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Välkomna!

BENDERS 
MARKSTEN

Gäller på hela beställningssortimentet 
samt lager. Erbjudandet gäller t.o.m. 
11/5 - 2020

20% 
rabatt

Priserna gäller måndag 4/5 – söndag 10/5 2020  
med reservation för ev slutförsäljning och tryckfel.

Kvarnkullen
Öppet alla dagar 8 - 22

BONUSKUND

Färska hamburgare
Garant, Sverige, naturella, BBQ,
4-pack, 452g, jfr-pris 66,26/kg
Max 2 köp/hushåll/vecka 19

 2995
/st

Torskryggfilé
Findus, fryst, 450g, jfr-pris 131,11/kg
Max 5 köp/hushåll/vecka 19

59:-
/st

Svensk nötfärs
Garant, Sverige, färsk, fetthalt 
max 12%, 500g, jfr-pris 70,00/kg
Max 2 köp/hushåll/vecka 19

BONUSKUND

35:-
/st

Kaffe
Classic, malet, flera sorter, gäller ej
ekologiskt, Reko, Fairtrade, 500g
Max 2 köp/hushåll/vecka 19

Handla andra 
varor för minst 100 kr, 

20:-
/st

Svensk gurka
Sverige, klass 1,
jfr-pris ca 18,75/kg

15:-
2 för Kylda soppor

Kelda, flera sorter, 500ml, jfr-pris 20,00/l
Max 3 köp/hushåll/vecka 19

10:-
/st

Nytänk vid förstamajfirande

Första maj brukar innebära traditionsenliga demonstrationståg, så icke i år med anledning av coronapandemin. Istället arrangerade LO-facken och Socialdemokraterna i Mellerud en bilkaravan med vajande fanor och flag-
gor som körde runt i Mellerud, Dals Rostock och Åsensbruk med stopp vid samtliga äldreboenden, där steg alla ur sina bilar för att applådera personalen och de boende. Foto: Susanne Emanuelsson.
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Hela turlistan på 
www.vaccindirekt.se

Välkommen till 
Fästingbussen!
Vaccinera dig mot TBE! Pris 390:- 
(barn 350:-). OBS! även resevaccinationer. 
Datum  Plats  tid

To 7/5 Coop Mellerud 15-19

Mötet inställt 

på grund av 

coronaviruset

  
  Rotary

Mellerud
Måndag 11/5 

VÅR PÅ MUSEET

Öppet: 
ons–sön kl 11–17

Upperud, Åsensbruk
   89 003-0350 :leT

www.dalslandskonstmuseum.se
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Nybakat och hemlagat med 
utsikt över Dalslands kanal.
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 På grund av den rådande 
situationen med Covid-19 
uteblir årets konstvandring.

Därför förlänger vi den 
nuvarande utställningen 
med Michael Johansson, 
Hendrik Zeitler samt 
Zamina Scillasdotter över 
Kristihimmelsfärdshelgen. 

Museet och caféet har således 
öppet hela helgen.  
Varmt välkomna! 

Telefon 0521-303 52 • Storgatan 15, Brålanda

Från och med måndag 4 maj

enbart tidsbeställning, för att undvika köer

Årsboken Hembygden Dalsland 2020
om arkeologisk utgrävning av Edsleskogs gamla kyrka, 
vallfartsleder över Dalboredden, järnvägshistoria från 

Bäckefors och Åmål, amerikaklänning från Ör, konstnä-
ren Gösta Sillén från Brålanda, dikt av Gunno 

Dahlstierna, Skarsdalens grotta och Wallstedts dagbok.

Kan köpas hos de dalsländska hembygdsföreningarna 
eller direkt från DFH tel. 070-652 02 02; 070-374 23 27 

DFH:s pris: 150 kr (medlem), övriga: 245 kr 

Dalslands Fornminnes- och Hembygdsförbund 

FISKBILEN erbjuder

Torget, Mellerud • Fred. kl . 10-18

Nykokta havskräftor helt kilo 179:-
Havskattfilé  helt kilo 149:-
Färska räkor helt kilo 179:-

Ny sms-tjänst för 
driftstörningar
Den 6 maj börjar Melleruds kommun att använda 
en ny sms-tjänst för att snabbare nå ut med 
information vid planerade eller oplanerade 
störningar som exempelvis påverkar vattenför-
sörjning eller vägar. Med den nya tjänsten når 
vi alla som har ett abonnemang för mobiltelefon 
knuten till sin adress 

Äger du flera fastigheter eller fritidshus kan du 
enkelt registrera ditt mobilnummer på vår 
webbplats. 

Den 7 maj kl.13.00 skickas ett testmeddelande ut 
till alla med ett abonnemang för mobiltelefon i 
kommunen. Avsändare är Melleruds kommun.  

Läs mer om tjänsten på:
mellerud.se/driftinformation 

Hembygden Dalsland år 2020
Dalslands Fornminnes- 
och Hembygdsförbunds 
årsbok Hembygden 2020 
finns nu ute till försäljning 
hos hembygdsföreningar-
na.  Årets tema är Lödöse 

På omslaget syns Torsten Frans-
son i utgrävningsschaktet vid Ed-
sleskogs kyrkas kor.

museums arkeologiska 
utgrävning av Edsleskogs 
medeltida kyrkoruin. 
Arkeologerna Anton Lazari-
des och Christian Mühlen-
bock skriver om utgräv-
ningen som genomfördes 
med hjälp av volontärer, 
bland annat Torsten Frans-
son från Edsleskogs hem-
bygdsförening.  Omslaget på 
boken visar Torsten Frans-
son i utgrävningsschaktet vid 
kyrkans kor. 

Edsleskogsbornas intresse 
för sin gamla medeltidskyrka 
från 1600-talet och framåt 
beskrivs av Gudrun Rydberg, 

redaktör för Hembygden 
2020.  Torsten Franssons 
morfar Fritjof Thorstenson i 
Bräcketorp och Anders 
Nystedt i Killingen hörde till 
dem som värnade om kyrko-
ruinen i Edsleskog. Utan 
deras insatser hade det inte 
funnits mycket kvar att gräva 
ut. 

Roland Hammeland, Väs-
tra Frölunda,  undersöker 
vallfartsleder från Edsleskog 
över Dalboredden och Äm-
meskogs kapell  mot Värm-
land. Han utgår från Kjettil 
Claesson Felterus karta över 
Dalsland från slutet av 
1650-talet.  

