
många fler engagemang som 
hon haft.

Jag har haft förmånen att 
vara hennes vän de sista tio  
åren. Hon var alltid på aler-
ten, ville gärna följa med på 
allt som var roligt. Drag-
spelsstämman i Dalbergså, 
där var hon på alerten och tog 
kontakt med de som upp-
trädde om de passade in ex-
empelvis när Röda Korset 
bjöd de boende i Brålanda 
och Frändefors på kaffe och 
underhållning.  Hon var med 
i programgruppen i SPF tills 
hon dog. Då hade hon kollat 
in någon käck underhållning 
för SPF:s månadsmöten när 
vi var ute. Alltid vaken för 
allt.

Hon var med på Måndags-
mys på servicehuset i Brå-
landa. Där hade vi bingospel, 
högläsning, besök av någon 
gäst, kaffe och mycket prat. 
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Hörby Bruk Skottkärra
Ekeby Grön 90G. 90 liter. Omonterad.  
Luftgummihjul. Max last: 150 kg.  
Totalmått korg: L865xB665xH260 mm. 
Rek ca pris 1199:-

895:-

VSB Trallskruv
Turbo 4,2 x 57 mm, TX20, 500 st.  
 

Bosch GCM 80 SJ
Kap- och gersåg på 1400 W med kapbredd upp 
till 270 mm och kaphöjd upp till 70 mm. Utrustad 
med mjukstart och dubbel dammutsugningskanal 
för bättre dammutmatning.

3495:-

Beckers Elit Träolja
Ny förbättrad kvalitet! Håll uteplatsen fräsch 
och fin längre. Olja avsedd för årlig behandling 
av t ex trätrall, altaner och trädgårdsmöbler. 
Motverkar uttorkning och sprickbildning samt 
gör ytan vattenavvisande och lätt att underhålla. 
Ger ett glansfritt resultat och framhäver träets 
egen färg. 2,7 liter. Rek ca pris 427:-  
Bruten kulör 218:- 

Tralltvätt 5 liter
Rengör effektiv 
tryckimpregnerat 
trämaterial såsom 
t.e.x  altangolv & 
trätrall. Fungerar 
mycket bra mot 
svåra beläggningar 
av t.ex. alger, svart-
mögel och liknande. 
Ca 5-10 m2/ liter.

Falu Rödfärg
Falu Rödfärg är inte bara en husfärg, 
det är svensk kulturhistoria på burk. Ett 
lika naturligt val till arkitektritade villor 
som till sommartorp och sjöbodar. 10 
liter, röd.

Plantjord 40 liter 
4 säckar 99:- / 1 säck 29:-

Blanda fritt 3 säckar
Naturgödsel, täckbark, barkmull,  
gräsmattedress och trädgårdskalk.
(gäller ej plantjord)
3 säckar 100:- / 1 säck 35:-

Trädgårdsslang 
½”, 20 m

99:-

Öppettider i påsk
Skärtorsdag 6.45-18
Långfredag Stängt
Påskafton 9-14
Påskdagen Stängt
Annandag påsk Stängt

Bosch GTA 3800
Arbetsbord för kap- och geringssågar samt 
kombisågar. Förlängningsbart upp till 3,8 m 
för långa brädor. Inställbara upplägg med 
längdstopp för precisionsjobb med långa  
arbetsstycken.

169:-

2495:-

499:-

Premiumtrall 28x120 mm
Tryckimpregnerad.  Finns i flera längder.
Åtgång ca 8,2 m/m²  
 

159:-

Anza Terrassborste med skaft
Används innan betsning/oljning/målning 
av terrass för att ta bort träolja och smuts. 
Storleken, 19 cm, är anpassad till standard-
hink. Rek ca pris 239:-

159:-

169:-

Vårkänslor

från 

14:90/m



MELLERUD

AKTUELLA
ERBJUDANDEN

8/4–12/4

POTATISSALLAD
Vår egen. Ord. pris 9:90/hg. 

Vå�  ö� � ti� r i på� 
 Butiken   Förbutik  Deli  Fisk
Långfredag  6–22  9–18  8–20  8–20
Påskafton  6–18  9–18  9–16  9–16
Påskdagen  8–22  9–18   9–18  stängt
Annandag  8–22  9–18  9–18  stängt

M� u� �  � lidi� �  
 bju� rM� u� �  � lidi� �  
 bju� r M� u� �  � lidi� �  

 bju� r

GRILLADE TJOCKA REVBEN
Ord. pris 69:95/kg. 

49)=K

SERRANO
Valent. Ord. pris 39:90/hg.  

KYLDA SÅSER
Coop. 200 g. Ord. pris 16:95/st. 

KANON
PRIS! 27k

2 FÖR

4)=H

Vå�  ö� � ti� r i på� 
 Butiken   Förbutik  Deli  Fisk

Vå�  ö� � ti� r i på� 
 Butiken   Förbutik  Deli  Fisk

FÄRSKOST
Crème Bonjour. Välj mellan olika sorter. Ord. pris 11:95/st.

14)=H 15k
2 FÖR

M� u� �  � lidi� �  

 bju� r
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FRÅN SVENSKA MYNDIGHETER

Känner du  
dig sjuk? 

Stanna hemma.

Läs uppdaterad information
om nya coronaviruset  

på krisinformation.se

Stanna hemma om du känner  
dig sjuk. Även om du bara känner  
dig lite sjuk. Vänta minst två dygn 

efter att du blivit frisk innan du  
går till jobbet eller skolan igen.   

Tillsammans kan vi bromsa smittan.

Vill sälja tre församlingshem 
på grund av medlemstapp 

Billingsfors församlingshem.  
Foto: Privat.

Kyrkorådet i Steneby 
pastorat har beslutat 
att rekommendera kyr-
kofullmäktige att sälja 
Billingsfors församlings-
hem, Tisselskogs försam-
lingshem och Ödskölts 
församlingshem. 
Beslutet baseras på en nog-
grann genomgång av eko-
nomi, medlemprognoser och 
kyrkans behov av lokaler för 
att kunna fullfölja kyrkans 
grundläggande uppgift; 
gudstjänst, undervisning, 
diakoni och mission. 

Kyrkofullmäktige samlas 
sista veckan i maj.

–Vi säljer tre församlings-
hem för att kunna behålla vår 
verksamhet i pastoratet. 
Ödskölts församlingshem 
tillhör samma tomt som kyr-

Tisselskogs församlingshem. 
Foto: Privat.

Ödskölts församlingshem.  
Foto: Privat.

Kyrkans uppgift har alltid 
varit att förmedla hopp åt 
människor. Det är aldrig 
kört, det finns alltid en 
chans till och det heter 
nåd. Det är hela idén med 
kristendomen.
Steneby pastorat har i upp-
drag att genom verksamhe-
ten förmedla tro till alla som 
bor och vistas i vårt område. 
Gudstjänster firas mellan 
tisdagar och söndagar, olika 
tider och typer av gudstjäns-
ter där församlingsbor kan 
mötas i stillhet, bön och 
sång. Öppna förskolan både 
i Bäcke och Dals Långed 
samlar barn och vuxna för att 

mötas, sjunga, fika och 
pyssla. Soppluncher, stav-
gångsgruppen, bibelstudie-
grupper, bakgrupper, körer, 
musikkvällar, grillkvällar, 
resor, samtalsgrupper och 
andra verksamheter finns för 
att förmedla kyrkans bud-
skap och skapa en mötesplats 
för församlingsbor i olika 
åldrar. Verksamheten är allt.

För 25 år sedan var vi un-
gefär dubbelt så många med-
lemmar som idag, vilket gör 
att vi idag inte har lika stora 
intäkter. Följden av ett mins-
kat ekonomisk utrymme gör 
att vi behöver se över vår 
organisation för att kunna 

behålla det utbud vi idag ger 
till våra församlingsbor. Om 
vi vill att verksamheten ska 
kunna fortsätta måste vi 
lägga mindre pengar på fast-
ighetsförvaltning.

