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Andrésen Maskin i Brålanda AB

0521 -57 57 30
www.andrésenmaskin.se

när du behöver 
proffessionell hjälp!

k-bygg.se

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

Välkomna!

499:-

Falu Rödfärg

Ett lika naturligt val till arkitektritade 
villor som till sommartorp och 
sjöbodar. 10 liter, röd.

Häng med under en arbetsdag på Ekholmens Säteri. Arbetsledaren Anna Åbom och Sanna Manchow bjuder en enveckas kalv på lite ljummet 
vatten, så att vi får se hur den suger i sig vätskan. Annars får småkalvarna mjölk från korna två gånger om dagen. Foto: Susanne Emanuelsson.

– Tema Jord och Skog hittar du på sidorna 7 till 11 –

En dag 
på gården

Lärartätheten ökade 
med sju procent

– Sidorna 4 –

Andelen grundskollärare med behörighet öka-
de sju procent förra året i Melleruds kommun.

Kommunalrådets
hektiska dagar

– Sidan 4 –

Det är fullt upp för kommunalrådet Morgan E 
Andersson (C)i dessa coronatider.

Reste unikt ekohus  
i Sundserud

– Sista sidan –

Ekohuset är en kombination av Solvarms växt-
hus och kretsloppslösning ihop med korslimträ.

Priserna gäller måndag 20/4 – söndag 26/4 2020  
med reservation för ev slutförsäljning och tryckfel.

Kvarnkullen
Öppet alla dagar 8 - 22

Kycklingbröstfilé
Eldorado, fryst, flera sorter, 800-900g,
jfr-pris 36,67-41,25/kg
Max 1 köp/hushåll/vecka 17

Rismål
Rice’n’go, flera sorter, 175g,
jfr-pris 28,57/kg
Max 5 köp/hushåll/vecka 17

Torskfilé
Falkenberg, Gadus Morhua, Barents 
hav, färsk, trål, skinn och benfri, 
i tråg, 400g, jfr-pris 149,88/kg

Ägg 6-pack
Garant, frigående, inomhus, 
stl L, jfr-pris 1,67/st

BONUSKUND

Köttbullar
Garant, kylda, 350g, jfr-pris 42,86/kg

   5995
/st

   15:-
/st

99:-
3 FÖR

BONUSKUND

Sparris grön
Spanien, Italien, klass 1, 250g,
jfr-pris 60,00/kg

BONUSKUND

10:-
/st

5:-
/st

15:-
/st
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VÄLKOMNA!
Tel: 0530-362 00

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

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

Postadress: Box 94, 46422 Mellerud

22-29 april 2020
Tredje söndagen i påsktiden

”Den gode herden”

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 annars firar andakt, gudstjänst och mässa samt 
  bistår med övriga kyrkliga förrättningar som vanligt.
 • Konfirmand- och Barnkörverksamhet fortgår. Ledare 
  informerar vid ändring.

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

BOLSTADS FÖRSAMLING
Sön 26/4 11:00 Högmässa i Erikstads kyrka, Pär-Åke 
   Henriksson. Swishnummer för kollekt:  
   123 305 29 90

HOLMS FÖRSAMLING  
Ons 22/4 12:00 Andakt i Kyrkans Hus, Kerstin Öqvist.
Tor 23/4 08:00 Mässa i Kyrkans Hus, Pär-Åke Henriksson.
Sön 26/4 09:30 Gudstjänst i Kyrkans Hus, Pär-Åke 
   Henriksson. Swishnummer för kollekt: 
   123 440 00 32

SKÅLLERUDS FÖRSAMLING
Sammanlyst med övriga församlingar.

ÖRS FÖRSAMLING
Sön 26/4 18:00 Gudstjänst i Dalskogs kyrka, Kerstin Öqvist. 
   Sångmedverkan av Örs värsta grymma kör 
   och Bolstads barnkör samt instrumentalister.
   Swishnummer för kollekt: 123 669 60 09

Melleruds kommuns
kulturpris 2020

Vem vill du ge
Melleruds kulturpris 2020?

Den nominerade ska:
– vara en aktiv utövare inom det vi normalt betraktar 

som kultur (musik, litteratur, konst, teater, dans, 
film, kulturhistoria och så vidare) professionell  
eller amatör.

– vara folkbokförd i Melleruds kommun.
– under det gångna året på något vis varit utåtriktat 

kulturellt aktiv i Melleruds kommun (konsert, 
uppvisning, utställning eller liknande).

Pristagaren kan vara en enskild person eller en  
mindre grupp (till exempel en ensemble).
Ditt förslag, som ska inkludera en motivering till  
varför denna person/grupp ska utses till vinnare,  
skickas senast söndagen 31 maj till: Melleruds  
kommun, Kultur- och utbildningsförvaltningen, 
464 80 Mellerud eller till  
e-mail: kunregistrator@mellerud.se
Du kan även lämna in ditt förslag direkt till  
Medborgarkontoret, Storgatan 13. Märk ditt förslag 
med ”Kulturpris 2020”.

Landsbygdsutveckling i 
strandnära lägen (LIS)  
TEMATISKT TILLÄGG TILL ÖVERSIKTSPLANEN

Planförslag med miljökonsekvensbeskrivning är på 
samråd mellan 17 mars och 6 juli 2020. Syftet med detta 
tematiska tillägg till översiktsplanen är att peka ut ett 
antal områden i kommunen som är lämpade för lands-
bygdsutveckling i strandnära lägen (LIS). 

Landsbygdsutveckling i strandnära lägen, i fortsättningen 
kallat LIS, innebär att dispens kan lämnas för en åtgärd 
inom strandskyddsområde, om åtgärden innebär ett 
långsiktigt bidrag till utvecklingen av landsbygden. För 
detta krävs att kommunen i sin översiktsplan, eller ett 
tillägg till den, har pekat ut områden för landsbygds-
utveckling i enlighet med vad som föreskrivs i MB 7 kap 
18e§. Sedan kommunens första LIS-plan antogs 2014 har 
vissa ändringar gjorts i strandskyddslagstiftningen. 
Sedan införandet av LIS har synpunkter på reglerna och 
tillämpningen av LIS framförts.

I föreliggande förslag till LIS-plan bedöms att hela kom-
munens yta utgör landsbygd, med hänvisning till Sveriges 
kommuner och landstings (SKL) kommungruppsindelning. 
I denna kategoriseras Åmål som landsbygdskommun.

Vill du ha mer information?  
Läs planförslaget och den strategiska miljöbedömningen i 
sin helhet på hemsidan: https://www.amal.se/bo-arbete-
och-miljo/plan-och-byggfragor/planering/oeversiktsplan/
ny-lis-plan/lis-plan/ 

Synpunkter på förslaget?  
Synpunkter på planförslaget kan lämnas senast 6 juli 
2020 via epost till kommun@amal.se eller via brev till 
Plan- och fastighetsenheten, Box 62, 662 22 Åmål.

Mötet inställt 

på grund av 

coronaviruset

  
  Rotary

Mellerud
Måndag 27/4 

Fredag 
Torget, Mellerud

0900-1700

Vi ses på torget!

Daniel 070-140 05 25

4YOU
GÖTEBORG AB

BLOMMOR

Jouren
Dalslands Sjukhus

alltid öppen
010-441 67 50

Stöd Sjukhuskommittén 
med en slant

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

Klipp ut annonsen o sätt 
den på kylskåpet

Sjukhuskommittén

FISKBILEN erbjuder

Torget, Mellerud • Fred. kl . 10-18

Nykokta stora XL burkräftor helt kilo 249:-
Nykokta krabbklor helt kilo 129:-
Färska räkor helt kilo 179:-
Laxfilé helsida, sushitrim 149:-/kg

Kommunen tar emot 
skyddsutrustning
Melleruds kommun vill på 
olika sätt säkerställa att man 
har god tillgång till skydds-
utrustning. Skyddsutrust-
ningen ska användas i 
kommunens verksamhet så 
som inom hemtjänst, på äld-
reboenden och i boenden 
med särskild service.

Melleruds kommun kan 
både ta emot skyddsutrust-

Matlådor till gymnasieelever
MELLERUD 
Med start i torsdags den 16 
april ges Dahlstiernska gym-
nasiets elever, som sedan en 
tid läser på distans, möjlighet 
att hämta matlådor som er-
sättning för den lunch de 
annars skulle ha ätit på sko-
lan.

Eleverna anmäler sitt in-
tresse till skolans expedition 
senast dagen innan och kan 
sedan hämta sin matlåda an-
tingen på baksidan av Råda-
restaurangen i Mellerud, 
Karolinerskolan, Dals Ro-
stock, eller på lastbryggan 
vid Skållerudshemmet i 
Åsensbruk.

– Ett tiotal har anmält sig 
hittills idag fredag, säger 

Hassel 
slutar

Tisdag 14 april meddelade 
Reine Hassel (SD) att han 
avsäger sig sin plats i kom-
munfullmäktige per omgå-
ende.

ning (även några få exemplar 
är välkommet) eller köpa. 
Utrustningen som kommu-
nen är intresserade av är:

• Munskydd FFP2, FFP3, 
IIR eller motsvarande. Inga 
handgjorda munskydd kan 
tas emot.

• Långärmade skydds-
rockar

• Långärmade plastförklä-
den

• Vanliga plastförkläden

Matti Bertilsson, rektor på 
Dahlstiernska gymnasiet.

Han tror att detta kommer 
att fungera bra.

– Det är en jättebra möjlig-
het för eleverna, konstaterar 
Bertilsson.

Susanne Emanuelsson

VILL DU 
SYNAS 
HÄR?

Christina  
Svensson Callh

0530-125 40

Kontakta

Annonsera på
Från A till Ö

Ring eller maila Christina
0530-125 40

annons@mellerudsnyheter.se
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COOP MELLERUD

49k

AKTUELLA
ERBJUDANDEN
22/4–26/4

SÖTPOTATISPOMMES
Coop. 500 g. Jfr-pris 40:-/kg. Ord. pris 29:95/st. 

JORDNÖTTER
Estrella. 150-275 g. Jfr-pris 54:55-100:-/kg. Ord. pris 19:95-24:95/st. 

ISTE
Lipton. 50 g. 9:95/st. 

20k
2 FÖR

CHEDDAR DELIKATESS 
Snowdonia. Gäller Black Bomber, Red Devil och Amber Mist. 
Ord. pris 32:90/hg

PLOMMONTOMATER
500 g. Jfr-pris 30:-/kg. Ord. pris 29:95/förp.

M� u� �  � l�  � bju� r

15k�  

CHOKLAD
Excellence. 100 g. Jfr-pris 200:-/kg. Ord. pris 27:50/st. 

20k�  

15k
2 FÖR

20k�  

CHEDDAR DELIKATESS 

M� u� �  � l�  � bju� r

19)=H 15k�    

HANDLA HEMMA.

Hämta
i din butik.

Nu kan vi ta emot fler 
ordrar/dag och vi har 
även öppnat lördagar 
för leverans.

Läs � r och börja 	 nd� 
på � � .� 

B� ök gär�  
vår fritidsbut�  
b� d� d Co� 

➜



MELLERUDS NYHETER4 ONSDAG 22 APRIL 2020

Veckans lunch

Senior
MATSEDEL

Vecka 18 Skolan
Måndag 27/4: Ost- och skinksås med  
makaroner och broccoli.
Dessert: Nyponsoppa.

Tisdag 28/4: Köttbullar med brunsås, kokt 
potatis, ärtor/morötter och lingonsylt.
Dessert: Björnbärskräm.

Onsdag 29/4: Grillkorv med hemlagat 
potatismos och grönsaksmix. 
Dessert: Konserverade persikor.

Torsdag 30/4: Ugnsbakad lax, kall citronsås, 
kokt potatis och gröna ärtor. 
Dessert: Ananaspaj med vispad grädde.

Fredag 1/5: Stekt kycklingfilé med örtsås, kokt 
potatis och morotsmix.
Dessert: Tropisk kräm.

Lördag 2/5: Fina festgrytan med kokt potatis 
och blomkål.
Dessert: Morotskaka.

Söndag 3/5: Stekt rödspätta med remouladsås, 
kokt potatis, citronklyfta och gröna ärtor.
Dessert: Jordgubbsmousse.

Hemtjänstens alternativ v. 18
Mån, ons-sön: Pannbiff, potatismos och grönsaker. Tis: 
Potatisbullar med bacon, lingonsylt och grönsaker. 