Dalsland runt
Under rubriken Dalsland 
runt har sju olika författare 
bidragit med spännande ar-
tiklar. Bo Andersson, Mel-
lerud, medverkar med en 
artikel  om Rune Fältebrants 
foton från livet på Bäckefors 
järnvägsstation på 1950-ta-
let. Birgitta Hellman, Dals 
Rostock, har skrivit om en 
amerikaklänning efter Helen 
Jonsson i Forsebol som nu-
mera finns på Tant Vanjas 
textilmuseum i Dals Ro-
stock.  Sten Lindström, Åmål  
har undersökt hur järnvägens 
ankomst till staden påverka-
de den industriella utveck-
lingen.  

Sven Sillén, Frändefors,  
berättar om konstnären 
Gösta Sillén och flera av hans 
motiv från Brålanda.  Johnny 
Strand, från Ånimskog nu-
mera Brodalen, har fortsatt 
sin forskning om Dalslands 
store författare Gunno 
Dahlstierna från Ör och över-
satt  hans latinska sorgekväde 
över Erik Lindschöld. 

Monika Åhlund, Steneby, 

skriver om Skarsdalens 
grotta vid Bengtsfors med 
fotografier av Kent Åke Gus-
tavsson. Albin Wallstedts 
dagbok från Gesäter har nu 
hunnit fram till juni år 1943.

Stöd gärna den dalsländ-
ska hembygdsrörelsen ge-
nom att köpa Hembygden. 
Föreningarna behöver allt 
stöd de kan få så här i coro-
navirusets tidevarv.  Årsbo-
ken  kan även köpas direkt 
från Dalslands Fornminnes- 
och Hembygdsförbund för 
sändning per post. 

6-13 maj 2020
Femte söndagen i påsktiden - ”Att växa i tro”

Kollektändamål: Sveriges kristna råd (Rikskollekt)

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

BOLSTADS FÖRSAMLING
Sön 10/5 14:00 Gudstjänst i Grinstads kyrka, Kerstin Öqvist.
   Swishnummer för kollekt: 123 650 03 67

HOLMS FÖRSAMLING  
Ons 6/5 12:00 Andakt i Kyrkans Hus, Pär-Åke Henriksson.
Tor 7/5 10:00 Mässa i Kyrkans Hus, Pär-Åke Henriksson.

SKÅLLERUDS FÖRSAMLING
Tor 7/5 17:00 Utflykt/Vandring för alla oavsett ålder 
   som kan gå ca 3 km på skogsstig med  
   lutning. Vi besöker Ranberget med 
   Jättegrottan och Tavelkullen. Samling vid 
   parkeringen i södra änden av Köttsjön. 
   Medtag egen matsäck och lämpliga 
   kläder. Frågor/anmälan till: Martin 
   Niklasson på tel/sms 0722-00 62 10  
   senast 7/5 kl. 13.00.
Sön 10/5 18:00 Gudstjänst i Skålleruds kyrka, Pär-Åke 
   Henriksson. På piano: Peter Söderlund. 
   Swishnummer för kollekt: 123 614 70 86

ÖRS FÖRSAMLING
Sön 10/5 11:00 Gudstjänst i Örs kyrka, Pär-Åke Henriksson.
   Swishnummer för kollekt: 123 612 39 47

VÄLKOMNA!
Pastorsexpedition (11-13 maj STÄNGT kl. 9-12)

Tel: 0530-362 00 (helgfri mån-fre 9-12 och 13-15)
Besökstid: helgfri mån-fre 10-12

Hemsida: svenskakyrkan.se/mellerud
E-post: mellerud.pastorat@svenskakyrkan.se

Besöksadress: Kapellgatan 6
Postadress: Box 94, 464 22 Mellerud

Daniel 070-140 05 25 
www.cityporslin.se

Vi ses på torget!
Fredag 8 maj 9-17
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FRÅN SVENSKA MYNDIGHETER

Fortsätt hålla  
avstånd till andra.  
Det gör skillnad.

Läs samlad information  
på krisinformation.se

Håll avstånd till andra när du handlar  
eller gör ärenden. Res bara om du  

måste. Stanna hemma om du är sjuk.  
Det är lika viktigt nu som tidigare.  

Tillsammans kan vi bromsa smittan.

Fästingbussen återvänder
Förra året gjorde Fästing-
bussen sin premiärturné i 
Västra Götalands län och 
besökte i samband med 
det Mellerud. 
Nu återvänder turnén och 
denna gång med två bussar 
för att kunna hjälpa ännu fler 
att skydda sig mot TBE. Med 
anledning av Covid-19 så 
erbjuds nu även möjlighet att 
fylla i sin hälsodeklaration 
hemifrån och vaccineras ut-
omhus bakom skydd. Detta 
för att minimera smittsprid-
ning.

Torsdag 7 maj gör bussen 
ett stopp vid Coop i Melle-
rud. Det är ett av flera inpla-
nerade besök under april till 
september. 

Ihållande TBE-trend 
Med våren kommer fästing-
arna. När temperaturen över-
stiger 5–7 plusgrader vaknar 
de från sin dvala under jorden 
och ger sig ut för att leta mat. 
Den ovanligt milda vintern 
har medfört att fästingsä-
songen startat tidigare än 

Fler kan hämta skollunch
Med start 27 april kan alla 
elever på Dahlstiernska 
gymnasiet, även de som bor 
i andra Dalslandskommuner, 
hämta sin skollunch på Ka-
rolinerskolan i Dals Rostock, 

i Rådarestaurangen, Melle-
rud eller på Skållerudshem-
met i Åsensbruk. Det som 
krävs är en mailad beställ-
ning till respektive kök.

Från och med 4 maj kan 

även elever som bor i Mel-
leruds kommun och som lä-
ser på gymnasiet i Väners-
borg eller Trollhättan hämta 
sin skollunch på samma 
platser.

Torsdag 7 maj kan du vaccinera dig mot TBE i Mellerud. Arkivbild.

normalt vilket i sin tur inne-
bär en ökad risk att smittas 
av TBE, fästingburen hjärn-
inflammation.

Att allt fler smittas av TBE 
framgår tydligt av Folk-
hälsomyndighetens årssta-
tistik där man också ser en 
ihållande trend med över 350 
fall/år under de senaste tre 
åren.

– TBE har tidigare varit 
vanligast runt Mälardalen 
och längs östersjökusten, 
men har successivt spridit sig 
västerut och idag är Västra 

Götaland det län som har näst 
flest fall per år, säger Char-
lotta Zacharias, läkare på 
VaccinDirekt.