Vårt fokus ligger i att full-
följa vårt uppdrag som 
Svenska kyrkan har, att fira 
gudstjänst, utöva diakoni, 
undervisa och missionera. 
Gud möter oss alltid från 
framtiden och det innebär att 
vi måste lämna något bakom 
oss för att bevara det väsent-
liga för att skapa helighet, tro 
och hopp.

Lena Hildén, kyrkoherde

Dubbelt så många för 25 år sedan

kan, så den måste avstyckas 
och det tar minst ett år, säger 
kyrkoherde Lena Hildén och 
understryker att inga beslut 
är fattade ännu.

Ohållbart
Hon konstaterar att det är 
ohållbart att ha 13 byggnader 
med 2 700 medlemmar.

– Det är viktigt att vi kan 
ha kvar kärnverksamheten 
och det är medlemspengarna 
som avgör omfattningen. 
Det är viktigt att ha kvar 
personalen, menar hon.

Idag har Steneby pastorat 
sex kyrkor och fem försam-
lingshem. Drift och under-
håll finansieras till största 
delen av medlemsintäkter. 

Medlemsantalet har mins-
kat med 24 procent mellan 
åren 2010 och 2020. 

Driftskostnaderna ligger 
på 146 000 kronor per år för 
Billingsfors församlings-
hem, 156 000 kronor för 
Tisselskogs församlingshem 

Coronaläget i regionen
Hur ser det ut i Västra 
Götaland när det gäller 
coronaviruset? 
Tony Johansson (MP), hälso- 
och sjukvårdsgruppledare 
och vice ordförande i Hälso- 
och sjukvårdsstyrelsen, be-
rättar att man nu ser en ökad 
smittspridning i hela Västra 
Götaland. 

– Den förmodade toppen 
av smittade har flyttats fram 
och vi kommer att få förhålla 
oss till coronapandemin 
länge än, konstaterar han.

I torsdags var åtta corona-
patienter inlagda för vård 
inom NU-sjukvården, varav 

fyra på intensivvårdsavdel-
ning. 

Ökar antalet IVA-platser
Regionens aktiviteter hand-
lar just nu om att öka antalet 
intensivvårdsplatser, till ex-
empel görs Östra sjukhusets 
centralbyggnad om till att ta 
emot coronapatienter och 
operationssalar görs om för 
att kunna ta emot de som 
behöver intensivvård. Ett 
fältsjukhus har byggts upp 
utanför sjukhuset. Folk-
hälsomyndigheten bedömer 
att Västra Götalandsregio-
nen kommer att behöva 222 

intensivvårdsplatser de kom-
mande veckorna.

Sjukhusen har, genom att 
till exempel operationer 
ställts in, 70 procents belägg-
ning i nuläget för att kunna 
ta emot fler coronasjuka.

– Vi har skapligt bra till-
gång på skyddsutrustning 
och behöver stödja äldrevår-
den med det och vi samarbe-
tar med Chalmers tekniska 
högskola som nu tillverkar 
visir genom 3D-teknik, be-
rättar Tony Johansson. 

Karin Åström  
karin@mellerudsnyheter.se

och 130 000 kronor för Öd-
skölts församlingshem.

En stor del av den kyrkliga 
verksamhet som idag finns i 
församlingshemmen kan 
flyttas till kyrkobyggnader-
na. 

Församlingsstatistik 2018
Steneby pastorat (Dalslands 
kontrakt) hade ett disponi-
belt kapital om 2,5 miljoner 
kronor räknat per kyrka vid 
utgången av 2018. Det kan 
då jämföras med det riksge-
nomsnittliga värdet om 4,2 
miljoner kronor per kyrka.

Medlemmar/kyrka i 
Steneby pastorat 2018: 511

Medlemmar/kyrka riksge-
nomsnittet 2018: 1831

Antal medlemmar (intäk-
ter baseras på antalet med-
lemmar)

1995: 5037
2010: 3619
2020: 2750
2030: 2100 (prognos)
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Vi behöver din annonsbokning 
senast torsdag 16 april

Vårens arbeten kallar!

Vad har ni att 
komma med?! 

Med en annons i vårt 
tema Jord & Skog 
onsdag 22 april 

når du 10.900 hushåll 
och företag

Invigning på annandag påsk av vävda textilier

Kyrkoherde Pär-Åke Henriksson, textilkonstnären Siv Hjalmarsson Nordgren, kantor Maria Andersson och 
kyrkvärden Annika Olsson samlade vid altaret där kalken täckts av Sivs vävda kalkkläde och palla.

BOLSTAD 
På Annandag påsk invigs 
Siv Hjalmarsson Nord-
grens vackra textilier i 
samband med nattvards-
gudstjänsten i Bolstad 
kyrka. Hon har vävt kalk-
kläden, bursor och pallor 
till tre kyrkor i Bolstad 
församling.
De flesta av pastoratets andra 
kyrkor har redan dessa atti-
raljer som hör till nattvards-
silvret. Initiativtagaren och 
kantorn Maria Andersson 
berättar att en präst föreslog 
att man införskaffade nämn-
da textilier för länge sedan, 
men då sade kyrkorådet nej.

Nu har man dock fått 
skänkta medel som var rik-
tade till just detta och Maria 
tillfrågade föreningen Tråd-
räknarna för drygt ett år se-
dan om de kunde hjälpa till.

Nappade på uppdraget
Siv Hjalmarsson Nordgren 
nappade på uppdraget och-
har vävt fyra kalkkläden, tre 
bursor och tre pallor. Bolstad 
kyrka ska ha två uppsätt-
ningar av kalkkläden, ett vitt 
och ett i en vacker mossgrön 
färg. Samma gröna nyans 
som går igen på altaret. 

Erikstad kyrka och Klöve-
skog kyrka är de andra som 
får ta del av hennes arbete, 
med en uppsättning var.

– Jag är från Grinstad, men 
mormor och morfar kommer 

Alla fyra kalkkläden är olika. Den gröna pallan och kalkklädet ska användas 
i Bolstad kyrka, som även får en vit dito.

Nattvardens textilier:
Palla - är en kvadratisk linneklädd pappskiva som an-

vänds som lock över kalken
Patén med oblat - patén är ett fat för brödet i nattvarden, 

oblat är det tunna vita ojästa brödet som används vid 
nattvarden. Oblaten påminner om brödet som inte hann 
jäsa när Israels folk skulle fly från Egypten.

Torkduk: - är en vit linneservett som används för att 
torka av kanten på kalken med

Kalk - är bägaren som används för vinet vid nattvarden 
antingen att dricka ur eller att doppa brödet i.

Corporale - är en duk av linne som nattvarden dukas 
upp på altaret

Bursa - är ett fodral som är en som tygklädd pärm, där 
corporalet ligger före nattvarden dukas upp på altaret. 
Tyget på bursan är ofta samma som kalkklädet, mässhaken 
och antependiet och färgen följer ofta kyrkorårets färger.

Kalkkläde - är ett tygstycke som vilar över nattvards-
servisen före nattvarden dukas upp. Har ofta samma tyg/
färg som övriga textilier i kyrkorummet.

Källa: Svenska Kyrkan

från Bolstad så jag har en 
koppling hit. Det känns väl-
digt roligt att få det här upp-
draget, säger Siv leende.

– Det känns väldigt bra att 
det blir av. Prästen har de 
liturgiska färgerna, men vi 
har inte haft dem till natt-
vardssilvret. Siv har varit 
jätteengagerad, hon har varit 
i kyrkan och letat mönster 
med mera. Allt är väldigt 
genomtänkt, säger Maria 
Andersson.