Måndag Ost- och skinksås*  
med pasta och broccoli.
Alt: Ost- och paprikasås med pasta, 
bönmix och broccoli. 
Tisdag Köttbullar* med brunsås, 
potatis, lingonsylt och ärtor/ 
morötter.
Alt:  Grönsaksbullar med brunsås,  
potatis, lingonsylt och ärtor/morötter.
Onsdag Önskedag Nordalsskolan.
Alt: - # -.
Torsdag Önskedag Nordalsskolan.
Alt: - # -.
Fredag LOVDAG 1 maj
Varje dag serveras: 

 Sallads-/råkostbuffé med dressingar 
samt hårt och mjukt bröd.
* Ursprungsland Sverige. 

**Miljömärkt.

”Egenansvar och omtanke 
är vi bra på i Mellerud”

MELLERUD 
Morgan E Andersson (C), 
Melleruds kommunalråd, 
leder det politiska arbetet 
i kommunen. Den senaste 
tiden har varit fylld av 
arbete gällande hur kom-
munen ska agera för allas 
bästa i den kristid som 
coronaviruset innebär.
– Det är viktigt att planera för 
det värsta och hoppas på det 
bästa. Självklart har arbets
dagarna inte varit sig lika den 
senaste tiden, säger Morgan 
E Andersson som har inten
siva arbetsdagar i coronakris
tider.

Han berättar att kommu
nen har en hög beredskap, 
förvaltningarna arbetar 
strukturerat, det hålls dagliga 
möten för att vara uppdate
rade om läget och kommu
nen har liksom andra kom
muner i landet tät kontakt 
med regeringen. 

– Jag hade häromdagen 
kontakt med landsbygdsmi
nister Jenny Nilsson och re
dogjorde för hur vi arbetar 
här i Mellerud och att läget 
kan betecknas som sansat 
och stabilt. Personalen i våra 
verksamheter gör ett fantas
tiskt jobb, säger Morgan E 
Andersson.

Möten på distans
För egen del upplever han 
hur många möten ställs in. 
De som genomförs gäller 
närområdet och hålls dels i 
för stora lokaler som medger 
avstånd mellan deltagarna 
eller digitalt över Skype, 

– Vi befinner oss i ett allvarligt läge och vi vet inte hur länge, säger Morgan 
E Andersson (C), kommunalråd i Mellerud. Foto: Susanne Emanuelsson.

Teams eller liknande funk
tioner. 

– Jag har dagliga möten 
med tillförordnade kom
munchefen, veckovisa med 
fullmäktiges politiska 
gruppledare och med nä
ringslivsrådet och daglig 
kontakt med företag och 
föreningar. Jag har också tät 
kontakt med andra kommu
nalråd, berättar Morgan.

Upp och ner för företagen
Mellerud har ett diversifierat 
näringsliv och bredden gör 
att det går väldigt bra just nu 
för en del företag medan 
andra har det nästan normalt 
och andra svårt.

– Sällanköpshandeln och 
restauranger har det sämst 
just nu, medan besöksnä
ringen ser ett ljus i att många 

svenskar kommer att till
bringa semestern i Sverige i 
år och då ligger vi bra till här 
i Dalsland, säger Morgan E 
Andersson.

Han framhåller att Melle
ruds kommun varit generös 
när det gäller anstånd med 
hyror och avgifter för nä
ringsidkare och välkomnar 
att regeringen nu beslutat om 
stöd till hyresnedsättning 
både för de som hyr av kom
muner och de som hyr av 
privata fastighetsägare. 

– Vi befinner oss i ett all
varligt läge och vi vet inte hur 
länge. Allt hänger på egenan
svar och omtanke och det är 
vi bra på i Mellerud. Vi kom
mer att klara detta tillsam
mans, säger Morgan E An
dersson.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

Nytt åtgärdspaket
Melleruds kommun ser 
mycket allvarligt på följ-
derna av spridningen av 
covid-19 och vill göra det 
man kan för att underlätta 
för de lokala företagen. 
Kommunen vill stötta det 
lokala näringslivet och sam
tidigt ta hänsyn till att lagar 
och avtal följs samt att lika
behandlingsprincipen beak
tas. 

Här presenteras ett nytt 
åtgärdspaket för restaurang
ers uteserveringar och ute
försäljning för butiker: 

Ansökningstiden för ute
serveringar utökas tillfälligt 
från 31 mars till och med 30 
september 2020. Om det inte 
är snö kan ansökningar god
kännas även efter 30 septem

ber. En bedömning kommer 
att göras i varje enskilt fall.

Ingen taxa för uteservering 
tas ut för restauranger och 
butiker till och med 31 de
cember 2020.

Med uteservering avses 
även om en butik ansöker om 
att få flytta ut del av sin för
säljning utomhus i direkt 
anslutning till butiken. Ute
serveringar och butikernas 
försäljning ska även utfor
mas för att följa Folkhälso
myndighetens rekommenda
tioner för att förhindra 
smittspridning av covid19.

Varje verksamhet ansvarar 
själv för att inhämta övriga 
tillstånd som kan behövas, 
till exempel polistillstånd.

Hårdast drabbade
De branscher i Mellerud som 
har det svårast i nuläget, en
ligt sammanställningen av 
den kartläggning som gjorts, 
är inom besöksnäringen, 
hotell och restaurang, handel 
och nu de senaste dagarna 
har även svar kommit in från 
industritillverkning. 

Inkomsttappet är stort och 
inom tre månader fram i ti
den kommer inkomsttappet 
bli betydligt större i de drab
bade branscherna. Kommu
nen fortsätter att ha en nära 
dialog och kontinuerliga 
samtal med näringslivsrå
dets representanter för att 
följa utvecklingen och kunna 
informera näringslivet med 
kontinuerlig information.

Vill göra torget mer attraktivt
I ett medborgarförslag 
vill Mellerudsbon Marina 
Udén att glasskiosken på 
Köpmantorget ska byggas 
ut för att göra torget till en 
mer attraktiv plats.

Marina Udén föreslår att man 
bygger ut den befintliga 
glasskiosken på torget till en 
glassbar med hemmagjord 
italiensk glass, hemmagjorda 
glassvåfflor och kaffemaskin 

Mer skadegörelse

Skadegörelsen fortsätter på Nordalsskolan med klotter och anlagd 
brand. På fredag kväll den 17 april fick brandkåren rycka ut till Nor-
dalsskolan då någon eller några tänt eld på barnens trähästar. De hade 
plockats fram för säsongen samma dag och eleverna är mycket ledsna, 
meddelar skolan rektor Camilla Berglöv-Hermansson. Foto: Privat.

Stor ökning av lärar- 
behörigheten i Mellerud

MELLERUD 
Andelen grundskollärare 
med behörighet i minst 
ett ämne gick upp med 
hela sju procentenheter i 
Melleruds kommun förra 
året. Det visar ny statistik 
från Skolverket.
I oktober 2019 hade motsva
rande 62 procent av lärarna i 
grundskolan i Melleruds 
kommun lärarlegitimation 
och behörighet i minst ett 
ämne. Det är en ökning med 
sju procentenheter jämfört 
med året innan. 

Sedan 2015 har Melleruds 
kommun haft en kraftig 
elevökning samtidigt som 
det varit svårt att rekrytera 
lärare pga lärarbristen. Detta 
har gjort att vi de senaste åren 
haft en lägre andel behöriga 
lärare än riksgenomsnittet.

Mellerud gick därmed 

emot utvecklingen i riket. I 
hela landet ligger lärarbehö
righeten på 70,1 procent, 
vilket är en försämring jäm
fört med året innan och en 
fortsättning på en trend man 
sett över flera år på riksnivå.

Av de sammanlagt 88 hel
tidstjänsterna i grundskolan i 
Melleruds kommun (mot
svarande 112 lärare) var det 
54 som hade lärarlegitima
tion och behörighet i minst 
ett ämne.

 Kultur och utbildnings
chef Anders Petterssons 
personliga tankar kring vad 
som är orsaken:

• Fler lärare har valt att 
stanna kvar i kommunen.

• Rektorer har lyckats re
krytera fler behöriga lärare.

• 2019 gjorde Melleruds 
kommun en lönesatsning för 
behöriga grundskollärare i 
kommunen.

Anna Sanengen, ordfö
rande i kultur och utbild
ningsnämnden är nöjd med 
utvecklingen.

– Det är jättekul, men vi får 
inte nöja oss med detta – vi 
har en bit kvar. Men allt som 
går framåt är bra. Fler lärare 
med behörighet ger stabilitet 
åt de andra lärarna och rek
torerna. Detta kan ju också 
peppa de som ännu inte har 
sin legitimation. Skolan är så 
viktig, en bra skola med bra 
lärare gör att kommunen 
växer, konstaterar hon.

Siffrorna för Lilla Edet 
visar en minskning med elva 
procent till 57 procent. Troll
hättan minskar med två pro
cent till 67 procent. Väners
borg minskar en procent till 
69 procent.

Susanne Emanuelsson

för att kunna servera cappuc
cino, espresso med mera. 
Bord och stolar ska finnas i 
anslutning till kiosken.

Hon föreslår att klädförsäl
jare flyttas så de har ryggen 
mot den före detta Coop
fastigheten. Då får de som 
sitter på utemöblerna fri ut
sikt över planteringar och 
fontänen.

Hon skriver att många un
nar sig att gå på kafé i dessa 
tider. I och med Melleruds 
kommuns plan att bygga 
ihop bussförbindelserna 
mellan Vita Sannar med 
hamnen i Sunnanå med för
bindelser till centrum så be
höver Mellerud ett torg som 
är en attraktiv plats för turis
terna.

Susanne Emanuelsson
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Bygg & ElTeknik

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

ElmontageElmontage
på

Dal

STÄDNING
Veris kan hjälpa dig med HEMSTÄD, FLYTTSTÄD

och andra hushållsnära tjänster (RUT-avdrag)

Vi utför även KONTORSSTÄD
Allt med kvalitetsgaranti!

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

-

!

 

 . 

 

Komplett solskydd både inom- och utomhus

Norra Kungsgatan 14

Njut av solen – när du vill

DIN TOTALENTREPRENÖR 
på bergvärme

blends

2 nyanser

1 nyans

gradient1

gradient2

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

www.dprorservice.se

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

& skogsbruksmaskiner m.m.

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

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

Stort sortiment & 
snabb service

• Däckhotell

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

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

Allt inom golv 
och mattor

 Lokala företag till er tjänst!

KVALITET • SÄKERHET • SERVICE

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

Vi arrangerar bussresor efter era önskemål

Buss

Elinstallation

Städ VVS

Däck

Solskydd

Byggteknik/elteknik

 Bygg

Reparation/service

Ledig plats

Golv

VILL DU SYNAS HÄR?
Kontakta

Christina 
Svensson Callh 

0530-125 40

076-571 79 08

Motion om att hela Åsensbruk ska leva
Michael Melby (S), andre 
vice ordförande i kommun-
styrelsen och Marianne 
Sand Wallin, ordförande 
Socialdemokraterna, har 
lämnat in en motion med 
rubriken ”Hela Åsensbruk 
ska leva”.

De skriver att Socialdemo-

kraterna i Mellerud har upp-
märksammat från många att 
det finns en oro vad gäller 
den framtida utvecklingen av 
samhället Åsensbruk med 
omnejd. Den politiska majo-
riteten talar om en framtida 
utveckling av centrala Mel-
lerud och stora satsningar i 
Håverudsområdet. Det är bra 

satsningar menar Melby och 
Sand Wallin, men de senaste 
årens utveckling pekar på att 
befolkningen åter minskar, 
bostäder överges och den 
kommunala servicen i områ-
det börjar ifrågasättas.

Socialdemokraterna anser 
att detta är fel väg att gå och 
uppmanar kommunen att ta 

fram ett lokalt utvecklings-
program för Åsensbruk med 
omnejd som kan beslutas i 
kommunfullmäktige senast 
våren 2022.

Programmet ska analysera 
de socioekonomiska förut-
sättningarna och hur vi mot-
verkar att Åsensbruk blir ett 
socialt utsatt område.

Programmet ska innehålla 
hur kommunen säkerställer 
lokal service i form av för-
skola, skola, äldreomsorg 
och ett mindre lokalt service-
kontor.

Programmet ska innehålla 
hur kommunen ska locka 
yrkesverksamma att bosätta 
sig i Åsensbruk med omnejd 

med stöd av attraktiva bostä-
der och en infrastruktur som 
på allvar medger dagpend-
ling till näraliggande arbets-
regioner.

Programmet ska även ange 
en för kommunen långsiktig 
finansiell investeringsplan.
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JORDFÄSTNINGAR

MELLERUD
Smyrna: Onsd 19 Bibel-
klass. Sönd 11 Gudstj. pre-
dikan Tommy Pettersson. 
Tisd 19 Bönesamling.
Equmeniakyrkan: Torsd 
16 Städning på Furusand. 
Lörd 18 Psalmsångkväll 
”Från jul till vår” med An-
ders Pahlén. Offerdag för 
Equmeniakyrkans Natio-
nella arbete. Tisd 18 Scout. 