I länet har omkring 60 
personer per år smittats av 
TBE under de tre senaste 
åren enligt Folkhälsomyn-
dighetens statistik. 

Antal fall per år i Västra 
Götaland:
2015: 39
2016: 25
2017: 60
2018: 60
2019: 63

Inom Svenska Kyrkans församlingar i Melleruds pastorat kommer vi inte längre fira nattvard med 
Högmässa/Mässa under corona-tider. Orsaken handlar om att spridningen nu tilltar och risken 
därmed ökar. Nu är det annorlunda och då förändrar vi oss och möter dagens förutsättningar. Vi 
gör dock ett undantag ytterligare en tid och det gäller veckomässan i Kyrkans Hus på torsdagar. 
Den firas genom att man vid nattvarden får ta emot vinet i sär-kalk.

Under sommaren och framåt erbjuder vi enskilt nattvardsfirande då prästen kan komma på 
hembesök. Gärna utomhus om vädret tillåter det. Önskas enskilt nattvardsfirande, ring oss på 
0530-362 00 eller direkt till kyrkoherde Pär-Åke Henriksson 0530-362 01.

Vi finns till här för dig! ...bara ett telefonsamtal bort
Att leva ensam och isolerad kan innebära långa dagar. 
Kanske inte så många att prata med om livet i stort 
och smått. Kanske innebär det också oro nu i corona-tid?  
Vi vill gärna möta dig och lyssna till din röst! 
Ring Ewa Widell, 0530-362 07 och berätta om vilka tider 
du dricker ditt kaffe under för- eller eftermiddagen om du  
vill bli uppringd och ha någon att prata med då under tiden 
du dricker ditt kaffe. Vi ringer upp dig på bestämt 
klockslag och växlar några ord tillsammans!

Alla dagar kan du alltid också nå Svenska kyrkans jourhavande präst. Denna når du på telefon 
112 mellan kl. 17-08 eller via chatt mellan kl. 18-24. Du kan också skriva ett digitalt brev och få 
personligt svar inom ett dygn. 

Förändringar i övrigt på grund av corona
På vår hemsida, svenskakyrkan.se/mellerud finner du information om hur vi arbetar för att bland 
annat förhindra smittspridning. Här finner du också länkar till Svenska kyrkans hemsida med 
ytterligare aktuell information kring detta.

Via kalendariet på vår hemsida får du också alltid uppdaterad information om var och när våra 
gudstjänster hålls.  
Tips! Ladda gärna hem appen Kyrkguiden till din mobil. Här kan du då lätt och uppdaterat se var 
och när det firas gudstjänst i en kyrka nära dig. Du kan här också upptäcka mer information om 
hur Svenska kyrkan ställer om, en lekfull app för barnen och en bönepodd.

Slutligen om du drabbas av att anhörig går bort i samband med Covid-19 så läs gärna om och 
på vilket sätt begravning sker via vår hemsida.

Har du inte tillgång till internet, är du naturligtvis som alltid välkommen att ringa oss på 
pastorsexpeditionen, 0530-362 00.

Med önskan om en hoppfull maj 2020 

Vi ställer inte in –  
men vi ställer om!

Foto: Johannes Frandsén/IKON
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Veckans lunch

Senior
MATSEDEL

Vecka 20 Skolan
Måndag 11/5: Köttbullar med makaroner och 
broccoli.
Dessert: Blåbärskräm.

Tisdag 12/5: Thaikyckling med kokt potatis 
och skivade morötter.
Dessert: Saftsoppa.

Onsdag 13/5: Hedvigsoppa (nötfärs från 
Gröna gårdar). 
Dessert: Bärpaj med vaniljsås.

Torsdag 14/5: Chilibakad sejfilé med kokt 
potatis och gröna ärtor. 
Dessert: Mangokräm.

Fredag 15/5: Ugnsstekt falukorv med stuvade 
rotfrukter och kokt potatis.
Dessert: Jordgubbssoppa.

Lördag 16/5: Stekt strömming med hemlagat 
potatismos, lingonsylt och rårivna morötter.
Dessert: Chokladpudding med vispad grädde.

Söndag 17/5: Gulaschgryta med kokt potatis 
och brytbönor.
Dessert: Rulltårtsbakelse.

Hemtjänstens alternativ v. 20
Mån: Potatisbullar med potatismos och grönsaker. Tis-
sön: Köttbullar med potatismos och grönsaker.

Måndag Köttbullar* med 
makaroner och broccoli.
Alt: Falafel med makaroner och 
broccoli. 
Tisdag Thaikycklinggryta* med ris 
och skivade morötter.
Alt: Rotfruktsgryta med thaismak, ris 
och skivade morötter.
Onsdag LOVDAG.
Torsdag Chilibakad sejfilé** med 
potatis och gröna ärtor.
Alt: Potatis- och broccoligratäng med 
gröna ärtor.
Fredag Vegetarisk rotfruktssås 
med pasta och majs. 
Alt: Pastasallad med oliver och ost.

Varje dag serveras: 
 Sallads-/råkostbuffé med dressingar 

samt hårt och mjukt bröd.
* Ursprungsland Sverige. 

**Miljömärkt.

80-tal med A-GAIN

A-GAIN består av Roger Richardsson och Anders Karlsson (bak) samt 
Henrik Gajewska och Lena Andersson. Foto: Andreas Asp.

Vännerna Lena Anders-
son, Henrik Gajewska, 
Anders Karlsson och Ro-
ger Richardsson har under 
vintern varit i Rostock Stu-
dio och tagit sig tillbaka 
till 1980-talets glammiga 
hårdrock.
Det hela började som en ut-
bildning i studioteknik ge-
nom Melleruds Kulturskola i 
samarbete med Anders Lars-
son som driver Rostock 
Studio. 

Syftet med utbildningen 
var att deltagarna skulle få 
lära sig mer om inspelnings-
teknik och studioteknik och 
under resans gång växte så 
småningom två färdiga låtar 
fram.

Musiken har skapats från 
grunden på plats i studion 
och spelats in med hjälp av 
Anders Larsson och Christi-
an Larsson som studiotekni-
ker.

Eftersom medlemmarna i 
A-GAIN är uppväxta under 
1980-talet blev valet att 
spela in hårdrock inspirerad 
av denna period självklart. 
Att skapa musik tillsammans 
kräver god samarbetsförmå-
ga, vilket inte var något pro-
blem alls i det här fallet då 

alla fyra i gruppen musicerat 
tillsammans under många år. 
En stor portion humor och 
prestigelöshet har också bi-
dragit till det lyckade resul-
tatet.