Stort tankearbete bakom
– Församlingen tycker det är 
jätteroligt att vi fick medel 
skänkta till just detta. Det 

ligger stort tankearbete bak-
om det Siv vävt. Jag tycker 
det är särskilt roligt att det är 
en lokal förankring, både när 
det gäller att Siv fått uppdra-
get och att hon lagt ner 
mycket omtanke genom att 
plocka upp nyanser och fär-
ger från kyrkan, understry-
ker kyrkvärden Annika Ols-
son.

För Siv är vävningen en 
hobby som hon sysslar med 
när det blir tid över. Samtliga 
vävar till kyrkan är tillver-
kade i liturgiska färger. Vitt 
står för glädjehögtider, 
medan grönt används från 
perioden efter pingst fram till 

första advent och står för 
tillväxt/växande i tro.

Tygstyckena är vävda med 
bomull, lin, ull och guldtråd. 
Korsen på dem består av 
vackra guldband, som Siv 
fått leta länge efter. De litur-
giska färgerna går igen i 
varpen.

– Jag planerar att sätta dit 
pärlor i korsen också, avslö-
jar Siv.

Färre gudstjänster
Kyrkoherden Pär-Åke Hen-
riksson är mycket nöjd med 
Sivs vävda konstverk.

Han informerar dessutom 
om att det är en radikal 

minskning av antalet guds-
tjänster under påskhelgen, 
med anledning av coronavi-
ruset.

– Vi kommer att ha en 
gudstjänst per helgdag under 

påsk, annars brukar vi ha tre-
fyra per dag, förklarar Pär-
Åke Henriksson.

Susanne Emanuelsson
susanne@mellerudsnyheter.se
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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

www.granplantor.se

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

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

Tall • Hybridlärk • Sitka • Löv
Hybridasp • Ädellöv

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

Martin
073-99 21 446

Kompletta 
badrumsrenoveringar

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

DALSLANDS
VVS AB
DALSLANDS
VVS AB

 

Marcus Johansson

Naturligtvis 
hjälper  

vi dig med  
Rot-avdraget 

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.

www.grongestaltning.se

Grön Gestaltning
Trädgårdsanläggning
Fredrik Persson
073-691 31 24

Byggnadsställningar
076-195 60 72

Maskiner och lastbilar
Sand, grus, singel, jord 

och täckbark
Rolf: 070-537 34 72

www.vermdal.se

DALVÄRM

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

VÅRBRUKSTIDER 
kontakta

olesensbygg@gmail.com

Dalsland & södra Värmland

101,6 MHz

NU FINNS VI I MELLERUD

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

www.radio45.se

En lokal radiokanal med  
säte i Åmål som du hör  

i Dalsland & södra Värmland

Flyttstäd
Veckostäd
Fönsterputs

Rullande sy 
& hemservice

070-649 32 86

 SÄLJES
Timotejfrö 
Tel. 0530-510 56 el. 073-
052 63 94.

 UTHYRES
Nytt hus 
i Vita Sannar, 82 kvm, 3 sovrum. 
För mer info: hemnet/fritidshus 
Örnuddsvägen 5. Hyra 6.900:-/
mån. Tel. 073-904 70 93.

Vassvikens Loppis
Öppet hela påskhelgen  

11-15

073-828 80 26
Vassviken 501 Ånimskog

Satsar på Brudfjällsracet
CYKEL 
– Vi satsar på att det blir 
av och följer planen för ett 
genomförande den 9 maj,  
säger tävlingsledaren 
Oluf Skoogh.
Nytt för i år är att start och 
mål är i Håverud samt man 
har en lättare variant i Höljen 
Runt på åtta kilometer.

– Vi kommer även att sam-
arbeta med Dalsland Center 
och skapa aktiviteter före, 
under och efter loppen. I 
nuläget är det 161 anmälda 
men vi har många förfråg-
ningar så intresset är väldigt 

stort. Det märks att man vill 
att loppet ska bli av och vi 
gör allt för att så ska bli, un-
derstryker Oluf Skoogh.

Höljen Runt är en runda för 
vem som helst, gammal som 
ung som vill komma ut och 
röra på sig tillsammans med 
andra. Du kan använda vil-
ken cykel du vill och gärna 
med cykelkorgen på. 

Företagskampen går över 
46 kilometer. Det är en före-
tagstävling där lagets tredje 
tid räknas, vilket i praktiken 
innebär minimum tre star-
tande för ett lag. Man kan 
såklart vara tio startande, 

men det är lagets tredje tid 
som räknas som resultat. 
Man kan ha flera lag från 
samma företag och en intern 
kamp.

Klasserna är: Brudfjällsra-
cet Ultra – Tävlingsklass – 
138 km.

Brudfjällsracet Ultra – 
Motionsklass – 138 km.

Brudfjällsracet Långa – 
Motionsklass –  92 km.

Brudfjällsracet Korta – 
Motionsklass –  46 km.

Företagskampen  – Mo-
tionsklass – 46 km.

Höljen Runt – Motions-
klass – 8 km.

Promenader varje vecka
Friskis Seniorklubb har 
fortfarande aktiviteter i 
form av promenader varje 
vecka.
Dessa anordnas tisdagar och 
torsdagar från scoutstugan 
på Ängenäs. Ibland går man 
lite längre och deltagarna har 
då kaffe med sig.

Friskis Seniorklubb anordnar pro-
menader. Foto: Privat.

Aktiviteten är i linje med 
Folkhälsomyndighetens re-
kommendationer, det vill 
säga att man ska röra på sig 

utomhus, hålla avstånd och 
ändå få möjlighet till social 
kontakt.

Drastisk sänkning av brott i mars
Polisen ser en drastisk 
sänkning av alla brott 
under mars månad i östra 
Fyrbodal, en effekt av 
stängda gränser på grund 
av coronaviruset.
Tillgreppsbrotten har mins-
kat kraftigt. Siffran låg på 

352 i mars månad 2019. I år 
ligger antalet på 240, en 
minskning med 112 brott.

Även narkotikabrotten har 
minskat, från 144 i mars i fjol 
till 82 i mars 2020. En anled-
ning är färre kontroller på 
grund av smittorisken.

Vad gäller trafikbrotten har 
de minskat från 221 i mars 
2019 till 144 i mars i år. Po-
lisen har inga fasta trafikkon-
troller längre på grund av 
coronaviruset. 

– Vi ser en minskning i 
princip alla brottsområden. 

Införseln av narkotika har 
minskat på grund av stängda 
gränser. Brott mot personer 
har också minskat, säger 
Monica Lindberg, polisin-
spektör i Mellerud.
 Susanne Emanuelsson 

susanne@mellerudsnyheter.se

SPORT

FOTBOLL 
Dalslands Fotbollför-
bund beslöt förra veckan 
att inga matcher skulle 
genomföras helgen 4-5 
april. Beslut gällde både 
senior- och ungdomsmat-
cher. Detta som ett led i att 
bekämpa Coronavirusets 
spridning.
Förbundet har också instru-
erat klubbarna att inte an-
nonsera sina träningsmat-
cher på öppna hemsidor. 
Detta för att förhindra att 
spelbolag gör matcherna 
tillgängliga för spel och vad-
slagning.

Dalslands Sparbanks Cup
Förbudet ledde till att de 
återstående matcherna i fot-
bolls-DM ställdes in och det 
finns idag inga uppgifter om 
de kommer att spelas och i så 
fall när. 

Läget i de grupper som inte 
har spelats färdigt:

I damgruppen har Frände-
fors och Åsebro/Brålanda 
spelat färdigt och ligger trea 
respektive fyra i tabellen. IF 
Viken och Eds FF har båda 
två segrar, där Viken har 
överlägset bäst målskillnad. 
Den inte spelade matchen är 
mellan just de två klubbarna.