BOLSTAD se annons

All ev. uppvaktning
undanbedes. 

Märta Johansson

UPPVAKTNING

All ev. uppvaktning
undanbedes. 

Tora

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Bolstad kyrka för 
Nils Crona. Som inlednings-
musik spelade kyrkomusiker 
Maria Andersson ”Vem kan 
segla förutan vind” – Folk-
visa. Akten förrättades av 
Christer Alvarsson och till-
sammans sjöng man psal-
merna 297 samt 212. Som 
avslutningsmusik spelades 
”Tro” av M. Fredriksson. Vid 
kistan togs avskedet av famil-
jen, släkt och vänner till to-
nerna av stilla musik. Till 
minnet av Nils var koret 
vackert dekorerat med blom-
mor färger och ljus. Gravsätt-
ning kommer att äga rum på 
Bolstad kyrkogård.

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Grinstad kyrka för 
Vilhelm Hansson. Som in-
ledningsmusik spelade kyr-
komusiker Maria Andersson 
”Amazing grace,” skotsk 
folkmelodi. Akten förrätta-
des av Lars-Åke Petersson 
och tillsammans sjöng man 
psalmerna 206, 212 samt 
223. Vid kistan togs avsked 
av familj, släkt och vänner till 
de stilla tonerna stilla musik. 
Som avslutningsmusik spe-
lades ”Panis angelicus” av F. 
Franck. Till minnet av Vil-
helm var koret vackert deko-
rerat med blommor som på 
kistan liknade en sommar-
äng. Även ett vackert foto av 
Vilhelm prydde kistan och 
koret var fyllt av ljus. Grav-
sättning kommer äga rum på 
Grinstad kyrkogård.

V  edakslä rå
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V   girdla ned tta tev i
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m  es.sunof.rodissenni

DÖDSFALL

PREDIKOTURER
HOLM se annons
SKÅLLERUD se annons
ÖR se annons 
BRÅLANDA

Smyrna: Sönd 11 Gudstj. 
sänds live via Youtube-kanal 
(Smyrnakyrkan i Brålanda) 
Thomas och Anita Granath 
medverkar.
Equmeniakyrkan Södra 
Dal: Torsd 17 Brålanda, 
Vårstädning kyrkans träd-
gård. Sönd 11 Brålanda, 
Himlakulgudstj. i kyrkans 
trädgård, Sigward K. ”Bö-
nen - vägen till Gud”. Korv-
grillning. Sönd 18 Frände-
fors, Söndagskväll i kyrkan. 
Sigward. Webbsändning.
Brålanda: Månd-fred 18 
Gemensam bön utanför Pas-
torsexpeditionen. Den som 
inte har möjlighet att vara 
med på plats, ber där den be-
finner sig. Sönd 11 Gudstj. 
Thomas Holmström. Ssk. 
Kyrkbil 308 70.
Sundals-Ryr: Fred 18.30 
Lovsångskväll i fsh.
Gestad: Sönd 18 Gudstj. m 
nattv. Thomas Holmström. 
Kyrkbil 321 18.

FRÄNDEFORS
Frändefors: Onsd 12.30 
Lunchpromenad med an-
dakt. Rebeqah Villandt. 
Samling vid fsh. Sönd 11 
Gudstj. Rebeqah Villandt. 
Onsd (29/4) 12.30 Lunch-
promenad med andakt, Re-
beqah Villandt.

V  edakslä rå
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Ökade möjligheter till hembesök
BRÅLANDA 
Samtliga Medpro Clinics 
vårdcentraler, däribland 
vårdcentralen i Brålanda, 
upplever enligt läkaren 
och koncernchefen Hans 
Wittrup att flödet i pri-
märvården just nu ser lite 
annorlunda ut än vanligt.
– Vi har lite färre patienter, 
men många mottagningsruti-
ner är lite mera krångliga. Vi 
upplever att det finns en oro 
hos vissa patienter, framfö-
rallt hos dem över 70 år, men 
även hos andra beroende på 
livssituation och personlig-
het. Vi försöker att bemöta 
detta genom att ha mycket 

bra tillgänglighet på telefon, 
dessutom genom att man 
kommer fram till en person 
att prata med, inte bara en 
telefonsvarare. I tillägg er-
bjuder vi videomöten för att 
både träffa läkare, sköterska 
samt fysio- och arbetstera-
peut efter behov. Vi har 
också ökat möjligheten till 
hembesök rejält, vilket i Brå-
landaområdet, med en stor 
äldre befolkning kan vara 
viktigt, säger Hans Wittrup. 

Ringer patienter 70+
Han berättar att vårdcentra-
len också börjat att ringa upp 
alla 70+ patienter, för att er-
bjuda en social kontakt för att 

höra hur personen i fråga 
mår. 

– Vi tar också reda på om 
det behövs någon sorts hjälp, 
antingen som vi kan hjälpa 
till med eller som vi eventu-
ellt kan agera mellanled  för 
att andra kan hjälpa med. Vi 
upplever att många är glada 
över denna kontakt och kan-
ske 15 procent tycks ha nå-
gon sorts behov av assistans.

Egna visir
Medpro Clinics vårdcentra-
ler följer samtliga anvis-
ningar och rutiner från Folk-
hälsomyndigheten och 
Smittskyddet och har sina 
egna interna corona-uppda-

teringar med personalen flera 
gångar i veckan. Hittills har 
man haft tillgång till den 
smittskyddsutrustning som  
behövs och just nu fått leve-
rerat en del av de 300 visir 
som köpts in till personalen 
för att alla ska ha sitt eget. 

– Visir är den viktigaste 
smittskyddsutrustningen 
och när alla nu har sitt egna 
blir det aldrig brist på dem. 
Vissa visir har vi köpt, men 
en stor del har vi fått levererat 
från scouterna och GKN 
Aerospace, vilket vi är 
mycket tacksamma för, säger 
Hans Wittrup.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

Planen för avgiftsfri influensa-
vaccination är godkänd

Hälso- och sjukvårdssty-
relsen godkände den 15 
april en genomförande-
plan för att influensavac-
cination för riskgrupper 
och invånare över 65 år 
ska vara avgiftsfri. 
Att vaccinera sig mot influ-
ensa har fram tills nu kostat 
100 kronor i patientavgift. 
Själva vaccinet bekostas av 
vårdcentralerna.

Hälso- och sjukvårdssty-
relsens beslut innebär att 
vårdcentralerna får 100 kro-
nor per vaccinationsbesök, 
vilket motsvarar den ute-
blivna patientavgiften. Den 
tillkommande kostnaden för 
regionen beräknas till cirka 
38 miljoner kronor, som un-

der 2020 tas ur hälso- och 
sjukvårdsstyrelsens budget 
för Vårdval Vårdcentral. In-
för 2021 hanteras finansie-
ringen inom ramen för Västra 
Götalandsregionens övergri-
pande budgetarbete.

Definition av riskgrupper 
är individer över 65 år, 
medicinska riskgrupper samt 
gravida i andra och tredje 
trimestern. I dessa grupper 
finns i Västra Götaland 
420 000 personer varav cirka 
290 000 i dagsläget väljer att 
vaccinera sig. Det nu rådande 
läget med covid-19 och däri-
genom höjd oro tillsammans 
med borttagandet av patient-
avgiften bedöms kunna re-
sultera i att fler än tidigare 

väljer att vaccinera sig.
Det är fortsatt respektive 

vårdgivare som ansvarar för 
det praktiska genomförandet 
av vaccineringen, ett arbete 
som precis som tidigare sam-
ordnas av Smittskydd Västra 
Götaland.

Gratis besök
Ett stegvist införande av ett 
årligt avgiftsfritt besök hos 
tandhygienist för alla över 65 
år ska utredas.

Frågan om avgiftsfritt be-
sök har utretts av Koncern-
kontoret i Västra Götalands-
regionen efter att 
regionfullmäktige i novem-
ber 2019 sa ja till en motion 
om utredning. Förslaget från 

Koncernkontoret till hälso- 
och sjukvårdsstyrelsen var 
att avgiftsfritt besök inte ska 
införas.

I hälso- och sjukvårdssty-
relsen yrkade Socialdemo-
kraterna på att ett stegvist 
införande ska utredas och 
presenteras för hälso- och 
sjukvårdsstyrelsen senast  
1 november 2020. Utred-
ningen ska även föreslå hur 
reformen kan finansieras.

Yrkandet fick stöd av Vän-
sterpartiet och Sverigedemo-
kraterna och därmed majori-
tet. Partierna i GrönBlå 
samverkan reserverade sig 
till förmån för förslaget från 
Koncernkontoret.

Ovan: Möhippa hos ”Gubben i Lur”, 1964 Ture Artur Foss f. 1903-04-09 
i Kville d. 1968-03-11 i Borås. Foss var en känd homeopat och man reste 
långväga för att söka hjälp hos honom.

Bilder från förr i tiden
Melleruds Nyheter har fått låna gamla bilder från Melleruds Muséums samlingar. Här presenteras några av dem.

Till vänster: Frans Julius Larsson född 1863-06-20 i Örslösa(R). 
Utvandrade 1888-03-09. Kom hem 1894-12-01. Utvandrade  igen 1895-
03-26 till USA från Finnetorp i Grinstad. Charketurist i Manistique i 
Michigan.



Din skog är viktig för 
en hållbar framtid
Trä är förnybart, återvinningsbart och fossilfritt. I skogen finns 
våra rötter och vår framtid! Kontakta oss så berättar vi om hur din 
skog tillsammans med oss bidrar till en hållbar framtid.

www.storaensoskog.se

Jan Arvidsson
Virkesköpare
072-726 88 05
jan.arvidsson@ 
storaenso.com

Melker Magnusson
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073-805 17 58
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Motor4U
ATV-TILLBEHÖR-MOPED-ELCYKLAR-TRÄDGÅRD-SKOG

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

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

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

Vi säljer ATV från Kawasaki och CFMOTO!

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

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

Elcyklar, mopeder och mopedbilar

Sträckfilm • Ensilageplast

Tel. 0521-360 48

60 kossor bjöd på våryra och glädjerus

BRÅLANDA 
På Nuntorp ville man, trots 
Covid-19, dela med sig av 
kornas glädjerus vid det 
årliga kosläppet och bjöd 
in till drive-in-kosläpp och 
en picknick i egna bilen un-
der annandag påsk. 
För att inte riskera att någon 
skulle smitta eller smittas 
fick dagens besökare, som 
förbokat sin plats tillsam-
mans med picknickpåsen, 
sitta kvar i sina bilar. Bilarna 
kunde köras ända intill koha-
gens staket, så det blev verk-
ligen en plats på första par-
kett.

Lena kom med idén
Idén kläcktes av Lena Stang, 
som tillsammans med maken 
Niklas, driver mjölkföreta-
get på Nuntorp och tillsam-
mans med gårdsbistron på 
samma ställe, bjöd de in till 
påskhelgens drive-in. Och 
korna bjöd verkligen på rik-
tig vår- och glädjeyra då de 

släpptes ut från ladugården. 
Några lite försiktigt till en 
början, men så småningom 
blev det såväl glada språng 
som lek ko mot ko. 

Tidigare betessläpp
När allt är som vanligt brukar 
många kosläppsarrange-
mang hållas runt första maj, 
men här på Nuntorp går 
korna på bete lite tidigare. 

– Eftersom våra kor mjöl-
kas med robot är det bara till 
fördel att släppa ut dem lite 
tidigare, det blir då en mju-
kare övergång för dem när 
gräset inte ännu hunnit växa 
sig riktigt starkt. Nu får de en 
bra rutin att kunna äta både 
ute och inne, vilket också blir 
bra för mjölkningens skull, 
förklarar Lena Stang.

Både besökare och 
arrangörer nöjda
Besökarna kom såväl från 
Vänersborg och Mellerud 
som Färgelanda. Några hade 
varit på kosläpp tidigare, 

Vänta på mig ... varje del av hagen måste ju besökas.

Det bjöds på en hel del bus och lek och lite maktkamp korna emellan, från bilarna hade man full koll vad som 
hände i det gröna.

Jolin och Mino från Vänersborg tittar upp ur takluckan på bilen och 
väntar spänt på att kossorna ska dyka upp.

andra inte och tyckte att 
detta med drive-in var en 
riktigt bra idé. Speciellt när 
man nu också kunde köpa sig 
en fikapåse. Anna Johansson 
hade en lite jäktig stund vid 
insläppet, men allt flöt på 
fint.
 – Vi hade haft plats för 
några bilar till, men det var 
jätteroligt att det kom så 
många som det gjorde. Den 
här varianten av kosläpp 
måste vi försöka att utveckla 
vidare, säger hon med ett 
stort leende.    