– Att spela in 80-talsmusik 
har verkligen varit jättekul 
och vi tror att detta ligger helt 
rätt i tiden, trots att våra egna 
pudelrocksfrisyrer, axelvad-
dar och midjekorta kavajer är 

Kommunalt partistöd 2020
Kommunfullmäktige god-
kände vid senaste mötet 
följande utbetalningar av 
kommunalt partistöd för 
2020:
Centerpartiet kommunkrets 
(C) 48 000 kronor

Kristdemokraterna i Mel-
lerud (KD) 20 000 kronor

Kommunpartiet i Melle-

rud (KIM) 20 000 kronor
Liberalerna i Mellerud (L)  

13 000 kronor
Moderaterna i Mellerud 

(M) 34 000 kronor
Miljöpartiet i Mellerud 

(MP) 13 000 kronor
Melleruds socialdemokra-

tiska arbetarekommun (S)  
62 000 kronor

Sverigedemokraterna i 
Mellerud (SD) 48 000 kronor

Vänsterpartiet i Mellerud 
(V) 13 000 kronor

Partistöd betalas ut årligen 
i förskott under april månad 
efter beslut av kommunfull-
mäktige.

ett minne blott, säger band-
medlemmarna.

Så passa på att höja stäm-
ningen på grillfesterna i som-
mar med lite sköna gitarriff, 
dunkande trummor och me-
lodiös sång. 

  Musiken kommer att släp-
pas på Spotify och Youtube 
15 maj.

Duo släpper musik
Ulrika & Philip var en av 
de två grupper som med-
verkade i en kurs i musik-
produktion hos Anders 
Larsson i Dals Rostock.  
1 maj släpptes duons för-
sta låt You Rock My World 
på Spotify.
Kurs i musikproduktion var 
en liten del i en större sats-
ning inom ett utvecklings-
projekt via Melleruds kultur-
skola. Man har sökt medel 
via Statens Kulturråd. Syftet 
är att öppna nya dörrar med 
resurser som finns inom 
kommunen. 

Anders Larsson har varit 
kursledare och deltagarnas 
redskap i sin studio i Dals 
Rostock och gett möjlighet 
till inspelning med riktig 
studioteknik. De färdiga lå-
tarna ges ut på Spotify och 
YouTube via CA/LA Re-
cords.

Duon består dels av Philip 
Lundgren som går i årskurs 
åtta på Rådaskolan. Han spe-
lar gitarr, bas och trummor på 
musikskolan. Denna unga 
talang har också lärt sig 
spela piano. Större delen av 
fritiden ägnas åt till att lyssna 
på musik, spela instrument 
och skapa musik i sin mini-
hemmastudio.

Ulrika Kronstrand, 35 år, 
är en amatör som mest 
sjungit för sig själv och inom 
kyrkan vid gudstjänster, dop, 
begravningar och bröllop. 

Duon började med att göra 
en jullåtcover för att lära sig 
grunderna. Sedan har de ska-
pat två låtar själva, både text 
och musik. Den första heter 
You Rock My World och 
släpptes på Spotify den 1 
maj. 

– Det är 80-talsrock med 

Philip Lundgren och Ulrika Kronstrand har gjort två låtar, varav den ena 
redan släppts på Spotify.

lite nytt popstuk, berättar 
Philip, som spelar gitarr och 
bas på låten, medan Ulrika 
sjunger.

– Vi har fått god respons på 
den första låten och vi tror 
den kan öppna dörrar till nya 
möjligheter, säger Ulrika.

Andra låten heter Mitt Liv 
och kommer att släppas den 
5 juni.

– Den är lite lugnare, mer 
som en ballad, förklarar Ul-
rika, som sjunger även på den 
låten. Philip spelar cymbal, 
gitarr och bas.

De träffades via projektet 
som startade i december 
2019 och båda tycker det är 
väldigt roligt att jobba till-
sammans.

– Håll ett öga på Philip, han 
är otroligt duktig, konstate-
rar Ulrika och fortsätter:

– Detta har varit bland det 
roligaste vi gjort, samtidigt 
svårt och utlämnande. Men 
båda känner att vi utvecklats 
enormt. Vi har lärt oss otro-
ligt mycket i hela den långa 
processen i hur en låt skapas. 

Scouter på vandring
UPPERUD 
Den 19 april vandrade 14 
glada scouter på en del av 
Pilgrimsleden från slus-
sen i Upperud till Livare-
bosjön. 
Det är en vacker stig med fina 
utsiktsplatser och spännande 
natur. Hela vandringen fota-
des med en 360-graders ka-

mera som en del av Scout 
Trails. Scout Trails är ett 
samarbete mellan scouterna 
och Google Sverige där 
scouter från hela Sverige får 
vara med och dokumentera 
och dela våra bästa leder och 
stigar till omvärlden på 
Google Street View. 

Det var en dag full av 
skratt, sol och gofika. Scou-

terna som deltog har under de 
senaste veckorna inte träffats 
på normala scoutmöten på 
grund av rådande omständig-
heter, så det var med längtan 
i kroppen som gänget samla-
des för vandringen denna 
soliga dag.

Filip Björndahl,
Melleruds scoutkår

Vill att politiker avstår arvode
Berny Dahlberg (SD) har 
lämnat in en motion där han 
föreslår att samtliga politiker 
i kommunfullmäktige avstår 
från sitt arvode på 200 kronor 
per fullmäktigemöte perio-
den maj till årsskiftet. Den 
samlade summan skulle då 

användas till att sända ut en 
liten julhälsning från politi-
kerna till den äldre och en-
samma åldergruppen. 

Han inleder motionen 
med: ”Med tanke på hur pri-
vatpersoner ställer upp och 
donerar, volontärarbetar och 

så vidare för de äldre ensam-
sittandes skull borde det inte 
vara orimligt att politikerna 
som sitter i kommunfullmäk-
tige drar sitt strå till stacken. 
Att från politikernas sida visa 
lite omtanke kan knappast 
var för mycket begärt.”