I herrarnas grupp 1 återstår 

matchen mellan Håfreströms 
IF och Bengtsfors IF. Mel-
leruds IF leder, men vinner 
HIF mot BIF går de troligen 
om och blir etta. Vinner BIF 
går de upp på andra plats. 
Oavsett resultatet är IFK 
Åmål klar gruppfyra.

I herrarnas grupp 2 leder 
Eds FF trots att de har en 
match mindre spelad än två-
an Brålanda IF, som spelat 
klart. Det är också färdigspe-
lat för trean Frändefors IF. 
Eds FF inte spelade match är 
mot Kroppefjälls IF, som lig-
ger fyra.

Vi kommer givetvis att 
publicera resultaten om och 

Inställd fotboll och läget framöver
när de återstående matcherna 
spelas.

Seriestarten
Det har tidigare sagts att se-
rierna tidigast startas i juni. 
Idag finns inga uppgifter om 
spelscheman eller om tänkt 
start på DFFs hemsida.

Lars Nilsson
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ALLTJÄNST
S. Larssons Alltjänst AB 
Golvslipning, mattläggning, 
tapetsering, målning, trådgård, 
beskärning, snöskottning, m.m.
Mob.073-985 27 00.

VÄRMEPUMPAR
BIC Värmepumpar
Berg – Luft – Vatten
Kostnadsfria offerter
Ring 0534-616 38

Rokvist’s trädgårdsservice
Trädbeskärning, trädfällning/
avancerad, gräsmattor, rabatter. 
Rådg, eko odling o trädg. rut, rot 
o F-skatt. Tel 073-627 90 02, 
Michael

Åse’s Möbeltapetseri
Mossen, Grinstad
073-414 89 95
ase.winsvold@gmail.com
FB: Åse’s Möbeltapetseri

MÖBELTAPETSERARE

Svenska Glaslösningar AB
(f.d. Wressel’s Glas)
Bilglas – Planglas – Plast – 
Svetsning
Gäller det glas hör av er till oss.
Tel: 070-781 52 81

GLASMÄSTERI

Lollo’s Alltjänst
Kurt Hellbergsgata 4, Mellerud
Tel. Lollo 0702-65 47 46

Ankis Hemservice
Flytt- och hemstäd, m.m.
0706-00 34 81

Veris Kooperativ
Hem- och flyttstäd m.m.
Rutavdrag • Kvalitetsgaranti
Tel. 0530-129 05
www.veris.se

FRÅN A-Ö Vill du att ditt företag ska 
synas här varje onsdag?

Boka plats! 3, 6 eller 12 månader. Kontakta 0530-125 40 eller annons@mellerudsnyheter.se

MELLERUDS GOLVTJÄNST
Mattadoren På Dal
MATTOR – VÅTRUM
Försäljning av Tarkett – Forbo
Fullständig läggningsservice
Tel. 070-890 98 28

GOLV

Smådjursveterinären Åmål-Säffle  
med specialkompetens på 
smådjur. Vid järnvägsstationen i 
Åmål, Drottning Kristinas väg 2.
Bokning varje dag på  
tel. 0532-160 02.
www.smadjursveterinaren.se
info@smadjursveterinaren.se

SMÅDJURS-
VETERINÄR

STUBBFRÄSNING
Full fräs
Vi fräser bort dina stubbar!
Hansson stubbfräsning
Tel. 070-301 09 47
www.fullfras.se

BILDELAR
Bildelsshopen
Din bildelsbutik i Mellerud
Landsvägsgatan 80
0530-73 07 40 
info@bildelsshopen.com

Svenska Foder AB 
Djur & Naturbutik
Erikstad, Mellerud
Tel. 0530-186 71
www.djuronatur.se

Foderspecialisten AB
Åsebro Kvarn
0521-36048
www.asebrofoder.se
Hästfoder • hönsfoder • ved • strö

DJUR, TRÄGÅRD, 
LANTBRUK

DIESELSERVICE -  
TRANSPORTBILS-
SERVICE
LastvagnsCenter AB -  
El & Diesel 
Specialistkompetens för diesel-
pumpar, insprutare/injektorer 
Fiat Professional och Iveco 
auktorisation
Husbilsservice Fiat och Iveco. 
Alla storlekar.
www.lastvagnscenter.se
Tel: 0522-172 00

A.S. CARS AB
Försäkringsskador, alla  
försäkringsbolag.  
Lackeringar, bilreparationer.  
Kärragatan 19
Tel. 0530-100 08

BILLACKERING

Svens Entreprenad AB
Precisionsfällning/skogsarbete 
F-skatt, fullförsäkrad 
Tel. 076-863 79 24  
www.sg-entreprenad.se

TRÄDFÄLLNING

Däckarna
Tel. 0530-101 77
www.dackteam.se/dackarna-mellerud
Håkans mobil: 070-653 26 71

DÄCK,
DÄCKVERKSTAD

K-E:s Bil & Däck
Däckservice
Bil/maskinreparationer 
Sven-Ingvar Andersson
0521-301 16, 070-254 03 30  
Atterud. Öppet: Mån-fre 7.30-17.00. 

ENTREPRENAD
Lidbergs Mark & Grävtjänst 
073-930 21 14
Hemsida: www.lidbergsmark.se

Annonsera i A-Ö
 Boka 3, 6 eller 12 månader

Moms tillkommer. Annonsstopp torsdagar kl. 15.00

0530-125 40

100:-/vecka
3 rader + rubrik. 10:-/extra rad

Marie’s Trädgårdstjänst & 
Svens Entreprenad AB
Vi hjälper dig med din trädgård!
076-229 24 55
info@mariestradgardstjanst.se
www.mariestradgardstjanst.se

TRÄDGÅRDSTJÄNST

Mikaels Bilservice
Service, reparationer
Östevatten 8, Mellerud 
070-417 41 25

BILSERVICE

FÄRG
Colorama Melleruds Färg
Fullsorterad färgfackhandel
Golv, färg, tapeter, kakel & klinkers
Verkstadsgatan 4.  
Tel: 0530-102 77

STÄD

TJÄNSTER

Veteranpoolen
Vi hjälper dig städ och hemtjänst-
service. Ring Veteranpoolen!  
Tel. 0530-72 50 50 eller maila 
mellerud@veteranpoolen.se

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

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!

Lifvskällan – 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

.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

Canal Digital, Viasat 
och Boxer

070-328 08 60 
lars@dalslandsantennservice.se

Da l s l ands

Antenn-
Service
Da l s l ands

Antenn-
Service

Grundig Tv
070-328 08 60 

lars@dalslandsantennservice.se

Da l s l ands

Antenn-
Service
Da l s l ands

Antenn-
Service Stefan   Christoffer

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

0530-421 64
blends

2 nyanser

1 nyans

gradient1

gradient2

VVS
Allt inom 

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

Allt inom golv 

och mattor

073-354 47 84

ALLT INOM 
BYGG

Maritha Johans on
Leg. psykoterapeut

Samtalsmottagning

073-745 21 50

• Individuella samtal
• Par- och relationssamtal

www.marithas.se

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

Inramning
Konstnärsmaterial

Tel. 0530-414 10 • www.sunlike.se

Sol & värme 
utan att flyga

Bänkskivor
Fönsterbrädor

Gravstenar – renovering
070-685 22 27

TRESTADS  
STENHUGGERI AB
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Melodikrysset v.15 - 11 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. 15 – 11 april

06:00 Morgonstudion
09:10 Hemmagympa 
	 med	Sofia
09:30 Skärgårdsdoktorn 
10:30 Fader Brown
11:15 Gäster med gester
12:00 Dans efter noter 
13:25 Hemma i Hampstead
15:05 Kari-Anne 
15:45 McLeods döttrar 
16:30 Karantän-TV
17:30 Sverige idag
18:00 Nyheterna 
18:38 Sportnytt 
18:45 Go'kväll 
19:30 Nyheter
20:00 Uppdrag granskning
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 McLeods döttrar 
04:45 Sverige idag 
05:15 Go'kväll