Ing-Marie Norrman

 Jord & skog 
Onsdag 22 april 2020
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VÄRLDSLEDANDE
ROBOTGRÄS-
KLIPPNING.

VÄRLDENS FÖRSTA 
ROBOTGRÄSKLIPPARE MED 
FYRHJULSDRIFT
Vi hjälper dig med allt från att hitta rätt modell  
till installation och service.

AXIMA AB | ERIKSTAD BJÖRNEBOL | 464 92 MELLERUD
0530-512 50 | WWW.AXIMA.SE

Hur ser en arbetsdag ut på ett modernt lantbruk med djur?

nuellt med kraftfoder. Det 
ska ströas i djupströbäddarna, 
skrapas rent i ungdjursladu-
gården två gånger om dagen 
och foderlagren ska fyllas på.

– Mellan sex och halv sju 
ger vi kalvarna sötmjölk,  
mjölk från korna. Vi har en 
fodertaxi som går på en timer 
och ger dem 40-gradig mjölk, 
cirka tre liter per kalv och mål 
två gånger dagligen. Lite 
äldre kalvar får även hö och 
kraftfoder, förklarar Anna.

För att få djuren dräktiga 
(ny kalv) semineras de kor 
och kvigor som är i brunst. 
Detta sker nästan dagligen i 
en sådan här stor besättning.

Övrig tid under dagen går 
åt till diverse rutinsysslor, 
som tvättning av robotar, 
flytta djur, ströa och göra rent 
liggbåsen.

Klockan 13.00 är det skift-
byte, personalen pratar ihop 
sig om dagen och arbetet 
rullar på. Kalvarna utfodras 
igen vid 17.30-tiden.

– Vi har våra rutinsysslor. 
Idag till exempel ska vi ta 
blodprov på en tjurkalv som  
seminföretaget Växa tycker 
är intressant avelsmässigt, en 
genomisk analys visar avels-
värdet på kalven. Det tas även 
genomiska analyser på kvi-
gorna, fast då tas ett prov i 
örat vid öronmärkningen. 
Syftet är att välja ut rätt djur 
att avla vidare på, förklarar 
Anna.

Hon har ett brinnande in-
tresse för kor och känner att 
hon valt rätt yrke. Anna kom-
mer från Göteborg, gick på 
Nuntorp på 80-talet och äls-
kar sitt jobb på Ekholmen. 
Även Sanna är stadsbo från 
början och kommer från 
Uddevalla, men bor i Järbo. 
Också här är det kärleken till 

GUNNARSNÄS 
171 400 svenskar håller 
enligt Jordbruksverket på 
med jordbruk, antingen 
på heltid eller på deltid. 
Men hur ser en arbetsdag 
ut på en stor modern gård 
med kor och växtodling? Vi 
besöker Ekholmens Säteri 
som drivs av Kjell och Iréne 
Eriksson sedan 1981.
Dagen börjar klockan 05.00 i 
ladugården, som är otroligt 
ren och fin. Arbetsmiljön är 
betydelsefull här, sopning 
och städning sker ständigt. 
Djurens hälsa och välbefin-
nande är viktig. 

Arbetsledaren Anna 
Åbom, som arbetat på gården 
sedan våren 1995,  berättar att 
datorn på kontoret är ladugår-
dens hjärta - speciellt efter att 
de tre mjölkningsrobotarna 
installerades. Här avläser 
man vad som hänt under nat-
ten; vilka kor som inte gått i 
roboten, vilka som ska be-
handlas och vilka som ska 
semineras.

– Vi har 185 kor i en grupp, 
nu kan vi fokusera på ett fåtal 
tack vare datorn som är ett bra 
och viktigt hjälpmedel. Vi ser 
eventuella larm om juverhäl-
san, till exempel mastit (ju-
verinflammation).Men det är 
ändå vårt djuröga som styr.  
Vi kollar djur som har lång tid 
sedan föregående mjölkning 
eller som inte är fullständigt 
mjölkade. Då får man ett larm 
till telefonen så vi kan gå dit 
och kolla juvret, det fungerar 
jättebra, säger Anna.

– Datorn ger en indikation 

på vad som hänt, sedan 
måste vi alltid titta på djuren, 
förklarar Kjell Eriksson.

Vid 05.30 har datalistorna 
gåtts igenom. Sedan är det 
dags att fösa djur som behö-
ver hjälp till roboten, speci-
ellt nykalvade djur och kvi-
gor kan behöva hjälp. 
Utfodring av kraftfoder sker 
sedan, kalvarna utfodras ma-

De små kalvarna har en tjock halmbädd i boxen.

Mjölkroboten i arbete, den röda pricken är lasern som avläser informationen.

Daniel Zetterström sår åkerböna.

kossorna som gjort att hon 
hamnat inom yrket.

Fri kotrafik
Till mjölkrobotarna går korna 
självmant när de vill, där får 
de också lite kraftfoder. Ro-

boten läser av om kossan 
behöver mjölkas, gör den det 
börjar roboten tvätta spenar-
na, drar ur den första mjölken 
och sätter på spenkopparna. 
Mängden mjölk och mjöl-

kens kvalitet läses av för 
varje spene. Den tar av spen-
koppen från varje spene när 
den är färdigmjölkad. Sedan 
sprayas  mjukgörande medel 
på spenarna så att inga bakte-

Jord & skog
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Ahlstrom-Munksjös bruk i Billingsfors har funnits 
sedan 1700-talet – inte undra på att våra hjärtan 
klappar lite extra för människorna och skogarna här 
omkring. Vi köper redan en stor del av virket lokalt, 
men ambitionen är att få ännu fler skogsägare i 
Dalsland och Bohuslän att välja ett långsiktigt och 
hållbart samarbete med oss.
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Låt din skog förädlas 
på hemmaplan
Vi är intresserade av långsiktiga 
samarbeten med lokala virkesleverantörer. 
Slå oss gärna en signal.

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

Anton Johansson
Bäckefors
Tel. 070-594 68 31

ÅTERFÖRSÄLJARENS ADRESS

DET SMARTA 
VALET FÖR 
DEN LILLA 
GRÄSMATTAN

Husqvarna Automower® 305

KAMPANJPRIS

11.500:-
 INKL. MOMS

NYHET

Sapphultsg. 2 Mellerud • Tel. 0530-411 18
info@fritzens.nu • www.fritzens.nu

Vi fräser
bort dina
stubbar!

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

Hur ser en arbetsdag ut på ett modernt lantbruk med djur?

rier kommer in. Därefter 
släpps kossan ut.

Korna på gården mjölkar 
cirka 35-37 liter i snitt per 
dag. Årsproduktionen ligger 
idag på 10 700 liter KRAV-
mjölk per ko och år.

Sanna visar besättningens 
äldsta ko, tiokalvaren Blen-
da. En vacker brunfärgad 
kossa som lugnt låter sig bli 
kliad.

En fodervagn går automa-
tiskt åtta gånger per dygn till 
korna, som alltid har färskt 
foder. Fodervagnen mixar 
ensilage, havre, vete, åkerbö-
nor och mineraler. Resten av 
fodret får korna i de fem fo-
derstationerna, som matar ut 
foder utifrån den mängd kon 
mjölkar.

– Det kallas ”fri kotrafik” 
och innebär att korna kan gå 
runt och mjölkas och äta när 
de själva vill, förklarar Kjell 
Eriksson, som kallar sig själv 
”allt i allo”. Han jobbar bland 
annat i ladugården, räknar 
foderstater, planerar täckdik-
ning, sköter kontoret och 
jobbar ute i fält. 

– Irene är mitt stöd, vi dis-
kuterar framtida planer och 
investeringar. Dessutom dri-

ver hon café och butik här på 
gården, understryker han.

Vårbruket pågår
Nu pågår vårbruket, som 
mycket handlar om gödsel-
körning - totalt cirka 10 000 
kubikmeter ska ut på åkrarna. 
Varje tunna rymmer 18 ku-
bikmeter, så det blir många 
körningar. Stenplockning 
brukar behövas också.

Sedan är det dags att harva 
för att jorden ska bli jämn, 
följt av sådd. Därefter vältas 
ytan för att trycka till jorden, 
då gror det sådda bättre.

– Vi är klara med hälften av 
vårbruket. Gödselkörningen 
tar tid, eftersom vi har ekolo-
gisk odling är vi noga med att 
bruka ned gödseln för att 
minimera kväveförluster. Vi 
använder ingen konstgödsel, 
utan enbart gödsel från korna 
och torkat köttmjöl, berättar 
Kjell.

I vår ska dessutom 17 hek-
tar täckdikas, kraven är större 
idag då man använder tyngre 
maskiner. Under våren ska 
det också stänglas och lagas 
staket inför kosläppet. När 
korna släpps ut på bete har de 
alltid möjlighet att gå in i la-

dugården om de vill, vilket de 
ofta gör när det är som var-
mast på dagen.

– Eftersom vi inte ogräsbe-
kämpar så ogräsharvar och 
radhackar vi. Radhackningen 
sker med hjälp av GPS och 
kamerastyrning i traktorn, 
det krävs precision för att inte 
hacka upp grödan. När vi 
harvar, sår och jordbearbetar 
använder vi GPS. Det blir 
långa arbetsdagar under vår-
bruket, förklarar Kjell.

Fakta om gården
Den ekologiska gården Ek-
holmens Säteri förfogar över 
650 hektar åker. Sex hektar 
äger man själva, resten ar-
renderas, varav cirka 250 
hektar arrenderas av Fryxell-
Langenskiöldska stiftelsen 
(som äger gården sedan cirka 
180 år tillbaka).  Ytterligare 
50 hektar är naturlig betes-
mark där djuren håller mar-
kerna öppna vid Kolungen 
och Näsölen.

Makarna Iréne och Kjell Eriksson driver Ekholmens Säteri vid Gunnarsnäs kyrka sedan 1981.

Basen i verksamheten är 
mjölkproduktion med 220 
mjölkkor. Totalt finns cirka 
500 nötboskap på gården, där 
mellanskillnaden består av 
ungdjur. De flesta av ungdju-
ren är rekryteringskvigor, 
men även kvigor som ska 
slaktas. Deras kött används 
till köttlådor som säljs i 
gårdsbutiken. Tjurkalvarna 
finns ett mellangårdsavtal på 
och de levereras till den går-
den vid cirka tre månaders 
ålder.

Grödorna som odlas och 
säljs från gården är gryn-
havre, höstraps och vårvete 
till brödbakning samt utsä-
desodling på vårvete och 
havre. Dessutom odlas höst-
vete, havre och åkerböna som 
tröskas som foder till gårdens 
egna djur. Man odlar även 
blandsäd som består av vete 
och lupiner, detta är en helsä-
desblandning som skördas 
som ensilage. Vall odlas för 
både bete och ensilage.

Personalstyrkan
Ladugårdspersonalen består 
av arbetsledaren Anna Åbom, 
Maria Leonardsson,  Sanna 
Munchow, Carolina Elvin 
och Sanna Pettersson. Varda-
gar jobbar de skift; klockan 
05.00 till 13.00 eller 13.00 till 
20.00. Måndag och fredag är 
en personal  i ladugården per 
skift, medan man är två per-
soner på förmiddagsskiftet 
tisdag, onsdag och torsdag. 
Allt går efter ett fyraveckors-
schema vilket innebär jobb 
var fjärde helg.

I jordbruket arbetar Daniel 
Zetterström (arbetsledare) 
och Simon Brännstedt samt 
Tommy Nordström som är 
egen företagare. Deras ar-

betstider är normalt sett 
klockan 07.00 till 16.30. Vid 
vår- och höstbruk blir det 
dock långa arbetsdagar, då 
kör man i skift mellan klock-
an 04.00 till midnatt.

Dessutom praktiserar en 
jordbrukselev från Uddetorp 

och en från Nuntorp på går-
den under vår- och höstbruk. 
En lärling från Dahlstiernska 
gymnasiet finns på plats tre 
dagar i veckan.

 Susanne Emanuelsson
susanne@mellerudsnyheter.se

Jord & skog
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VÅRBRUK!
Vi fixar bränslet

Välkommen att 

ringa oss!
0521-688 33

Enskilt avlopp 
För dig som tänker lite längre

johan@jaent.se 
070-716 36 60

JA Entreprenad AB
Landsvägsgatan 80 
464 34 Mellerud  

tom@jaent.se 
073-982 74 94

Vill ha en alternativ väg när E45 byggs ut
LRF Melleruds kommun-
grupp kan ståta med en-
föryngrad styrelse, som 
har många viktiga frågor 
att ta tag i. Ett exempel är 
E45:s utbyggnad och vilka 
problem det kan innebära 
för jordbrukets breda ar-
betsredskap.
Lokalavdelningarna består 
av Mellerud östra, Kroppe-
fjäll, Erikstad och Bolstad.  
Det primära syftet för LRF:s 
kommungrupper är att beva-
ka och påverka inom den 
kommunala näringspolitiken 
så att företag inom de gröna 
näringarna får bästa möjliga 
förutsättningar för tillväxt 
och lönsamhet i samarbete 
med övrigt näringsliv och 
kommunal/regional verk-
samhet.