Vill ta bort parkeringsvakt
Martin Andersson (SD) har 
lämnat in en motion angå-
ende parkeringsvakten i 
Melleruds kommun. Han 
påtalar att detta innebär en 

onödig pålaga och besvär för 
både handlare och kommun-
invånare. ”Centrumhandeln 
har tillräckligt med utma-
ningar utan detta” skriver 

Martin Andersson. Därför 
föreslår Sverigedemokrater-
na att kommunen upphör 
med parkeringsvakt snarast 
möjligt.

Att sedan stå med ett eget-
skapat färdigt resultat gör en 
stolt. Anders Larsson har 
verkligen gett av sig själv i 
detta projektet. Han är 
enormt rutinerad och profes-
sionell, han har lyft och gui-
dat oss utan att på något sätt 
påverkat utformandet av lå-
tarna. Christian Larsson har 
mixat låtarna och distribuerar 
dem, förklarar Ulrika.

Hur ser framtiden ut?
– Jag ska fortsätta hos An-

ders om det blir en andra 
kurs, det var kul, säger Phi-
lip.

– Anders (Larsson) vill 
gärna att vi fortsätter och det 
känns bra. Det är lite grejor 
på gång, säger Ulrika kryp-
tiskt.

Susanne Emanuelsson
susanne@mellerudsnyheter.se

Fotnot: den andra gruppen 
som deltog i projektet var 
A–GAIN, som du kan läsa 
om här intill.
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COOP MELLERUD

2 FÖR

49k

AKTUELLA
ERBJUDANDEN

6/5–10/5

GRILLAD FLÄSKFILÉ
Johns´ Selection. Ord. pris 18:90/hg. 

MAX 2 ST/MEDLEM

KLÖVER GOUDA 28% 
Sverige/Arla. Ca 1,1 kg. Ord. pris 49:90/kg.  

MAGNIFICO CHILI 
Negroni. Ord. pris 32:90/hg.

Hämta
i din butik.

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

Läs mer och börja handla
på coop.se

20k
2 FÖR

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

15k�  

15k�  2 FÖR

25k

8k�  

29)=�  

M� u� �  � l�  � bju� r

22)=   

M� u� �  � l�  � bju� r

20k
2 FÖR2 FÖR

9)=   6)=   Nyh� !

M� u� �  � l�  � bju� r M� u� �  fi� �  � bju� r

VÅR EGEN SKAGENRÖRA 
Vår egen. Ord. pris 18:90/hg

14)=   

GRÖTIS 
Änglamark. Ord. pris 12:95/st.

10k�  
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Varmt TACK
till alla Er som på olika 
sätt hedrat minnet av  

vår mamma 

Märta Andersson
vid hennes bortgång. 

För minnesgåvor, besök, 
blommor och omtanke. 

Ett särskilt tack till 
Dagverksamheten 
i Brålanda för fin 

verksamhet och omtanke.
Anna-Lena och Lars-Olof 

med familjer

TACK
För allt vänligt deltagande

vid vår älskade

Sten Kjellins
bortgång och begravning,
för de vackra blommorna

vid hans bår samt för gåvor
till olika minnesfonder vill
vi till Er alla få framföra
vårt varma och innerliga
tack. Ett särskilt tack till
Bergs Sjukhem, för god

vård och omsorg.

Barnen med familjer

Min käre bror,
vår gode vän

Sven Karlsson

* 9 februari 1944

har lämnat oss i stor 
sorg och saknad

Ed den 23 april 2020

Stig och Marita

Peter
Släkt och vänner

Slumra gott Du käre
Hav tack för allt Du gjort

Vi skall i hjärtat bära
Ditt minne ljust och stort

Begravningen äger rum
torsdagen 14/5 kl 13.00 i

Eds Equmeniakyrka.
www.ernstssons.se

V  edakslä rå

F eklo  
G  nossvatsu
* 6 f iraurbe  1 829   

h   tanmosni allits ra
o   rots i sso tanmäl hc

s  dankas hco gro

26 a lirp  2  020

E av   hco K  htenne
L ane   hco M  nagro

H kirne   hco J  annaho
U fl   hco C  enirta

E  lim
A akinn   hco B  naröG-tgne

S  ennasu
S  nafet

B  nrabsnrabnra
S tkäl   hco v  rennä

N  ,tnöks revos uD rä
d  tsörb ttiD i tngul rä te

D  gros råv rardnil te
o  tsört sso reknäks hc
I  ,revel uD ennim tråv 

D  ravk ditlla snnfi u
I  giD res iV tennim 

s  .rav gnåg ne uD mo

B i mur regä negninvarge  
k  .etsamrän ed va nester
S  es.sunof.rodissennim e

SORGTACK

PREDIKOTURER

Hipp Hipp 

HURRA!

V  edakslä rå

Å ek  L  molbdni
* 21 j inu  1 039   

h  sso tanmäl ra
i  dankas hco gros rots 

25 a lirp  2  020

U  ALL
J ynno   hco M  acino
R  elleP ,aiF ,sumsa

T  salkiN ,esereh
M ai   hco K  tne
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A seng   hco B  nröj

M  rennäv adog agnå
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v  .snammasllit tfah i

V  nadis ardna åp ses i
o   iv llaks åd hc

a  .rem sajliks girdl
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DÖDSFALL

V  edakslä rå

L sra  L  lhadgnuj
* 9 m ja  1 369   

h  sso tanmäl ra
i  dankas hco gros rots 
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L  ANE
S afio   hco P  sutno

M nitra   hco L  adni
V  rotci

C  reffotsirh
B  nrabnra

V  ajna
E attoL-av   hco P  rete

m  rejlimaf de
S tkäl   hco v  rennä
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e  .räd anräjts n

M  rå 3 xodde

B nesterk i reks negninvarge  
a  .etsamrän ed v
S  es.sunof.rodissennim e

Många grattiskramar till bar-
barnet Tuva som fyllde 2 år 
2 maj.

Från mormor och morfar

Jag vill gratta mitt barnbarn 
Ida Brink Svensson som fyl-
ler 10 år den 10 maj.

Kramar från mormor Birgit

All ev. uppvaktning
på min födelsedag undanbedes. 

Kjell-Arne, Björkåsen

Ett varmt tack
till släkt, grannar och vänner 
som uppvaktade mig på min 
födelsedag. 

Irene Högberg

UPPVAKTNING

MELLERUD
Smyrna: Onsd 19 Bibel-
klass. Sönd 11 Gudstj. Tom-
my Pettersson. Tisd 19 Bö-
nesamling.
Equmeniakyrkan: Tisd 18 
Scout. 