11:05 Medicin med 
 Mosley
12:00 Rapport
12:05 Europakonsert från 
 Afrodites ö 
15:10 Medicin med Mosley 
16:00 Rapport 
16:05 Tornedalsrallyt
16:35 Tomas von Brömssen: 
 En svensk i Norge 
17:25 Nyheter på lätt svenska
17:30 Oddasat
17:35 Nyhetstecken
17:45 Uutiset
17:55 Åtta årstider 
18:00 Romska internationella dagen
18:30 Jesus sista dagar 
19:25 Brant barnvagnstur
19:30 Hämnd och kärlek
20:00 Hemma hos arkitekten
20:30 Petra får en baby 
21:00 Nyheter
22:00 Sportnytt
22:15 Utrikesbyrån
22:45 IS-krigarnas fruar
23:30 Vetenskapens värld
00:30 Jesus sista dagar
01:45 Sportnytt
02:00 Nyhetstecken

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 yngsta mästerkock
21:00 Tillsammans med  
 Strömstedts
22:00 TV4Nyheterna
22:30  Ekonominyheterna
22:40 Sporten
22:55 TV4Vädret
23:00 Hawaii Five-0
23:55 Law & Order: 
 Special Victims Unit
00:50 Nattsändningar

06:00 Just Shoot Me 
06:25 Community
06:45 Våra värsta år 
07:35 The Simpsons 
08:30 Ink Master 
09:25 The King of Queens 
10:30 Just Shoot Me 
11:00 Cops
12:00 Buffy the Vampire Slayer
13:00 The King of Queens 
14:00 NCIS: Los Angeles 
15:00 2 1/2 män 
16:00 NCIS: Los Angeles
17:00 Seinfeld 
18:00 How I Met Your Mother
19:00 The Simpsons 
20:00 Seinfeld
21:00 Risen
23:10 How I Met Your Mother
00:10 Family Guy
01:10 American Dad
02:10 2 1/2 män
03:00 Buffy the Vampire Slayer
03:55 American Dad
04:45 Family Guy 
05:35 Cops

14:00 UR Samtiden
17:00 Förgasarmannen
17:05 Antikduellen
17:35 Australien från svartvitt till färg
18:25 Övergivna byggnader
19:10 Vikingarnas djurvärld
20:05 15 grader östlig längd
21:00	Gubbar	bakom	flötet
21:30 Planetens mäktiga 
 förändring
22:20 Med eller utan peruk
23:10 Djurvärldens underbara 
 ungar
23:55 Australiens obygd

20:00 McLeods döttrar
20:45 Allra-affären
21:15 Suits 
22:00 DNA
22:40 Igelkottspappa 
22:45 Briljanta forskare
22:55 Falkenberg forever
23:15 Mötet
23:30 Romernas historia 1900-tal
23:45 Sverige!
00:15 Vem bor här?
01:15 Smartare än en femteklassare

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 - casting
21:00 Pretty woman
22:00 TV4Nyheterna och Sporten
22:05 TV4Vädret
22:15 Pretty woman
23:45 Horrible bosses 2  
01:55 Jupiter ascending  
04:30 Världens häftigaste tårtor

05:00 Husjägarna
06:05 Köket
06:10 Tad, the lost explorer 
 and the secret of King Midas 
07:35 Köket
07:50 Nyhetsmorgon
11:30 Bonde söker fru - casting
12:30 Tillsammans med 
 Strömstedts
13:30 Änglagård - andra 
 sommaren 
16:25 Tillbaka till framtiden
17:55 Bli vän med V75
18:00 Tillbaka till framtiden
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
22:15  Let's dance - Resultatshow
22:40	En	fisk	som	heter	Wanda
00:50 Gringo  
03:00 En plats i solen: Vintersol
04:15 Världens häftigaste tårtor

05:00 Husjägarna
06:05 Köket
06:24 Madagaskar
07:45 Köket
07:55 Nyhetsmorgon
11:30 Let's dance
13:25 Sjölyckan, 13:55 Solsidan
14:55 Robinson
15:55 En plats i solen: Vintersol
16:55	Leif	GW	om:	Geijeraffären 
 och bordellhärvan
17:55 Keno
18:00 Vargattacken på 
 Kolmården
19:00 TV4Nyheterna
19:15 Sporten
19:25 TV4Vädret
19:30 Postkodmiljonären
19:55 Lotto, joker och drömvinsten
20:00 Stjärnornas stjärna
21:30 Flykten till framtiden  
22:00 TV4Nyheterna
22:05 TV4Vädret
22:15 Flykten till framtiden  
23:50 De misstänkta  
02:00 Mickey blue eyes  
04:20 Världens häftigaste tårtor

06:00 Morgonstudion
09:10 Hemmagympa 
	 med	Sofia
09:30 Skärgårdsdoktorn
10:30 Father Brown
11:15 Gäster med gester
12:00 Mästarkvalet
12:15 Tänk om jag gifter mig
 med prästen
14:05 Korta tv-historier
14:10 Macken – Roys & Rogers
 bilservice 
15:45 Mord och inga visor
16:30 Karantän-TV
17:30 Sverige idag
18:00 Nyheter
18:38 Sportnytt
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...
22:00 Dox: Diego Maradona
00:05 Rapport
00:10 Uppdrag granskning
01:10 Gift vid första ögonkastet
04:50 Sverige idag
05:20 Go'kväll 

10:40 Vilse i snöstormen
11:10 Medicin med Mosley
12:00 Rapport
12:05 En hyllning till Elvis Presley
15:05 Medicin med Mosley
16:00 Rapport
16:05 Tornedalsrallyt
16:35 Romska internationella dagen
17:05 Med uggla och falk i monitorn 
17:30 Nyheter på lätt svenska
17:35 Nyhetstecken
17:45 Uutiset
17:55 Åtta årstider
18:00	Finland	är	finländskt
18:30 Jesus sista dagar
19:25 Anslagstavlan
19:30 Hämnd och kärlek 
20:00 Världens natur: Australiens 
 makalösa natur
20:55 Historier från Norge runt
21:00 Aktuellt
21:22 Kulturnyheterna
21:30 Sportnytt
21:45 Under körsbärsträden
23:35 Jaktliv
00:05 Min röst: Minun ääni
00:35 Jesus sista dagar
01:45 Sportnytt
02:00 Nyhetstecken

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: Striden
23:55 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
04:20 American dad
05:10 Family guy

07:00 Den stora
 älgvandringen
14:00 UR Samtiden
17:00 Svansjön
17:25 Australiens obygd
18:20 Udda platser i världen 
19:15 Den stora bi-utmaningen
20:10 Australien från svartvitt till färg
21:00 Andra världskrigets hemliga 
 flyktvägar
21:50 Världens natur
22:45 Med eller utan peruk
23:35 15 grader östlig längd
00:30 Island runt
01:15 Den stora älgvandringen

20:00 Kungliga smycken
21:00 Dörrvakterna
21:30 Hjälp, vi har köpt en
 bondgård!
22:00 Dejta
22:45 Gift vid första ögonkastet
23:30 Jaktliv
00:00 Babel
01:00 Briljanta forskare

06:05 Madame Deemas
 kärleksresa
06:35 Trädgårdstider
07:35 Vem vet mest?
08:20 1/2 rum och kök
08:50 Husdrömmar Sicilien
09:20	Hemmagympa	med	Sofia
09:40 Go'kväll
10:25 Mötet
10:40 Åke och hans värld
12:15 Gift vid första ögonkastet
13:00 Luuk & Hallberg
13:45 Vem bor här?
14:45 Kungliga smycken
15:45 Strömsö
16:15 Columbo
17:50 Påskens berättelser
17:55 Sportnytt
18:00 Rapport
18:15 Porträtt av den andre
18:30 Bilder av Bibi
19:30 Rapport
19:45 Helgmålsringning
20:00 Bäst i test
21:00 Älska mig
21:40 Tyst vittne
22:35 Rapport
22:40 Suits
23:25 Homeland
00:10 Nattsändningar