– Vi har haft telefonmöten 
med näringslivsrådet en gång 
i veckan ungefär med anled-
ning av Covid-19. Det har 
varit en bra tvåvägskanal, 
förklarar Fredrik.

Styrelsen i kommungrup-
pen består av nyvalde Fredrik 
Torstensson, nyvalde vice 
ordföranden Gustav Hilmér 
(båda har suttit med de tre 
senaste åren), Dan Ingvars-
son (ny), Martin Larsson (ny) 
samt Bengt-Inge Johansson, 
som suttit med i ett år.

– Vi har fått en nytändning, 
i första hand på grund av 
planerna med E45:s framtida 
dragning, säger Fredrik.

Trafikverket gör en Åt-
gärdsvalstudie (ÅVS) för 
sträckan Vänersborg – Mel-
lerud, ett första steg i plane-
ringsprocessen. Där fram-
kommer det att det finns 200 
påfarter till åkrar längs den 
sträckan, vilket innebär risk 
för stor mängd långsamtgå-
ende fordon.

– Trafikverket gick ut och 
frågade LRF och då tog kom-
mungruppen bollen, tilläg-
ger Dan.

Han hoppas att LRF:s 
medlemmar kommer till mö-
tena och engagerar sig, efter-
som man har en kanal in till 
kommunen i ärendet genom 
nämnda kommungrupp.

När det gäller E45 vill alla 
ha en bra väg förbi Mellerud, 
en konkurrenskraftig väg 
som fungerar inte bara för 
jordbrukets maskiner utan 
även för andra tunga trans-
porter. Det måste bli en fung-
erande logistik för hela 
samhället och dess verksam-
heter.

Många avfarter
Ett problem är att det finns 
lika många infarter till åkrar 
som det finns anslutningsvä-
gar längs sträckan Väners-
borg till Mellerud.

– Det är viktigt att man inte 
nyper av dem hur som helst. 
Eftersom det blir allt färre 
brukare på större enheter så 
rör vi oss mer mellan bruk-

ningsenheterna idag. Vilket 
innebär att vid en ombygg-
nad av E45 ser vi ett behov 
av en serviceväg för lokal 
ibfrastruktur för jord och 
skog, skolskjutsar, postbilar 
med mera. Rent praktiskt är 
det inte bra att ha traktorer 
körande på exempelvis en 
2+1-väg. Det bromsar upp 
flödet och minskar säkerhe-
ten i trafiken, säger Dan.

Har laglig rätt
Lantbrukare har laglig rätt att 
framföra lantbruksredskap 
på väg som inte är enskild, 
enligt Transportstyrelsen. På 
deras hemsida står att red-
skap som används i jord-
bruksarbete får framföras, 
även om bredden överstiger 
260 centimeter. Detsamma 
gäller för traktor med på-
monterat redskap eller ut-
rustning. Dock får inte trafik-
säkerheten äventyras.

– Förändras möjligheten 
till framkomlighet så innebär 
det stora kostnader för nä-
ringen då dagens maskinpark 
är anpassad efter Transport-
styrelsens regelverk, säger 
Dan.

Andra breda transporter, 
såsom lastmaskinstranspor-
ter och vindkraftverk drab-
bas också. Både Fredrik och 
Dan understryker vikten av 
att bygga smart för bästa 
framkomlighet – för alla.

Bra anslutningsvägar ökar 

Fredrik Torstensson, nyvald ordförande i LRF Melleruds kommungrupp tillsammans med Dan Ingvarsson, 
ny ledamot i styrelsen.

också effektiviteten, då slip-
per man stanna och släppa 
fram bilar. Planfria kors-
ningar står högst på önskelis-
tan, det skulle gagna fler.

E45 en pulsåder
– E45 är ju pulsådern här, 
man bör bygga bort vänster-
svängar och istället bygga 
på- och avfarter. Markägare 
får avyttra åkermark i syfte 
att höja funktionen. Tra-
fikverket har en pott för 
kortsiktiga lösningar innan 
den nya vägsträckningen är 
gjord, då önskar vi att man 
förlänger busshållplatser, 
anlägger vänstersvängfält 
och ser över placeringen av 

vägskyltar som skymmer 
sikten för oss, menar Fredrik.

– Det är viktigt att inte 
splittra areal. ÅVS:en har 
mycket detaljer och vi vill få 
in så mycket information 
som möjligt i den. Här är det 
viktigt att ha en dialog med 
kommunen, menar Dan.

Nu när E45 ska stängas av 
under några månader längs 
med Melleruds Handel blir 
det väldigt trångt på den al-
ternativa vägen längs Sapp-
hultsgatan vid Västerråda.

– Den har varit vår pysven-
til, vi har alltid kört där. Nu 
blir det trångt, med tre till 
fyra stopp i korsningar. Hur 
blir det sedan, när gång- och 

cykelvägen är byggd? Vi har 
en bredd på 4 – 4.20 meter 
med dubbeldäck och red-
skap, det är ett rejält över-
häng på sidorna. Vi har till 
exempel inte kunnat köra i 
backen upp mot Wärdshuset 
på många år med breda for-
don, säger Fredrik.

En alternativ väg runt sam-
hället skulle innebära att man 
slapp köra inne i bostadsom-
råden. Då det i dagsläget är 
nödvändigt att kunna passera 
genom Mellerud.
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se
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Har du frågor om 
skog och lantbruk?
Är du skogs- och/eller lantbrukare och är intresserad av att veta 
mer om vad vi kan göra för dig som kund i banken? 

Hör av dig till någon av oss så hjälper vi dig:

Kristina Oskarsson  0530-440 46
Skog- och lantbruksrådgivare

Reino Fredriksson  0530-440 62
Lantbruksansvarig

ÅTERFÖRSÄLJARE FÖR SÖDERBERG & HAAK

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

Din kompletta 
däckleverantör!

Däck till bra priser - Bil och maskinreparationer - Snabb service
Öppet måndag - fredag 7.30-17.00

Viktigt att stoppa granbarkborrarna
Skogsstyrelsens årliga ska-
derapport visar att många 
skogsbestånd i Götaland 
som drabbades av tork-
skador under sommaren 
2018 fortfarande inte har 
återhämtat sig och träd 
fortsatte att dö under 2019. 
När träden är försvagade och 
torkstressade ökar risken för 
andra typer av skador, till 
exempel angrepp från gran-
barkborre.

– Det pågår mycket arbete 
inom Skogsstyrelsen för att 
stoppa borrarna, berättar Ma-
rianne Karlsson, vid Skogs-
styrelsen i Bäckefors. Även 

om Dalsland nu inte hör till de 
värst drabbade delarna av vårt 
land, så varierar det även stort 
lokalt. Vi uppmanar kontinu-
erligt skogsägarna att se över 
sina bestånd. I delar av södra 
och mellersta Sverige har ett 
bekämpningsområde med 
särskilda regler för granbark-
borrebekämpning införts, 
men det är inte aktuellt för 
Dalslands del. De stora ska-
dorna härrör som sagt från 
sommaren 2018, då torkan 
och därtill värmen gjorde att 
granbarkborrarna hann svär-
ma två gånger på många stäl-
len. Hur den milda vintern 

påverkat granbarkborrarna är 
svårt att säga. Det är förmod-
ligen positivt då allt regnande 
fyllt på grundvattennivåerna 
igen. Ur en annan synvinkel 
sämre tillsammans med all 
blåst, då det gett upphov till 
många nya vindfällor av gran, 
som i sin tur lockar borrarna. 
Det är viktigt att skogsägarna 
får bort dessa vindfällen, helst 
innan barkborrarna ska till att 
svärma vilket de gör så snart 
det blir tillräckligt varmt. 

Bidrar till bekämpningen
När dagstemperaturen stiger 
över plus 18 grader börjar 

granbarkborrarna att svärma. 
Då börjar årets viktigaste pe-
riod för bekämpning. Från 
maj till och med augusti be-
höver skogsägarna vara på 
tårna och gå över sin skog 
minst var fjärde vecka för att 
leta efter nya angrepp. An-
gripna granar behöver avver-
kas och tas ut ur skogen eller 
barkas så att den nya genera-
tionen barkborrar oskadlig-
görs. 

Granar som redan tappat 
barken eller som varit döda 
mer än en säsong bör dock 
lämnas kvar i skogen. Att gå 
igenom den nya Granbark-

borreskolan lägger grunden 
för att kunna göra en bra insats 
i bekämpningsarbetet.

Startar webbaserad 
utbildning.
Skogsstyrelsen startar nu en 
distansutbildning, Granbark-
borreskolan, som är helt 
webb-baserad. Många skogs-
träffar om granbarkborren har 
blivit inställda i spåren av 
coronaviruset. I Granbark-
borreskolan får skogsägare 
och skogliga aktörer lära sig 
hur angrepp av granbarkborre 
kan förebyggas, upptäckas 
och bekämpas.

– Den absolut viktigaste 
faktorn för att komma tillrätta 
med granbarkborreproble-
men är att skogsägare har 
kunskap om hur de upptäcker 
granbarkborren och hur de 
ska agera när de fått angrepp 
i sin skog. Den här nya utbild-
ningen ger all den kunskap de 
behöver, anges på Skogssty-
relsens hemsida av Kerstin 
Ström, projektledare för sam-
verkansprojektet Stoppa bor-
rarna.

Ing-Marie Norrman

 

Landsvägsgatan 64, Mellerud

Mellerud • Tel. 0530-133 01

RMI 422
GRÄSYTA: Upp till 800 m²

RMI 632 C
GRÄSYTA: Upp till 3.200 m²
STYRNING VIA APP

TLAB Maskinuthyrning

9990:- 20 990:- 

Läs mer på  
www.qctradgard.se

9995:- 

MIIMO HRM 40
GRÄSYTA: Upp till 400 m2

24 990:-16 990:-

MIIMO  HRM 310
GRÄSYTA: Upp till 1500 m2

MIIMO  HRM 3000
GRÄSYTA: Upp till 4000 m2

 
STYRNING VIA APP

ROBOTGRÄSKLIPPARE
Vi installerar och ser till att allt fungerar

Delbetalning via Santander

Jord & skog
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070-665 39 53
kristian.runge@protonmail.com

Ledig lägenhet
omgående i Åsensbruk!
Fyra på 85 m2  

Varmhyra 6.500:-

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.

mån-fre 10-18,
lör 10-15 sön 11-15

0521-103 37 • Vänersborg

TYGLADAN

10%
utförsäljning

på hela  
sortimentet

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

Martin
073-99 21 446

Kompletta 
badrumsrenoveringar

www.grongestaltning.se

Grön Gestaltning
Trädgårdsanläggning
Fredrik Persson
073-691 31 24

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

olesensbygg@gmail.com

blends

2 nyanser

1 nyans

gradient1

gradient2

VVS
Allt inom 

073-354 47 84

ALLT INOM 
BYGG

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

Inramning
Konstnärsmaterial

Flyttstäd
Veckostäd
Fönsterputs

Rullande sy 
& hemservice

070-649 32 86

Storgatan 26 i Brålanda 
Tel: 0761-95 53 60

Även vaxning

fotvård
Blommans

Maritha Johans on
Leg. psykoterapeut

Samtalsmottagning

073-745 21 50

• Individuella samtal
• Par- och relationssamtal

www.marithas.se

Vassvikens Loppis

Söndagar 11-15
el. enligt ök

073-828 80 26
Vassviken 501 Ånimskog

Gård eller hus på landet 
med garage eller ladugård. 
Michael Stepps, 070-825 25 83

ÖNSKAS HYRA

FOTBOLL 
Dalslands Fotbollförbund 
har beslutat att inga tränings-
matcher, vare sig för seniorer 
eller ungdomar, får spelas 
under april månad. Eventu-
ellt kan beslutet komma att 
förlängas. Beslut om detta 
tas nästa vecka.

På förbundets hemsida lig-
ger nu spelprogram för seni-
orserierna. Håfreströms IF 
och Melleruds IF i division 
fyra börjar sitt spel 23 juni. 

Tösse IF och Åsebro/Brå-
landa i damernas division 3 
startar 22 respektive 24 juni. 
Frändefors IF i damernas fj-
räde division börjar även de 
24 juni.

För herrlagen i division 
fem till sju börjar seriespelet 
först i augusti.

När det gäller ungdomsla-
gen är förhoppningen att 
komma igång med match-
andet i mitten på maj.