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

Equmeniakyrkan Söd-

ra Dal: Sönd 11 Brålanda 
Gudstj. Teofil Carlson. Se 
hemsidan och instagram.
equmeniakyrkansodradal.se.
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. i 
fsh. Thomas Holmström och 
Helena Hughes. Ssk. Sönd 
18-20 Bönekväll i fsh.

FRÄNDEFORS
Frändefors: Onsd 12.30 
Lunchpromenad m andakt, 
Rebeqah Villandt. 13.15 Bi-
belstudium i kyrkan. Torsd 
18 Skaparkafé i fsh, ta med 
eget pyssel. Sönd 11 Gudstj. 
Rebeqah Villandt. Onsd 
12.30 Lunchpromenad m 
andakt, Rebeqah Villandt. 
13.15 Bibelstudium i kyrkan.

Reino Jarlmo deltog i kortegen på sin motorcykel, en Indian-46.

Alla som åkte i bilarna gick ur vid äldreboendena för att applådera, när-
mast Michael Melby (S) gruppledare Socialdemokraterna i Mellerud.

Bild från stoppet vid Bergs i Mellerud. Från vänster: Joachim Örtegren, LO-ordförande i Åmål, Urban Henriks-
son, LO-ordförande i Färgelanda, Ove Johansson, Kommunal Mellerud, Carin Malmberg, kommunikatör LO-
distriktet Västsverige, Anders Andersson, LO-ordförande Mellerud och Mia Durys, LO-distriktet Västsverige.

Förstamajfirande i nytappning
Med vajande röda fanor 
och svenska flaggor ge-
nomfördes årets första-
majtåg på ett annorlunda 
sätt, med anledning av Co-
vid-19. Istället för traditio-
nellt demonstrationståg 
körde en karavan med bi-
lar genom Mellerud, Dals 
Rostock och Åsensbruk.
– Det var Thomas Hagmans 
idé att anordna en bilkara-
van. Vid kommunens äldre-
boenden går alla ut och 
applåderar för att hylla per-
sonalen och de äldre som 
varit med och byggt upp 
landet, säger Anders ”Tuten” 
Andersson, LO-ordförande i 
Mellerud.

Först i kön körde tre 
stycken amerikanska bilar, i 
täten syntes Anders i sin Ca-
dillac tillsammans med Ca-
rin Malmberg och Mia Du-
rys, från LO-distriktet 
Västsverige.

På flaket efter Cadillacen 
vajade stora röda fanor och 
det spelades musik för att 
höja stämningen. Karavanen 
rönte stor uppmärksamhet 
varhelst den körde.

– Arbetarkommunens sty-
relse åker i ”vanliga” bilar. Vi 
har även köpt ett 30-tal tårtor 

Vårt varma TACK 
till Er alla som på olika 

sätt hedrat minnet av 
vår älskade broder

Per Carlsson
vid hans bortgång 

och begravning. Ett 
särskilt tack till Pär-Åke 
Henriksson och Anders 
Fredriksson samt Fonus.

Jan och Elisabeth
med familjer

som personalen på äldrebo-
endena delar ut till de boende, 
berättar Anders.

Samlingen var förlagd till 
Idrottshuset, därefter följde 
en sväng i centrala Mellerud 
följt av stopp både vid Fager-
lidshemmet och Bergs.

Karavanen körde vidare 
till Dals Rostock där de stan-
nade vid äldreboenden och 
dagen avslutades i Åsens-
bruk där även Skålleruds-
hemmet fick besök. 

Första maj är arbetarrörel-
sens internationella högtids-
dag som firas sedan 1890, 
bland annat till åminnelse av 
Haymarketmassakern 1886 i 
Chicago. Många Dalslän-
ningar har släktingar i USA 
sedan utvandringarna och 
genom kortegen som inne-
håller några amerikanska 
bilar, kan man säga att man 
knyter ihop förstamajde-
monstrationen med Melle-
ruds lokala cruisingtradition.

Susanne Emanuelsson

Marianne Sand Wallin, ordföran-
de Socialdemokraterna Mellerud, 
var glad.
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Vårveckor
Just nu! 

33%
SP Fönster 

Traryd Fönster

Dags för nya fönster? 
Beställningsvara. Rabatten gäller på  
SP Fönsters och Traryd Fönsters bruttopris- 
listor med undantag för Lingbo kulturfönster.

Träolja färglös

159:-

Beckers Elit Träolja 2,7 liter
Träolja med ny förbättrad kvalitet! 
Håll uteplatsen fräsch och fin längre. 
Rek ca pris 427:- Bruten kulör 189:-

Premium- 
trall  
28x120 mm
Tryckimpreg- 
nerad. Åtgång 
ca 8,2 m/m².

Beckers  
Perfekt Plus Facade
Ger en motstånds- 
kraftig yta och bästa 
möjliga kulörhållning. 
10 liter.  
Valfri kulör 2195:-

Standardkulör 10 lit

1995:- Hemleverans? 
Vi kör ut till dig! 

Kontakta oss  
för prisuppgift.

Erbjudanderna gäller t.o.m 2020-05-11. Kan ej kombineras med andra erbjudanden/rabatter, reservation för slutförsäljning. Lokala avvikelser kan förekomma.

MELLERUD Sapphultsgatan 12  |  tel 0530-330 00  |  mån-fre 6.45-18, lör 9-14 
k-bygg.se

Premiumtrall 28x120 mm från

14:90/m

Hikoki  
Cirkelsåg C6SS
Lätt och kompakt med hög kap- 
kapacitet. Levereras med sågklinga, 
parallellanslag och nyckel. 1050W. 
Rek ca pris 1579:-

1250:-

Välkomna till oss!
Öppet: Vardagar  kl. 10-18 
             Lördag     kl. 10-13

50%
UTFÖRSÄLJNING 

Gäller ej beställda varor och nybeställningar 
Gäller ej redan nedsatta varor

Välkomna!

RABATT

PÅ ALLT I BUTIKEN
Kom och fynda möbler, lampor, 
mattor, textil, glas och porslin

Vill folkomrösta om E45
På senaste fullmäktige-
mötet debatterades det 
friskt i frågan om E45:ans 
framtida dragning genom 
Melleruds tätort.   SD 
ville återremittera frågan 
eftersom de ansåg att 
allmänheten måste få 
komma till tals genom en 
folkomröstning.
Trafikverket har fått i upp-
drag att utreda möjligheten 
att färdigställa den kvarva-
rande sträckan av E45 mellan 
Vänersborg och Mellerud till 
en 2+1-väg med en målhas-
tighet på 100 km/h. Det för-
sta steget i processen är att 
genomföra en åtgärdsvals-
studie (ÅVS), vilket påbörja-
des under 2019.