09:30 Stekenjokk och äggvaktarna
10:00 Gudstjänst
10:45 Jesus sista dagar
11:40 Jesus sista dagar
12:40 Medicin med Mosley
13:35 Jane Goodall: Mitt liv med 
 schimpanserna
15:05 Tarzan - mannen, myten, 
 legenden 
16:00 Rapport
16:05 Tomas sista revy
17:05 Naturreparatörerna 
17:30 Hemma hos arkitekten 
18:00 Fabrikens hjältar
18:30 Babel
19:30 Hämnd och kärlek
20:00 Det här är himlen
21:00 Sportnytt
21:15 Ex machina
23:00 Utrikesbyrån
23:30 IS-krigarnas fruar
00:15 Romska internationella 
 dagen
00:45	Finland	är	finländskt
01:15 Tornedalsrallyt
01:45 Sportnytt
02:00 Nyhetstecken 

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	Tattoo	fixers
19:00 Simpsons
20:00 Seinfeld
21:00 Sicario
23:30 The last legion
01:35 I huvudet på en mördare
02:35 Alex
03:30 2 1/2 män
04:20 Buffy the vampire slayer
05:10 American dad

20:00 Bäst i test
21:00 Falkenberg forever
21:20 Columbo
22:55 Hemma hos arkitekten 
23:25 Mr Robot
00:15 Mästarnas mästare
01:15 Mästarkvalet 

06:00 Den stora 
 älgvandringen
14:00 UR Samtiden
17:00	Gubbar	bakom	flötet
17:30 Planetens mäktiga förändring
18:20 Med livet som insats 
18:50 Antikduellen
19:20 Joanna Lumleys indiska äventyr
20:05 Mänskligare än människan
21:00 Kanaler, båtar och kärlek
21:50 Övergivna byggnader
22:35 Udda platser i världen
23:30 Dokument utifrån
00:20 Australiens obygd
01:15 Den stora älgvandringen

06:30 Landet runt
07:15 Fråga doktorn
08:00 Uppdrag granskning
09:00 Helgstudion
12:00 Mötet
12:15 Gift vid första ögonkastet
13:00 Bilder av Bibi 
14:00 Hjälp, vi har köpt en bondgård
14:30 Husdrömmar Sicilien
15:00 Madame Deemas kärleksresa
15:30 Mästarnas mästare
16:30 Mästarkvalet
16:45 Bäst i test
17:45 Påskens berättelser
17:50 Helgmålsringning
17:55 Sportnytt
18:00 Rapport
18:15 Valla Villekulla
18:30 Porträtt av Krister Henriksson
19:30 Rapport
19:45 Sportnytt
20:00 Smartare än en femte-
 klassare
21:00 Luuk & Hallberg
21:45 Agathas gåta
23:20 Rapport
23:25 The water diviner
01:15 Quadrophenia
05:15 Mästarnas mästare 

09:10 Hämnd och kärlek
11:40 Petra får en baby
12:10	Finland	är	finländskt
12:40 Utrikesbyrån
13:10 Vetenskapens värld
14:10 NASA:s okända hjältar
15:50 Sverige idag
16:00 Rapport
16:05 Sverige idag
16:15 Babel
17:15 Glimt av Norge
17:25 Harry Potter och hans rötter
18:25 Kulturstudion
18:30 Frikyrkans musikunder
19:30 Kulturstudion
19:35 Jesus Christ Superstar –
 konserten
21:15 Gudstjänst
22:45 Tomas sista revy
23:45 The day
00:45 Fabrikens hjältar
01:15 Tornedalsrallyt
01:45 Sportnytt 

20:00 Madame Deemas kärleksresa
20:30 Dejta
21:15 Älska mig
21:55 Dox: Diego Maradona
00:00 Mästarnas mästare
01:00 Mästarkvalet 

06:00 Den stora älgvandringen
09:00 UR Samtiden
15:00 Svansjön 
15:25	Gubbar	bakom	flötet	
15:55 Joanna Lumleys indiska
 äventyr 
16:40 Övergivna byggnader
17:25 Kanaler, båtar och kärlek
18:15 15 grader östlig längd
19:10 Planetens mäktiga
 förändring 
20:00 Pilgrimsvandring mot Rom
21:00 Världens natur
21:55 Andra världskrigets
	 hemliga	flyktvägar
22:45 Mänskligare än människan
23:40 Djurvärldens underbara ungar
00:25 Australien från svartvitt till färg
01:15 Den stora älgvandringen

06:00 Simpsons
06:25 Just shoot me
07:15 Community
08:05 My name is Earl
09:05 Brit cops
11:05 Brooklyn nine nine
12:05 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 Exodus: Gods and kings
00:10 Let's be cops
02:15 Risen
04:05 Bordertown
04:25 Ink master
05:10 The strain 

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

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

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

Stödprenumeration 2020  
kostar bara 340 kronor

Stöd lokal
journalistik

MNYHETER
ELLERUDS

 LOKALTIDNINGEN FÖR MELLERUD
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Söndag

Måndag

Tisdag

Söndag Måndag Tisdag

05:00 Husjägarna
06:05 Köket
06:20 Köket
06:25 Alvin och gänget 3  
07:45 Köket
07:55 Nyhetsmorgon
11:30 Stjärnornas stjärna
13:00 Bonde söker fru - Jorden runt
13:55 Robinson
14:30 Sveriges yngsta mästerkock
15:45 Tillbaka till framtiden II  
17:55 Keno
18:00 Bingolotto
19:00 TV4Nyheterna
19:15 Sporten
19:25 TV4Vädret
19:30 Bingolotto
21:00 Robinson
22:00 TV4Nyheterna
22:05 TV4Vädret
22:15  Wallander - cellisten
00:10 Firman  
03:20 Leif GW om: Geijeraffären och 
 bordellhärvan
04:30 Världens häftigaste tårtor

06:05 Köket
06:10 Mästerdetektiven 
 Sherlock Gnomes
07:35 Köket
07:50 Nyhetsmorgon
11:30 Hur många lingon finns det i
 världen?
13:35 Änglagård: Tredje gången gillt 
16:05 Tillbaka till framtiden del 3
18:20 Kurt och Lang
18:50 Keno
19:00 TV4Nyheterna
19:10 Sporten
19:20 TV4Vädret
19:30 Robinson
20:00 Så mycket bättre
22:00 TV4Nyheterna
22:05 TV4Vädret
22:15 Jönssonligan – den perfekta stöten 
00:05 Law & order: Special victims unit 
02:00 Elementary
02:55 Hawaii five-0
03:55 Världens häftigaste Världens 
 häftigaste tårtor 
04:30 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
01:50 Elementary
02:45 Hawaii five-0
03:45 En plats i solen: Vintersol
04:45 Husjägarna

06:15 Strömsö
06:45 McLeods döttrar
09:00 Helgstudion
12:00 Beppes smakresa 
12:10 Kungliga smycken 
13:10 Smartare än en femtekassare
14:10 Luuk & Hallberg
14:55 K-märkta ord
15:00 Dejta
15:45 Sköna Helena
17:20 Drottning Sonja i Slottsparken
17:50 Påskens berättelser
17:55 Sportnytt
18:00 Rapport
18:15 Landet runt
19:00 Sportspegeln
19:30 Rapport
19:45 Varför firar vi påsk?
20:00 Mästarnas mästare
21:00 DNA
21:45 Homeland
22:30 Sällskapet – intervjuer ifrån
 alltings mittpunkt 
22:40 Rapport
22:45 Mord och inga visor
23:30 Det stora postrånet
00:00 Tyst vittne, 00:55 Dejta
01:40 Luuk & Hallberg
05:20 Landet runt 