Lars Nilsson

INNEBANDY 
Resultatmässigt har Mel-
leruds IBK:s herrar, Gi-
ants, haft en tung säsong. 
Man gick ner en division 
inför året, men i och med 
att några nyckelspelare 
försvann och en del ska-
dor har stört har det inte 
riktigt gått som man hop-
pats.
I innebandyn måste man vara 
16 år för att spela i en senior-
serie. Giants har haft dispens 
för fyra yngre spelare. 

– Det är tufft för 15-åring-
ar att gå in och spela mot 
vuxna, säger lagets spelande 
tränare Filip Falander.

Trots det är han nöjd med 
att man lyckats genomföra 
säsongen med fullt lag i alla 
matcher och stundtals spelat 

bra innebandy. Han säger att 
det ser positivt ut inför nästa 
säsong. 

– Dels blir de unga ett år 
äldre, dels får vi tillbaka 
några spelare, till exempel 
Oskar Flodin som var en av 
våra nyckelspelare.

Filip berättar också att man 
har en ny tränare på gång, en 
som enbart ska vara tränare. 

– Det är svårt att både 
spela själv och vara tränare. 
Man får inte riktigt över-
blicken under matcherna, 
och det påverkar även det 
egna spelet.

Vi önskar laget lycka till 
inför hösten. Kanske inne-
bandyn i Mellerud åter kan 
bli den publiksport den en 
gång var.

Lars Nilsson

Inga tränings-
matcher

Tung säsong för 
innebandyn

SPORT

I dessa Coronatider har vi 
70+-are ålagts att stanna 
hemma vilket flertalet av oss 
gör utan protester. För att få 
hem mat använder jag 
COOP:s nättjänst och bestäl-
ler varorna för hämtning i 
boxar utanför butiken. Det 
har fungerat bra bortsett från 
att vissa varor inte finns vid 
plocktillfället och att det kan 
bli väntetid på en eller flera 

dagar. För varje köptillfälle 
tas en plockavgift på 49 kr ut. 
Om man som jag handlar 5-6 
gånger per månad blir det en 
extra kostnad på 300 kr, be-
skattade medel. För en pen-
sionär är det en kännbar utgift 
som ökar matutgifterna med 
mer än 10 procent. Det till-
kommer också extra kostna-
der för köp av påsar som inte 
hade behövts om jag handlat 

direkt i butik. Då har jag egna 
kassar med mig. 

Som medlem i COOP är 
jag besviken. Att föreningen 
inte solidariskt kan ta den 
extra kostnaden för övertid 
eller extra personal är inte 
förenligt med dess påstådda 
ansvar för både samhälle och 
medlemmar. Att göra oss 
pensionärer i karantän eko-
nomiskt skadeslösa borde 

vara en självklarhet för en 
konsumentförening. Och 
även för övriga livsmedels-
kedjor i en tid då alla borde 
hjälpas åt och undvika att 
samhällets svagaste måste 
bära en högst märkbar extra 
ekonomisk börda. 

Med vänlig hälsning 
Percy Karlsson 

Åsensbruk

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
Plockavgifter på COOP

Att Socialdemokrater och 
Centerpartister i Mellerud 
lyckades kraftsamla för att 
bygga landets modernaste 

äldreboende för demensvård 
under förra mandatperioden 
imponerade på många. För-
väntningarna är stora när 

Rätt bemanning eller ska 
nya fina Ängenäs skapa oro?

bygget nu står klart, därför 
blev den socialdemokratiska 
kommunala gruppen upp-
rörda när Daniel Jensen, KD, 
ordförande i socialnämnden 
helt oannonserat på ett 
nämndsmöte ville ta ett be-
slut om lägre bemanning än 
enligt Socialstyrelsens rikt-
linjer. Förslaget lades på 
nämndens bord muntligt, 
utan underlag och konse-
kvensbeskrivningar för per-
sonal eller de boende.

Tyvärr röstade majoriteten 
i socialnämnden (KD, M, C 
och KiM) stödda av SD ige-
nom en lägre bemanning på 
Ängenäs. Vi Socialdemokra-
ter röstade emot och reserve-
rade oss som enda parti mot 
beslutet.

Vi är oerhört stolta över 
Ängenäs, lokalerna är fina 
men det krävs även en god 
arbetsmiljö som; tillräcklig 
bemanning, heltid, inga de-
lade turer, skyddsutrustning, 
rimliga löner. Borgerliga 
partier vill alltid rationalisera 
i välfärden och då är det per-
sonalen som skall betala 
priset med försämrade ar-
betstider och villkor.

Regeringen har (med stöd 
av Centern och Liberaler) 
utlovat mer pengar till välfär-
den för att öka antalet an-
ställda, förbättra löner och 
arbetsmiljö. Så sent som för 
några dagar sedan berättade 
statsministern och socialmi-
nistern, båda socialdemokra-
ter, om de ytterligare sats-
ningar som kommer för 

äldreomsorgen i hela landet 
inför höstens budgetbehand-
ling i september 2020. 

Vi räknar med ytterligare 
pengar till välfärden i Mel-
lerud och då är det viktigt att 
den borgerliga majoriteten 
verkligen använder dessa till 
den social omsorgen och inte 
hittar på egna utvecklings-
projekt som under 2020 års 
budget. 

Vi socialdemokrater kom-
mer att kräva att kommun-
fullmäktige ger socialnämn-
den i uppdrag att ändra 
bemanningen på Ängenäs så 
att den från den 1 januari 
2021 följer Socialstyrelsens 
riktlinjer för äldreboende 
med demensvård och att be-
manningen nattetid säker-
ställs, så att den skapar trygg-
het både för personal och 
boende. Vi värnar om med-
borgarnas livsvillkor i alla 
skeenden av livet.

Michael Melby (S), 2e vice 
ordförande kommunstyrelsen

Kerstin Nordström (S), 2e 
vice ordförande  
socialnämnden

Marianne Sand Wallin,  
ordförande Social- 

demokraterna i Mellerud      

Annonsera på
Från A till Ö

Ring eller maila Christina
0530-125 40

annons@mellerudsnyheter.se
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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

Byggnadsställningar
076-195 60 72

Tel. 0530-414 10 • www.sunlike.se

Sol & värme 
utan att flyga

Bänkskivor
Fönsterbrädor

Gravstenar – renovering
070-685 22 27

TRESTADS  
STENHUGGERI AB

Allt inom golv 

och mattor

Stefan   Christoffer

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

0530-421 64

Canal Digital, Viasat 
och Boxer

070-328 08 60 
lars@dalslandsantennservice.se

Da l s l ands

Antenn-
Service
Da l s l ands

Antenn-
Service

Grundig Tv
070-328 08 60 

lars@dalslandsantennservice.se

Da l s l ands

Antenn-
Service
Da l s l ands

Antenn-
Service

Nordvästra Skånes Arborister
FAUNUS TRÄD

Kristian 070-743 57 50 
www.faunustrad.se

Trädfällning

Nordvästra Skånes Arborister
FAUNUS TRÄD

Kristian 070-743 57 50 
www.faunustrad.se

Beskärning
(även fruktträd)

Nordvästra Skånes Arborister
FAUNUS TRÄD

Kristian 070-743 57 50 
www.faunustrad.se

Stubbfräsning

Nordvästra Skånes Arborister
FAUNUS TRÄD

Kristian 070-743 57 50 
www.faunustrad.se

Häckklippning

Nordvästra Skånes Arborister
FAUNUS TRÄD

Kristian 070-743 57 50 
www.faunustrad.se

Frukt- 
beskärning

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

.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 

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

DALSLANDS
VVS AB
DALSLANDS
VVS AB

 

Marcus Johansson

Naturligtvis 
hjälper  

vi dig med  
Rot-avdraget Andelslamm.se 

Du äger vi sköter 
0768-522227 

Maskiner och lastbilar
Sand, grus, singel, jord 

och täckbark
Rolf: 070-537 34 72

www.vermdal.se

DALVÄRM
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Melodikrysset v.17 - 25 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. 17 – 25 april

06:00 Morgonstudion
09:10 Hemmagympa 
	 med	Sofia	
09:30 Emma hittar hem 
09:40 Skärgårdsdoktorn 
10:40 Father Brown 
11:25 Gäster med gester 
12:25 Svenska tv-historier 
13:10 Sherlock Holmes och 
 kvinnan i grönt 
14:15 Sista natten med gänget 
16:05 Ut i naturen 
16:45 McLeods döttrar 
17:30 Sverige idag
18:00 Nyheter och Sportnytt
18:45 Go'kväll
19:30 Rapport
20:00 Uppdrag granskning 
21:00 Madame Deemas kärleksresa 
21:30 Dörrvakterna 
22:00 Överlevarna 
22:30 Lärlabbet, Briljanta forskare 
22:55 Tänk till talkshow 
23:10 Rapport
23:15 Guldfeber – stölderna på 
 Kungliga Myntkabinettet
00:15 Vem bor här? 
01:15 1/2 rum och kök 
01:45 Husdrömmar Sicilien 
02:15 McLeods döttrar 
04:45 Sverige idag, Go'kväll

09:00 Forum
12:00 Rapport
12:03 Forum
16:00 Rapport
16:05 Forum
16:15 Skuggorna vi ärver 
17:15 Nyheter på lätt svenska 
17:20 Nyhetstecken
17:30 Oddasat
17:45 Uutiset
17:55 Korta tv-historier 
18:00 Tjejer gör lumpen 
18:30 Hitlers innersta krets 
19:25 Ett bättre ställe 
19:30 Veep 
20:00 Världens undergång:  
 Hitlers uppgång och fall
20:55 K-märkta ord 
21:00 Nyheter
22:00 Sportnytt
22:15 Utrikesbyrån 
22:45 Pappa till 173 barn 
23:35 Vetenskapens värld 
00:35 Hitlers innersta krets 
01:45 Sportnytt 
02:00 Nyhetstecken

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 yngsta mästerkock
21:00 Tillsammans med Strömstedts
22:00 TV4Nyheterna
22:40 Sporten
22:55 TV4Vädret
23:00	Hawaii	five-0	
23:55 CSI 
00:55 Law & order: Special
 victims unit
02:50	Hawaii	five-0	
03:50 En plats i solen: Vintersol
04:45 Younger

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 Så mycket bättre 
22:00 TV4Nyheterna
22:30 Ekonominyheterna
22:40 Sporten
22:55 TV4Vädret
23:00	Hawaii	five-0	
00:00 CSI 
00:55 Law & order: Special
 victims unit
02:45	Hawaii	five-0	
03:45 En plats i solen: Vintersol
04:40 Younger 

06:00 Just shoot me 
06:25 Community 
06:45 My name is Earl
07:35 Simpsons 
08:30 Amazing race 
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 Shanghai noon 
23:15 How I met your mother 
00:15 Family guy 
01:20 American dad  
02:20 2 1/2 män 
03:10 Buffy the vampire slayer 
04:00 American dad
04:45 Family guy 
05:35 Cops 

20:00 McLeods döttrar 
20:45 Babel 
21:45 True detective 
22:45 Briljanta forskare
22:55	Romernas	historia	1900-tal
23:10 Falkenberg forever 
23:30 Mötet 
23:45 Veep 
00:15 Vem bor här?