Trafikverket vill att kom-
munerna under arbetet med 
ÅVS:en tar ställning till om 
de förordar förbifarter eller 
nuvarande sträckning vid 
respektive tät- och småort.

Fullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslu-
tade att

1. under förutsättning att 
hastigheten sätts till 70 km/h 
eller högre för en utbyggd 
genomfartsled med nuva-
rande sträckning, förorda en 
förbifart utanför Melleruds 
tätort.

2. mot bakgrund av att 
Melleruds tätort växer öst-
erut, förorda att en förbifart 

väster om Melleruds tätort 
lokaliseras så nära tätorten 
som möjligt.

3. förorda en förbifart ut-
anför Erikstad.

Kommunfullmäktige an-
ser också att sträckningen 
ska förläggas optimalt avse-
ende de areella näringarna 
och de boendes situation i 
områdena.

Längre debatt
Men beslutet föregicks av en 
längre debatt:

– Vi ser ett behov av en 
stabilare grund, det är ett 
stort beslut för framtiden. Vi 
vill återremittera frågan och 
allmänheten måste få komma 
till tals med en folkomröst-
ning, sade Ulf Rexefjord 
(SD).

– Frågan har diskuterats i 
många år och punkterna är 
tillräckligt tydliga. Vi vet 
påverkan av när trafiken kör 
i 70 km/h genom samhället. 
Jag tycker det finns tillräck-
ligt med underlag för att ta 
beslut idag, framhöll Mi-
chael Melby (S).

Pål Magnussen (V) yrkade 
på att första bisatsen under 
punkt nummer ett skulle tas 
bort.

Rexefjord framhöll att 
politikerna redan har en bild 
av vad förslaget innebär, 
medan det behöver åskådlig-
göras för allmänheten.

Bejaka utvecklingen
– Frågan har en lång historik 
och äntligen är vi närmare en 
ÅVS som ska remitteras till 
kommunen. Det är viktigt att 
bejaka utveckling, vi har haft 
frekventa kontroller med 
näringsliv, föreningar med 
mera. Det är läge för Melle-
rud att tala om vad Mellerud 
vill i den här frågan. Jag yrkar 
på kommunstyrelsens för-
slag, sade Morgan E Anders-
son (C).

Karin Nodin (C) yrkade 
också bifall till KS förslag 
och menade att en folkom-
röstning är en känslomässig 
yttring och bygger oftast inte 
på fakta.

Anette Levin (L) yrkade 
bifall med orden:

– Äntligen! Det har varit en 
långdragen fråga om det ska 
bli en förbifart eller om E45 
ska gå igenom Mellerud. 
Vänersborg har sagt sitt, nu 
ska Mellerud och Väners-
borg vara eniga när frågan 
förs upp på nationell nivå 
2022 när regeringen beviljat 
pengar.

Sven Eriksson (M) lade ner 
sin röst med orden:

– Jag har varit köpman i 34 
år och vet vad vägen betyder 
för Mellerud. Om E45 flyttas 
tror jag många köpmän får 
packa ihop. E45 är viktig för 
Mellerud.

Susanne Emanuelsson
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Har olyckan varit framme?
Vi hjälper dig med alla typer av bilskador, från repor i 
lacken, byte av vindrutor och omfattande krockskador. 
Vår skadeverkstad jobbar med alla bilmärken och 
samarbetar med ditt försäkringsbolag för att allt ska 
bli smidigt för dig.

Välkommen till oss på Brandt Bil i Mellerud.

0530 - 447 70
www.brandtbil.se

Matbutiker saknar norrmännen
MELLERUD 
Melleruds Nyheter har 
kollat runt bland våra 
lokala matbutiker hur 
covid-19 påverkat deras 
verksamheter. En röd 
tråd bland svaren i tre av 
butikerna är avsaknaden 
av norrmän under påsk-
helgen, vilket inneburit 
ett stort försäljningstapp.
Magnus Johansson, ICA Su-
permarket Kronan  Mellerud, 
konstaterar att man har det 
lite tuffare numera eftersom 
det inte kommer några turis-
ter. 

– Tufft var det redan innan 
coronapandemin, men påsk-
helgen var extrem. Vi tap-
pade 40 procent då och vi har 
fått korttidspermittera tio 
personer maj månad ut. Allt 
hänger på när gränsen till 
Norge öppnar. Man märker 

att kunderna handlar vid 
färre tillfällen, men med 
större snittköp, säger Mag-
nus Johansson.

Om framtiden är det svårt 
att uttala sig om, menar Mag-
nus. Han tror att svenskarna 
kommer att semestra på ett 
annat sätt och kommer det 
inga norrmän i sommar blir 
det fortsatt tuffa tider.

– Försäljningen nästan 
dubbleras på sommaren tack 
vare norrmännen, säger 
Magnus Johansson.

Ökad försäljning
Maria Fredriksson, Coop i 
Mellerud, svarar precis 
tvärtom.

– Det går jättebra för oss, 
vi har ökat försäljningen. 
Kanske beroende på att vi är 
en större butik och då kan 
kunderna hålla avstånden 
lättare. Onlinebeställningar-

Maria Fredriksson,  
Coop Mellerud.

Jonas Pollack, Hemköp Torget.Magnus Johansson, ICA Mellerud.

Stig Carlsson,  
Hemköp Kvarnkullen.

na har ökat jättemycket, där 
behöver ju kunden inte träffa 
oss. Vi plockar ihop deras 
matkassar och lägger ut i 
skåp på utsidan. Från början 
hade vi tio plock om dagen, 
nu är vi uppe i 30 på varda-
garna och tio på lördagar. Så 
nu klarar vi nästan inte fler, 
säger Maria Fredriksson.

Hon tror även på en bra 
sommar, mycket beroende 
på båttrafiken i Vänern.

– Det är ju perfekt att sitta 
i en båt i coronatider, menar 
Maria Fredriksson.

Mördande konkurrens
Jonas Pollack, Hemköp Tor-
get, konstaterar att han sak-
nar norrmännen i sin butik.