08:40 Sverige idag
09:00 Det här är himlen
10:00 Gudstjänst
11:00 Frikyrkans musikunder
12:00 Jesus Christ Superstar - konserten
13:40 Harry Potter och hans rötter
14:40 Hemma hos arkitekten 
15:10 Helt ärligt
15:20 Min röst: Minun ääni
15:50 Sverige idag
16:00 Rapport
16:05 Sverige idag
16:15 Helt ärligt
16:25 Anslagstavlan
16:30 Fabrikens hjältar
17:00 Keine Ahnung
17:10 Kortfilmsklubben – finska
17:43 Nyfiken på Sverige
18:00 Historier från Norge 
18:05 Tomas sista revy
19:05 Världens natur:
20:00 Babel
21:00 Bortom det synliga – ...
22:35 Frikyrkans musikunder
23:35 Gudstjänst
00:35 Scenerna som förändra...
01:05 Skam Deutschland
01:25 Romernas historia 190...
01:40 Tornedalsrallyt 

20:00 Mästarnas mästare
21:00 1/2 rum och kök
21:30 Husdrömmar Sicilien
22:00 Tracks
23:50 Hjälp, vi har köpt en bondgård!
00:20 Trädgårdstider
01:20 Utrikesbyrån 

06:00 Den stora älgvandringen
09:00 UR Samtiden
15:00 Antikduellen 
15:30 Mänskligare än människan
16:25 Pilgrimsvandring mot Rom
17:25 Dox: Diego Maradona
19:30 Omöjlig ingenjörskonst
20:15 Djurvärldens underbara ungar
21:00 15 grader östlig längd
21:55 Tokyo under ockupationen
22:45 Med eller utan peruk
23:40 Udda platser i världen
00:35 Den stora älgvandringe

06:00 Simpsons
06:25 Just shoot me
07:15 Community
08:35 My name is Earl
09:40 Brit cops
11:35 Gumball 3000 med Erik och Mackan
12:05 Fresh off the boat
13:10 Brooklyn nine nine
13:40 Simpsons
14:40 Brooklyn nine nine
15:50 Gullivers resor
17:35 Face off
18:45 Ink master
20:00 Amazing race
21:00 I huvudet på en mördare
22:00 Alex
23:00 NCIS: Los Angeles
00:00 The strain
01:00 The Mick
02:00 Tattoo fixers
02:55 Bordertown
03:20 NCIS: Los Angeles
04:00 Impractical jokers
04:50 Men at work
05:10 Amazing race 

06:05 Trädgårdstider
07:05 Gift vid första 
 ögonkastet
07:50 Landet runt
08:35 Porträtt av Krister Henriksson
09:35 Hemmagympa med Sofia
09:55 Drottning Sonja i Slottsparken
10:25 Sportspegeln
10:55 Dox: Diego Maradona
13:00 Kari-Anne
13:40 Lille Napoleon
15:10 Mästarnas mästare
16:10 Mästarkvalet
16:25 Monky
17:55 Sportnytt
18:00 Rapport
18:10 Lokala nyheter
18:15 Prinsessan Ingrid Alexandra av Norge
18:45 Fråga doktorn
19:30 Rapport
19:55 Lokala nyheter
20:00 Vem bor här?
21:00 Dejta
21:45 Mötet
22:00 Falkenberg forever
22:20 1/2 rum och kök
22:50 Rapport
22:55 While we're young
00:30 Nattsändningar

10:30 Keine Ahnung
10:40 Kortfilmsklubben – finska
11:13 Nyfiken på Sverige
11:30 Europakonsert från Afrodites ö
13:00 Gudstjänst
14:00 Sverige idag på romani
14:10 Sverige idag på meänkieli
14:20 Avicii: True stories
16:00 Rapport
16:05 Tomas von Brömssen: En svensk i Norge
16:55 Bortom det synliga
18:30 Det här är himlen
19:30 Hämnd och kärlek
20:00 Vetenskapens värld
21:00 Aktuellt
21:15 Sportnytt
21:30 Hasse Andersson – spelmannen 
 från Kvinnaböske
22:15 Jaktliv
22:45 Scenerna som förändrade filmen
23:15 Skam Deutschland
23:35 Romernas historia 1900-tal
23:50 Utrikesbyrån
00:20 Petra får en baby
00:50 Tornedalsrallyt 
01:45 Sportnytt
02:00 Nyhetstecken 

20:00 Vem bor här?
21:00 Dejta 
21:45 Sportspegeln 
22:15 Jaktliv
22:45 Falkenberg forever
23:05 Suits
23:50 Romernas historia 1900-tal 
00:05 Mästarnas mästare
01:05 Mästarkvalet 

06:00 Den stora älgvandringen
14:00 UR Samtiden
17:00 Seniorsurfarna
17:30 Skogens fem gröna bröder
17:35 Mänskligare än människan
18:30 Planetens mäktiga förändring
19:20 Kanaler, båtar och kärlek
20:05 Udda platser i världen
21:00 Världens natur: Australiens 
 makalösa natur
21:55 Pilgrimsvandring mot Rom
22:55 Andra världskrigets 
 hemliga flyktvägar 
23:45 Tokyo under ockupationen
00:35 Den stora älgvandringen

06:00 Just shoot me
06:25 Community
06:45 Våra värsta år
07:10 My name is Earl
07:35 Simpsons
08:30 Face off 
09:30 Kung av Queens 
10:35 Just shoot me
11:00 Cops
12:00 Buffy the vampire slayer
13:00 Kung av Queens
14:00 NCIS: Los Angeles
15:00 2 1/2 män
15:55 NCIS: Los Angeles
16:50 Seinfeld
17:55 How I met your mother
18:55 Simpsons
19:55 Seinfeld
21:00 Simpsons
21:30 Family guy
22:00 Lethal weapon
22:55 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
04:20 American dad
05:10 Family guy 

06:00 Morgonstudion
09:10 Hemmagympa med Sofia
09:30 Skärgårdsdoktorn
10:25 Father Brown
11:10 Gäster med gester
11:55 Svenska tv-historier
12:25 Kådisbellan
14:10 Beppes resor
14:20 Svenska tv-historier
14:35 Så som i himmelen
16:45 McLeods döttrar
17:30 Sverige idag
18:00 Rapport
18:15 Lokala nyheter
18:25 Kulturnyheterna
18:38 Sportnytt
18:45 Go'kväll
19:30 Nyheter
20:00 Trädgårdstider
21:00 Gift vid första ögonksatet
22:00 Det stora postrånet
22:30 Rapport
22:35 Husdrömmar Sicilien
23:05 Kungliga smycken
00:05 Dejta
00:50 Överlevarna
01:20 Lärlabbet
01:35 Briljanta forskare
01:45 Nattsändningar

09:00 Forum
12:00 Rapport
12:03 Forum
16:00 Rapport
16:05 Forum
16:15 Hasse Andersson – spelmannen 
från Kvinnaböske
17:00 Glimt av Norge
17:15 Nyheter på lätt svenska
17:20 Nyhetstecken
17:30 Oddasat
17:45 Uutiset
17:55 Åtta årstider
18:00 Helt ärligt
18:10 Helt ärligt
18:25 Norge runt
18:30 Svenska hemligheter 
19:30 Hämnd och kärlek 
20:00 Josefin & Florin
21:00 Nyheter
22:00 Sportnytt
22:15 True detective
23:15 Min röst: Minun ääni
23:45 Det här är himlen
00:45 Svenska hemligheter
01:45 Sportnytt
02:00 Nyhetstecken 