06:00 Den stora 
 älgvandringen
14:00 UR Samtiden
17:00 Klipp ur Strömsö 
17:10 Schrödingers katt 
17:40 Australien från svartvitt till 
 färg
18:30 Övergivna byggnader 
19:15 Världens natur
20:10 Nazaré — surfarnas mecka 
21:00 Djurens smarta lösningar 
21:55 Bad hombres 
22:50 Djurvärldens underbara 
 ungar
23:35 Omöjlig ingenjörskonst 
00:20 Den stora älgvandringen

06:00 Morgonstudion
09:10 Hemmagympa
	 med	Sofia	
09:30 Emma hittar hem 
09:40 Skärgårdsdoktorn 
10:40 Father Brown 
11:25 Gäster med gester 
12:25 That good night 
14:00 K-märkta ord 
14:05 Sånt är livet 
16:10 Strömsö 
16:40 Mord och inga visor 
17:30 Sverige idag
18:00 Nyheter
18:38 Sportnytt
18:45 Go'kväl
19:30 Rapport
19:55 Lokala nyheter
20:00 Tage Erlander – makten  
 och sanningen
21:00 Husdrömmar Sicilien 
21:30 Hjälp, vi har köpt en 
 bondgård
22:00 Sverige möts: Direkt
22:45 Rapport
22:50 Trädgårdstider 
23:50 När mörkret kallar 
00:50 Sanditon
01:40 Älska mig 
04:45 Sverige idag 
05:15 Go'kväll

09:00 Forum
12:00 Rapport
12:03 Forum
14:00 Riksdagens frågestund
15:15 Forum
16:00 Rapport
16:05 Forum
16:15 Världens undergång: 
 Hitlers uppgång och fall
17:10 K-märkta ord 
17:15 Nyheter på lätt svenska
17:20 Nyhetstecken
17:30 Oddasat
17:45 Uutiset
17:55 Korta tv-historier 
18:00	Finland	är	finländskt	
18:30 Hitlers innersta krets 
19:15 Hannahs heliga kommunion 
19:30 Veep 
20:00 Världens natur
20:55 K-märkta ord 
21:00 Nyheter
22:00 Sportnytt
22:15 Kulturveckan 
22:45 Tordenskjold & Kold 
00:20 Hitlers innersta krets 
01:05 Min röst: Minun ääni 
01:45 Sportnytt 
02:00 Nyhetstecken 

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
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 Ghost
01:25 Love and other drugs
03:45 En plats i solen: Vintersol

06:00 Just shoot me 
06:25 Community 
06:45 My name is Earl 
07:35 Simpsons 
08:30 Amazing race 
09:30 Kung av Queens 
10:30 Just shoot me 
11:00 Cops  
12:00 Buffy the vampire slayer 
13:00 Kung av Queens  
14:00 NCIS: Los Angeles 
15:00 2 1/2 män 
15:30 2 1/2 män 
16:00 NCIS: Los Angeles 
17:00 Seinfeld  
18:00 How I met your mother  
19:00 Simpsons  
20:00 Seinfeld 
21:00 The transporter 
23:00 How I met your mother 
00:00 Family guy  
01:25 American dad  
02:25 2 1/2 män  
03:15 Buffy the vampire slayer 
04:00 American dad  
04:45 Family guy 

20:00 Tage Erlander – makten 
 och sanningen
21:00 Sverige! 
21:30 Hjälp, vi har köpt en 
 bondgård!
22:00 Dörrvakterna 
22:30 Deutschland '86 
23:30 Veep, 00:00 Jaktliv 
00:30 Smartare än en femteklassare
01:30 Briljanta forskare

06:00 Den stora älg-
 vandringen
14:00 UR Samtiden
17:00 Schrödingers katt 
17:30 Omöjlig ingenjörskonst 
18:15 Udda platser i världen 
19:10 Pilgrimsvandring mot Rom 
20:10 Australien från svartvitt 
 till färg
21:00 Andra världskrigets  
	 hemliga	flyktvägar
21:50 Spaniens vilda berg 
22:45 Bad hombres 
23:40	London:	2000	år	av 
 historia 
00:25 Den stora älgvandringen

06:00 Fixer upper 
06:55 Bygglov 
07:55 Nyhetsmorgon
11:30 Let's dance 
13:00 Let's dance – resultatshow 
13:25 Sjölyckan 
13:55 Tillsammans med 
 Strömstedts
15:00 Så mycket bättre 
16:55 En plats i solen: Vintersol 
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 Så mycket bättre 
22:00 TV4Nyheterna
22:05 TV4Vädret
22:15 Så mycket bättre 
23:35 The hateful eight 
03:05 En plats i solen: Vintersol 
04:00 En plats i solen: Vintersol 
05:00 Husjägarna 

06:15 Fråga doktorn 
07:00 Uppdrag gransk-
 ning 
08:00 Tage Erlander – makten 
 och sanningen
09:00 Helgstudion
12:00 Anslagstavlan 
12:05 Falkenberg forever 
12:25 Vem bor här? 
13:25 Bäst i test 
14:25 Mästarnas mästare 
15:25 Mästarkvalet 
15:40 Fotbolls-VM 1994 
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 femteklassare
21:00 Luuk & Hallberg 
21:45 När mörkret kallar 
22:45 Rapport
22:50 Seventh son 
00:30 Dragonheart 3: 
 Trollkarlens förbannelse
04:55 Sverige!, Vem vet mest?

10:25 Hej Morre 
10:55 Tjejer gör lumpen 
11:25 Min röst: Minun ääni 
11:55	Finland	är	finländskt	
12:25 Utrikesbyrån 
12:55 Världens undergång: 
 Hitlers uppgång och fall
13:50 Skuggorna vi ärver 
14:50 Vetenskapens värld 
15:50 Sverige idag
16:00 Rapport
16:05 Sverige idag
16:15 Babel 
17:15 Einar Heckscher – 
 huvet i hissen
18:05 Tintin och Hergé 
19:00 Kulturstudion 
19:05 Pippi Långstrump-balett 
20:50 Kulturstudion 
20:55 Gullan – pianist pedagog
 pionjär
21:50 Kulturstudion 
21:55 Bortbytingen 
23:30 Kulturstudion 
23:35 Deutschland '86 
00:20 Jaktliv 
00:50 Fabrikens hjältar 
01:45 Sportnytt 

06:00 Simpsons 
06:25 Just shoot me 
07:10 Community 
08:00 My name is Earl 
09:05 Cops 
10:35 Great news 
11:35 Brooklyn nine nine 
12:35	Gumball	3000	med	Erik...	
13:05 Ink master: Angels 
14:00 Men at work 
15:00 Marlon 
15:30 Nitro World Games 
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 Not another teen movie 
23:00 13 
00:45 Blood father 
02:35	30	minutes	or	less	
04:00 Ink master 
05:05 The strain

06:00 Den stora älgvand-
 ringen
09:00 UR Samtiden
15:00 Norge från luften 
15:05 Schrödingers katt 
15:35 Antikduellen, Island runt 
16:45 Övergivna byggnader 
17:30 London:	2000	år	av	historia
18:15 Nazaré — surfarnas mecka 
19:05 Djurens smarta lösningar 
20:00 Pilgrimsvandring mot Rom 
21:00 Spaniens vilda berg 
21:55 Andra världskrigets 
	 hemliga	flyktvägar
22:40 Djuren konverserar 
23:35 Djurvärldens underbara
 ungar
00:20 Australien från svartvitt till färg
01:10 Den stora älgvandringen

20:00 Madame Deemas kärleksresa
20:30 Älska mig 
21:15 Fånge hos al-Qaida 
22:35 Trädgårdstider 
23:35 Mästarnas mästare 
00:35 Mästarkvalet

06:00 Morgonstudion
09:10	Hemmagympa	med	Sofia	
09:30 Emma hittar hem 
09:40 Skärgårdsdoktorn 
10:40 Father Brown 
11:25 Gäster med gester 
12:25 Svenska tv-historier 
12:55 Stinsen brinner 
	 filmen	alltså
14:35 Mästarkvalet 
14:50 Dansa först 
16:15 Columbo 
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 Bäst i test 
21:00 Älska mig 
21:45 Tyst vittne 
22:40 Rapport
22:45 Suits 
23:40	Tage	Erlander	–	makte...	
00:40 Homeland 
01:25 Madame Deemas kärleksresa 
01:55 Hjälp, vi har köpt en bondgård! 
05:00 Sverige idag 
05:30 Go'kväll 

09:00 Forum
12:00 Rapport
12:03 Forum
16:00 Rapport
16:05 Forum
16:15 Hej Morre 
16:45 Kulturveckan 
17:15 Nyheter på lätt svenska 
17:20 Nyhetstecken
17:30 Oddasat
17:45 Uutiset
17:55 Korta tv-historier 
18:00 Fabrikens hjältar 
18:30 Babel 
19:30 Veep 
20:00 Längtan är en plats 
21:00 Aktuellt
21:22 Kulturnyheterna
21:30 Sportnytt
21:40 The riot club 
23:25 Utrikesbyrån 
23:55 Pappa till 173 barn 
00:45	Finland	är	finländskt	
01:45 Sportnytt 
01:55 Nyhetstecken

20:00 Bäst i test 
21:00 Falkenberg forever 
21:20 Columbo 
22:35 DNA 
23:20 Veep 
23:50 Mästarnas mästare 
00:50 Mästarkvalet 

06:00 Den stora älg-
 vandringen
14:00 UR Samtiden
15:00 Skola hemma
15:20 UR Samtiden
17:00 Hundraårig järnvägsbro 
17:10 Djurens smarta lösningar 
18:05 Med livet som insats 
18:35 Antikduellen 
19:05 Ryssland med Simon Reeve 
20:05 Djuren konverserar 
21:00 London:	2000	år	av	historia
21:45 Övergivna byggnader 
22:30 Udda platser i världen 
23:20 Dokument utifrån
00:15 Omöjlig ingenjörskonst 
01:00 Den stora älgvandringen

06:00 Just shoot me 
06:25 Community 
06:45 My name is Earl 
07:35 Simpsons 
08:30 Amazing race 
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 Transporter 2 
22:50	Resident	evil:	The	final	
 chapter
01:00 I huvudet på en mördare 
02:00 Alex 
02:55 2 1/2 män 
03:45 Buffy the vampire slayer 
04:30 American dad 
05:15 Cops 

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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Söndag

Måndag

Tisdag

Söndag Måndag Tisdag

05:00 Husjägarna
06:00 Fixer upper
06:55 Bygglov
07:55 Nyhetsmorgon
11:30 Stjärnornas stjärna
12:55 Bonde söker fru - Jorden runt
14:00 Så mycket bättre
15:55 En plats i solen: Vintersol
16:55 Sveriges yngsta mästerkock
17:55 Keno
18:00 Bingolotto
19:00 TV4Nyheterna
19:10 Sporten
19:25 TV4Vädret
19:30 Bingolotto
20:00 Robinson - Gränslandet
21:00 Robinson
22:00 TV4Nyheterna
22:05 TV4Vädret
22:15 Wallander - läckan
00:05 GW:s mord
01:05 Tjock-Steffe
02:05 Bäckström
03:05 En plats i solen: Vintersol
04:05 Världens häftigaste tårtor
04:40 Younger

06:10 Ut i naturen 
06:50 McLeods döttrar 
09:00 Helgstudion
12:00 Sverige! 
12:30 Tage Erlander – makten och 
 sanningen
13:30 Madame Deemas kärleksresa
14:00 Vem bor här? 
15:00 Luuk & Hallberg 
15:45 Fotbolls-VM 1994 
17:55 Sportnytt
18:00 Rapport
18:10 Lokala nyheter
18:15 Landet runt 
19:00 Sportspegeln
19:20 Revansch 
19:30 Rapport
19:55 Lokala nyheter
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 Sverige! 
00:00 Dörrvakterna 
00:30 Tyst vittne 
04:45 Strömsö, 05:15 Landet runt 

09:10 Sverige idag
09:30 Kulturveckan 
10:00 Gudstjänst 
10:45 Gullan – pianist pedagog pionjär
11:45 Pippi Långstrump-balett 
13:30 Längtan är en plats 
14:30 Tintin och Hergé 
15:25 Läppglans 
15:35 Helt ärligt 
15:50 Sverige idag
16:15 Helt ärligt 
16:30 Fabrikens hjältar 
17:00 Keine Ahnung 
17:10	Kortfilmsklubben	–	franska
17:43	Nyfiken	på	Sverige	–	kinesiska/
 mandarin
18:00 Hej Morre 
18:30 Tjejer gör lumpen 
19:00 K-märkta ord 
19:05 Världens natur: Australien
20:00 Babel 
21:00 Aktuellt, – Agenda
22:00 Dokument utifrån
23:00 Gudstjänst 
23:45 Skuggorna vi ärver 
00:45	Scenerna	som	förändrade	filmen
01:15 Skam Deutschland 
01:40 Romernas historia 1900-talet

06:00 Simpsons 
06:25 Just shoot me 
07:10 Community 
08:00 My name is Earl 
09:05 Great news 
10:05 Cops 
11:35 Gumball 3000 med Erik och 
 Mackan
12:05 Fresh off the boat 
13:05 Brooklyn nine nine 
13:35 Marlon 
14:05 Simpsons 
15:05 Brooklyn nine nine 
15:35 Brooklyn nine nine 
16:10 Semi-pro 
18:00 Face off 
19:00 Ink master: Angels 
20:00 S.W.A.T. 
21:00 I huvudet på en mördare 
22:00 Alex 
23:00 NCIS: Los Angeles 
00:00 The strain 
01:00	Tattoo	fixers	
02:05 Bordertown 
02:35 NCIS: Los Angeles 
03:20	Resident	evil:	The	final	chapter
05:10 Impractical jokers

06:00 Den stora älgvandringen
09:00 UR Samtiden
15:00 Klipp ur Strömsö 
15:05 Island runt 
15:50 Ryssland med Simon Reeve 
16:50 Pilgrimsvandring mot Rom 
17:50 Dox: Flotten 
19:30 Omöjlig ingenjörskonst 
20:15 Borneos natur med Judi Dench
21:00 Nazaré — surfarnas mecka 
21:50 Mellan Indien och Pakistan
22:50 Bad hombres 
23:45 Udda platser i världen 
00:35 Den stora älgvandringen