20:00 Trädgårdstider
21:00 Gift vid första ögonkastet
22:00 Falkenberg forever
22:20 McLeods döttrar
23:05 Kungliga smycken
00:05 En hyllning till Elvis Presley 

06:00 Den stora älgvandringen
14:00 UR Samtiden
17:00 Seniorsurfarna
17:30 Glimt av Norge
17:45 Joanna Lumleys indiska äventyr
18:30 Tokyo under ockupationen 
19:20 Andra världskrigets hemliga 
 flyktvägar
20:10 Världens natur
21:00 Dokument utifrån
22:00 15 grader östlig längd
22:55 Övergivna byggnader
23:40 Australien från svartvitt till färg
00:30 Den stora älgvandringen

06:00 Just shoot me
06:25 Community
06:45 My name is Earl 
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 Mackan
22:30 How I met your mother
23:35 Family guy
00:35 American dad
01:35 2 1/2 män
02:30 Buffy the vampire slayer
03:15 American dad
04:00 Family guy, 04:45 Cops
05:35 American dad 

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

Tel. 0530-125 40

christina@mellerudsnyheter.se 
Storgatan 20, Mellerud  

www.mellerudsnyheter.se FÖLJ OSS PÅ
FACEBOOK

Tel. 0530-470 50
0730-48 42 00

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

ÅMÅL – 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:-

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:-

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!

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

Pris 900.000:-

Bygga nytt/Renovera? Fritid/Permanent?

Visning:  

Torsd 9/4  

kl. 15-17

Boka visning!



”Vi kunde köra dygnet runt”

Produktionsarbetaren Örjan Karlsson vid de eftertraktade flaskorna 
med ytdesinfektion som företaget producerar så mycket det bara går.

MELLERUD 
På Konsumentkemi AB i 
Mellerud råder det hög-
tryck i produktionen. Här 
produceras eftertraktat 
desinfektionsmedel och 
tvål, som är högvaluta 
inom framför allt vården.
– Vi hade kunnat köra dygnet 
runt, maskinerna går hela ti-
den. Vi hade bra fart redan 
innan coronaviruset, fast 
tillverkningen av hand- och 
ytdesinfektionsmedel var en 
liten del av den normala pro-
duktionen. Framför allt har 
vi arbetat mot livsmed-
elskunder, som Rybergs 
Chark och Dahlbergs slak-
teri. Vi har inte arbetat sär-
skilt mycket mot landsting 
och kommuner, men trycket 
har ökat rejält här, säger 
platschefen Anders Norén.

Han berättar att samma 
dag, onsdag förra veckan, 
skickades cirka nio ton yt-
desinfektion till Västra Göta-
landsregionens lager i Sisjön, 
Göteborg. Detta kommer att 
fortgå framöver med jämna 
mellanrum.

– Vi kommer att hjälpa 
dem fram till semestern till 
att börja med. Det är viktigt 
att hjälpa till inom sjukvår-
den, de behöver produkterna 
i första hand. Vi hade kunnat 
sälja till andra kunder vilket 
hade gett mer intäkter, men 
det är inte det viktigaste just 
nu, poängterar Anders No-
rén.

Konsumentkemi har blivit 
lovade tio kubikmeter etanol 

Stöld ur firmabil
Mellan 21-23/3 har någon krossat en ruta på en bil som tillhör 
ett företag på Västerråda. Stöld av två skruvdragare, en mut-
terdragare, en slagborr, en tigersåg, en sticksåg, en vinkelslip 
samt diverse andra verktyg.

Stölder
Mellan 21-23/3 har någon stulit en registreringsskylt (XLP 
00R) samt en frontbåge med extraljus på en bil på Väster-
rådaområdet.

Mellan 23-27/3 stals fyra sommardäck på fälg i ett förråd 
intill ett boningshus i Åsmule.

Stöld av 100 liter diesel ur en traktor mellan 13/3 och 1/4 
i Grönhult, Dalskog.

Skadegörelse
Skadegörelse på Karolinerskolan i Dals Rostock. Någon har 
kastat sten på fasaden som skadats. Dessutom var en stup-
ränna nedriven.

Trafikförseelser
Grov olovlig körning på Landsvägsgatan i Mellerud på kväl-
len den 30/3. Föraren var en man i 30-årsåldern.

Grov olovlig körning på E45 strax norr om Mellerud på 
natten den 1/4. Föraren var en man i 55-årsåldern.

Narkotikabrott
En kvinna i knappa 30-årsåldern misstänks för narkotikabrott 
eget bruk den 1/4 på kvällen. Platsen var Norra Kungsgatan 
i Mellerud.

Falska sedlar
En man i dryga 30-årsåldern har efter utredning gripits och 
anhållits efter att ha handlat med falska sedlar en tid i region 
väst, även i Mellerud. Polisen poängterar att personalen i 
butikerna gjort ett fantastiskt jobb.

Polisrapport
Ring in dina tips: 114 14.    
Maila dina tips: registrator.vast@polisen.se (Du kan vara anonym) 

Mataffärer, serveringar och 
övriga handlare i Mellerud 
behöver ditt stöd just nu och 
under lång tid framöver på 
grund av den pågående kri-
sen.

Alla affärsidkare måste ha 
kunder för att de ska kunna 
finnas kvar! Tänk er Storga-
tan genom Köpingen utan de 
butiker som finns där idag, 
ÖDE!

Eller Köpmantorget, sam-
ma sak där, bara parkering 
men inget annat.

Negativt, javisst, men fak-
tiskt, det kan bli verklighet, 
snabbt, om ingen går till 
dessa butiker och handlar.

Så gör vad ni kan för att 
stödja våra företagare, köp 
den där t-shirten, kjolen eller 
byxan, beställ mat eller köp 
fikabröd och ät – fika hemma.

Handla lokalt, nu mer än 
någonsin är detta viktigt, 
visst, bekvämt att näthandla 
– MEN – tänk på att för 
varje köp du gör via nätet 
kommer våra handlare när-

mare nedläggning/konkurs.
Med tanke på  den dystra 

konjunkturprognosen som 
kom 1 april så är det knappast 
troligt att de butiker som 
eventuellt försvinner åter-
uppstår eller får nya ägare, 
krävs ju kundunderlag för att 
driva affärsverksamhet.

Som det gamla ordspråket 
säger: ”man saknar inte kon 
förrän båset är tomt”.

R o K

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.
Max 2000 tecken! Maila till: redaktion@mellerudsnyheter.se

DEBATT
Stöd våra lokala affärer  
och serveringar!

i veckan för att kunna säker-
ställa produktionen, men det 
är svårt att få tag i råvaror.

Inklusive Anders Norén 
har företaget sju anställda, 
varav fem jobbar i produktio-
nen. De går i tvåskift och ett 
par helger har man fått jobba 
för att hinna med. 

– När vi har mycket att 
göra pusslar vi ihop det på ett 
bra sätt, personalen ställer 
upp på ett bra föredömligt 
sätt. Vi har en helautomatisk 
linje och allt paketeras av en 
robot på pall, förklarar An-
ders Norén.
 Susanne Emanuelsson 

susanne@mellerudsnyheter.se

Öppettider
Vard. 10-18
Lörd. 10-17
Sönd. 11-17

Tel: 0530-404 80 • www.blomsvaruhus.se • E45, 3km norr om Mellerud avfart Håverud

Följ oss på

Varuhuset är fyllt med vårnyheter 
till barn, dam och herr!

Damskor
Påskägg

Öppettider i påsk
Skärtorsdag 10-18
Långfredag 11-17
Påskafton 10-17
Påskdagen 11-17
Annnan dag påsk 11-17

990
Från

399:-

På våra 3000 m2 kan 
ni handla utan risk 

att behöva trängas!

Herrskor

Barnskor

Planteringsjord

100:-
4 säckar

349:-

199:-