20:00 Mästarnas mästare 
21:00	1/2	rum	och	kök	
21:30 Husdrömmar Sicilien 
22:00 Våga älska 
23:30 Hjälp, vi har köpt en... 
00:00 Utrikesbyrån 

06:00 Morgonstudion
09:10 Hemmagympa med 
	 Sofia	
09:30 Saltön 
10:25 K-märkta ord 
10:30 Father Brown 
11:15 Emma hittar hem 
11:25 Här är ditt liv 
12:55 Svenska tv-historier 
13:10 Skolka skolan 
15:00 Se upp för dårarna 
16:45 McLeods döttrar 
17:30 Sverige idag 
18:00 Rapport
18:15 Lokala nyheter
18:25 Kulturnyheterna
18:38 Sportnytt 
18:45 Fråga doktorn 
19:30 Rapport
19:55 Lokala nyheter
20:00 Vem bor här? 
21:00 Sanditon, 21:45 Mötet 
22:00 Falkenberg forever 
22:20	1/2	rum	och	kök	
22:50 Rapport
22:55 Bland män och får 
00:25 DNA, 01:05 McLeods döttrar 
04:45 Sverige idag 
05:15 Fråga doktorn

07:40 Sverige idag
08:00 Keine Ahnung 
08:10	Kortfilmsklubben	–	franska
08:43	Nyfiken	på	Sverige	–	kinesiska/
 mandarin
09:00-16:15 Forum
12:00, 16:00 Rapport
16:15 Gudstjänst 
17:00 Suzanne möter 
17:15 Nyheter på lätt svenska 
17:20 Nyhetstecken
17:30 Oddasat, 17:45 Uutiset
17:55 Korta tv-historier 
18:00 Kulturveckan 
18:30 Längtan är en plats 
19:30 Veep, 20:00 Vetenskapens värld 
21:00 Aktuellt
21:39 Lokala nyheter
21:49 Kulturnyheterna
21:56 Nyhetssammanfattning
22:00 Sportnytt
22:10 Gör inte detta hemma 
22:40 Skam Deutschland 
23:05	Min	sverigefinska	his...	
23:35 Romernas historia 1900-tal
23:50 Agenda, 00:35 Utrikesbyrån 
01:05 Tjejer gör lumpen,01:45 Sportnytt 
01:55 Nyhetstecken

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 Så mycket bättre 
22:00 TV4Nyheterna
22:30 Ekonominyheterna
22:40 Sporten
22:55 TV4Vädret
23:00	Hawaii	five-0	
23:55 CSI 
00:55 Law & order: Special victims unit
02:45	Hawaii	five-0	
03:45 En plats i solen: Vintersol
04:45 Younger 
05:05 Younger 

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 LIVE
19:30 Robinson 
20:00 Hela kändis-Sverige bakar
21:00 Bäckström 
22:00 TV4Nyheterna
22:30 Ekonominyheterna
22:40 Sporten
22:55 TV4Vädret
23:00	Hawaii	five-0	
23:55 CSI 
00:55 Law & order: Special victims unit
01:50 Law & order: Special victims unit
02:50	Hawaii	five-0	
03:45 En plats i solen: Vintersol
04:45 Younger 

06:00 Den stora älgvandringen
09:00 UR Samtiden
15:00 Klipp ur Strömsö 
15:05 Island runt 
15:50 Ryssland med Simon Reeve 
16:50 Pilgrimsvandring mot Rom 
17:50 Dox: Flotten 
19:30 Omöjlig ingenjörskonst 
20:15 Borneos natur med Judi Dench
21:00 Nazaré — surfarnas mecka 
21:50 Mellan Indien och Pakistan
22:50 Bad hombres 
23:45 Udda platser i världen 
00:35 Den stora älgvandringen

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

06:00 Simpsons 
06:25 Just shoot me 
07:10 Community 
08:00 My name is Earl 
09:05 Great news 
10:05 Cops 
11:35 Gumball 3000 med Erik... 
12:05 Fresh off the boat 
13:05 Brooklyn nine nine 
13:35 Marlon 
14:05 Simpsons 
15:05 Brooklyn nine nine 
16:10 Semi-pro 
18:00 Face off 
19:00 Ink master: Angels 
20:00 S.W.A.T. 
21:00 I huvudet på en mördare 
22:00 Alex 
23:00 NCIS: Los Angeles 
00:00 The strain 
01:00	Tattoo	fixers	
02:05 Bordertown 
02:35 NCIS: Los Angeles 
03:20	Resident	evil:	The	fi...	
05:10 Impractical jokers 
05:35 Impractical jokers

06:00 Morgonstudion
09:10 Hemmagympa med
	 Sofia	
09:30 Saltön 
10:30 Father Brown 
11:15 Emma hittar hem 
11:25 Här är ditt liv 
12:55 Svenska tv-historier 
13:25 K-märkta ord 
13:30 Cloudboy 
14:45 Trumbo 
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 Rapport, 19:55 Lokala nyheter
20:00 Trädgårdstider 
21:00 Guldfeber – stölderna... 
22:00 Dilan och Moa 
22:20 Rapport
22:25 Älska mig 
23:10 Husdrömmar Sicilien 
23:40 Mästarnas mästare 
00:40 Tänk till talkshow 
01:10 Briljanta forskare 
01:20 Överlevarna 
01:50 McLeods döttrar 
04:45 Sverige idag, 05:15 Go‘kväll

09:00-16:15 Forum
12:00, 16:00 Rapport
16:15 Agenda 
17:00 Suzanne möter 
17:15 Nyheter på lätt svenska 
17:20 Nyhetstecken
17:30 Oddasat
17:45 Uutiset
17:55 Korta tv-historier 
18:00 Helt ärligt 
18:25 K-märkta ord 
18:30 Hitlers innersta krets 
19:20 Anjas resor 
19:30 Veep 
20:00 Situation Sverige 
21:00 Aktuellt
21:39 Lokala nyheter
21:49 Kulturnyheterna
21:56 Nyhetssammanfattning
22:00 Sportnytt
22:10 True detective 
23:05 Min röst: Minun ääni 
23:35 Längtan är en plats 
00:35 Hitlers innersta krets 
01:45 Sportnytt 
01:55 Nyhetstecken

06:00 Just shoot me 
06:25 Community 
06:45 My name is Earl 
07:35 Simpsons 
08:30 Amazing race 
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 3 days to kill 
23:25 How I met your mother 
00:30 Family guy 
01:30 American dad 
02:30	2	1/2	män	
03:25 Buffy the vampire slayer 
04:15 American dad 
05:05 Family guy 

14:00 UR Samtiden
15:00 Skola hemma – experterna 
15:20 UR Samtiden
17:00 Genialt eller galet 
17:20 Ryssland med Simon Reeve 
18:20 Mellan Indien och Pakistan
19:20 Andra världskrigets hemliga
	 flyktvägar
20:10 Spaniens vilda berg 
21:00 Dokument utifrån
22:00 Nazaré — surfarnas mecka 
22:50 Övergivna byggnader 
23:35 Australien från svartvitt till färg
00:25 Den stora älgvandringen

20:00 Trädgårdstider 
21:00 McLeods döttrar 
21:45 Falkenberg forever 
22:05 Hej Morre 
22:35 Tjejer gör lumpen 
23:05 Veep
23:35 Tage Erlander – makten och sanningen
00:35 Agenda

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!

SUNNANÅ – Säter 12
Helrenoverad villa i toppskick. 3 rok, 97 kvm.  
Tomt 1.390 kvm. Uteplatser i flera väderstreck.  
Nära till Holmsån.

Utgångspris: 1.695.000:-

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?

Boka visning!

Kommande

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

Utgångspris: 1.995.000:-

Boka visning!

Kommande



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

Handtvål

75:-
/st

Fotboll

149:-
/par

Från

Barnskor

1490
/st

500 ml

Varuhuset är fyllt 
med vårnyheter

Unikt ekohus restes i Sundserud

Anders Kihlberg är mycket nöjd med bygget av det unika huset i Sundse-
rud. I bakgrunden lyfts en av träväggarna på plats. Hela huset byggs i trä.

Till vänster syns stommen till den stora vinterträdgården, som blir en förlängning av huset. Kombinationen är unik; Solvarms växthus och kretsloppslösning i kombination med korslimträ.

Här lyfts en av väggpartierna i korslimträ på plats, väggarna ska sedan 
vitlaseras precis som på väggarna i fritidshusen på området.

Första i Dalsland - kanske i hela världen
ÅSENSBRUK 
– Detta är nog höjdpunk-
ten på min lokala karriär. 
Det är en dröm som har 
förverkligats, att få kom-
binera Dalslands skogar 
med vackert och miljövän-
ligt boende, sammanfattar 
Anders Kihlberg sin känsla 
när väggarna restes förra 
veckan på det unika ekohus 
som byggs i Sundserud.
Idén att förädla Dalslands 
guld, det vill säga skogen, har 
funnits med entreprenören 
Anders Kihlberg i många år. 
Allt började med invigningen 
av Signera AB i Anolfsbyn 
2004, där verksamheten om-
fattade förädling av svenskt 
virke till möbler.

– Det har varit en lång ut-
veckling. Ekohuset vi bygger 
nu är ett högförädlat sätt att 
marknadsföra Dalsland, kon-
staterar Kihlberg som bildat 
bolaget Dalslands Massivhus 
AB tillsammans med Jonas 
Fred Hell.

Husmodellen är vinnarbi-
draget i arkitekttävlingen 
Dalslandsstugan 2.0. Som en 
förlängning av huset byggs en 
vinterträdgård på 42 kvadrat-
meter med en fullhöjd upp till 
nock. Det är just den här 
kombinationen som är unik; 
Anders Solvarms växthus 
och kretsloppslösning i kom-
bination med korslimträ.

– Det är det första huset i 
Dalsland, ja kanske i hela 
världen, framhåller Kihlberg.

Glasparti mot Åklång

Bottenplattan är på 108 kva-
dratmeter plus vinterträdgår-
den. På entréplan blir det ett 
sovrum, badrum samt kök 
med köksö och allrum. Det är 

öppet mellan allrummet och 
köket, som angränsar till vin-
terträdgården. Ytterligare två 
sovrum planeras på ett loft på 
cirka 30 kvadratmeter mot 
nordväst.

– Det blir ett helt parti med 
glas från allrummet ut mot en 
terrass som vetter mot söder 
med utsikt över sjön Åklång, 
förklarar Kihlberg.

Internt kretslopp
Huset är byggt efter Sikhalls-
bon Anders Solvarms kon-
cept. Det omfattar ett internt 
kretslopp som innebär att 
avloppsvattnet går ner i stora 
tankar under huset, där det 
renas för att till slut släppas ut 
i odlingsbäddarna i vinter-
trädgården där det ger väx-
terna näring. Alltså ett slutet 
cirkulationssystem där inget 
släpps ut i naturen.

– Det används ett avancerat 
rörsystem i vinterträdgården 
för att återvinna och ta till-
vara på kväve och fosfater i 
odlingen. Det är framtiden, 
konstaterar Kihlberg leende.

Husets väggar i korslimträ, 
tolv centimeter tjocka, kom-
mer färdigutskurna från en 
nybyggd fabrik i Grums och 
monteras på plats. Tillkom-
mer sedan gör isolering och 
panel.

– För att minska energiför-
brukningen installeras golv-
värme. Det blir ett polerat 
betonggolv med epoxy på 
toppen. Vi har gjort så i den 
Dalslandsstuga 2.0 vi byggt i 
Bengtsfors och det blev bra. 
Uppvärmingen sker med el. 
Men vill köparen ha solceller 
och batteri så fixar vi det, 
säger Kihlberg.

Visningshus i första hand
Syftet med bygget är att 
kunna visa upp huset och 
sälja till kunder i framför allt 
storstadsregionerna. Huset är 
ganska dyrt att bygga, sum-
man hamnar på omkring fyra-
fem miljoner kronor i bygg-
kostnad. Själva 
vinterträdgården kostar mel-
lan 800 000 till 900 000 kro-
nor att bygga och avlopps-
systemet hamnar på cirka en 
halv miljon kronor.

– Vackert och miljömässigt 
boende med närheten till na-
turen, det tror jag verkligen 
på, understryker Kihlberg.
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se

Fotnot: Huset ligger i an-
slutning till den ekoby med 
fritidshus som Anders Kihl-
berg bygger i Sundserud. 
Fyra av 17 fritidshus på 63 

kvadratmeter är sålda. Tolv 
av dem är helt klara. Ytterli-
gare en tomt är såld och där 
ska en privatperson bygga i 
egen regi.
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