– Vi tappade 40 procent 
över påsken eftersom vi sak-
nar de köpstarka norrmän-
nen. Vi har en överetablering 
i förhållande till kommunens 
storlek och invånare i och 
med det nya köpcentret. Fast 
trots corona är situationen 
inte värre än den vi budgete-
rat för. Folk handlar mer 
sällan nu, men mer åt gången. 
En skillnad är nog att man 
inte handlar lika mycket för 
att bjuda hem vänner, menar 
Jonas Pollack.

Om framtiden menar han 
att butiken inte kommer att 
nyanställa personal över 
sommaren, utan hoppas 
kunna använda de som arbe-
tade i butiken i fjol. Inga 

korttidspermitteringar är på 
gång. 

– Vi är en liten butik, så vi 
får kämpa på och hoppas att 
svenskarna semestrar i Sve-
rige i år och kommer till oss. 
Det hade varit bra om kom-
munen gick ut och mark-
nadsförde sig för att få fler 
besökare till Dalsland, un-
derstryker Jonas Pollack.

Kör ut varor
Stig Carlsson, Hemköp 
Kvarnkullen, påtalar också 
att man kände av ett tapp 
under påskhelgen – dock 
utan att gå in på några siffror.

– Besökare under påsken 
på Vita Sandar camping bru-
kar handla mycket här, men 

där såg vi en minskning. An-
nars märker vi inte av pande-
min så mycket. Vi har våra 
stamkunder, säger Stig 
Carlsson.

Han berättar att man kör ut 
varor kostnadsfritt till kun-

der, allt för att ställa upp för 
de som behöver hjälp.

– Igår körde jag ut varor 
nästan hela dagen, avslöjar 
Stig Carlsson.
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se

Vi Socialdemokrater är helt 
emot den borgerliga majorite-
tens beslut att minimibemanna 
Ängenäs, därför reserverade vi 
oss mot detta tokiga beslut i 
socialnämnden (30/1) och 
skrev en insändare. 

Den borgerliga majoriteten 
svarar ”Socialdemokraternas 
roll som opposition är att oppo-
nera på oss i Nya majoriteten, 
inte att öka oron hos personal, 
vårdtagare och anhöriga.” 

Vi tar oss för pannan, det ju 
ert eget beslut som skapar oron! 
Ska ni även bedöma när oppo-
sitionen får komma till tals!?

Så till själva sakfrågan, en-
ligt våra kunniga tjänsteperso-
ner i socialförvaltningen, 
skulle den kommande beman-
ningen följa Socialstyrelsens 
riktlinjer för äldreboende för 
vård av personer med demens. 
Nämndens ledamöter har fort-
löpande fått bra information 
om läget. Därför blev vi både 
överraskade och besvikna på 
nämndens möte den 30 januari 
2020, när Daniel Jensen med-

delade att nu skulle personal-
budgeten helt plötsligt beslutas 
på sittande möte och tjänsteper-
sonerna fick flera miljoner 
mindre till bemanning.  

Vårt förslag på 28,5 miljoner 
för 2021 räcker till den årliga 
driften, exklusive hyreskostna-
den, och hänsyn har tagits till 
Socialstyrelsens rekommenda-
tioner så att varken boende eller 
personal ska behöva känna 
någon oro. 

Vi Socialdemokrater bedö-
mer dessutom att Socialstyrel-
sen noga följer frågan om hur 
mycket personal som ska finnas 
på landets äldreboenden, med 
erfarenhet av den pågående 
smittspridningen av Covid-19. 
Den borgerliga majoriteten och 
SD tar ett politiskt beslut i 
nämnden som ger lägre beman-
ning än gällande rekommenda-
tioner och det är ansvarslöst.

Med Daniel Jensen i spetsen 
anser majoriteten att ny teknik 
och med nya metoder för pla-
nering ska möjliggöra en be-
tydlig lägre personaltäthet. 

Fram tills dessa lösningar finns 
i verkligheten måste en rimlig 
bemanning gälla.

Som vanligt pratar Modera-
ter och Kristdemokrater vack-
ert om välfärden, men tar aldrig 
fram de resurser som behövs 
för att leverera bra kvalitet. 
Målet är ofta minskade kostna-
der för välfärd och skattesänk-
ningar. Just nu händer det 
mycket som ökat oron för lan-
dets äldreboenden i samband 
med Covid-19, men vår kom-
muns politiska styre verkar inte 
vilja ens fundera och reflektera.

Vad som förvånar oss är att 
Centerpartiet i vår kommun 
och även Kommunpartiet, när 
de för första gången får del av 
makten, är inne på samma lin-
je!?

Michael Melby, gruppledare 
Socialdemokraterna 

                                 i Mellerud            

Kerstin Nordström, 
2:e vice ordförande 

socialnämnden

Marianne Sand Wallin,  
ordförande Social- 

demokraterna i Mellerud

Svar om Ängenäs särskilda boende
Kräver rätt bemanning

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

På kommunfullmäktige i april 
togs av alla partier utom SD 
beslut att till Trafikverket för-
orda en framtida dragning av 
45:an utanför Mellerud. Pla-
nerna på en ny väg har funnits 
i många år, och så mycket står 
klart och det stöder även vi, att 
det skall vara så kallad 2-1 väg, 
även känt som mötesfri lands-
väg. Men sedan blir det svårare. 
Två alternativ har funnits på 
bordet: 

1. Ha 45:an kvar i sin nuva-
rande sträckning.

2. Dra den utanför, väster om 
Mellerud.

Inget av scenarierna är idag 
det minsta detaljerade, vilka 
fastigheter och i vilken mängd 
som kan beröras är inte exem-

plifierat? Var någonstans i den 
ganska breda korridor väst om 
Mellerud ska vägen ligga? 
Nära? Långt bort?  Hur blir 
egentligen vägmiljön om den 
ligger kvar inne i samhället?  
Kommer det att upplevas att 
samhället blir kluvet i två de-
lar? Var och i vilken omfattning 
får vi infarter till Mellerud i de 
olika alternativen? Frågeteck-
nen är många, alltför många för 
att ta beslut menar vi.

När även vi i politiken har en 
ganska svävande bild av detta 
att fatta beslut på undrar vi hur 
insatta allmänheten känner sig 
och förordade därför en åter-
remiss av beslutet för att Tra-
fikverket ska kunna producera 
två tydliga exempel på vad de 

båda förslagen egentligen inne-
bär och ställa ut detta för allmän 
beskådan för att därefter hålla 
en folkomröstning där ni, fol-
ket fick säga ert i frågan. Vi 
menar att den här frågan är 
alltför stor för att överlåta åt 
politiken enbart, här måste 
folket få säga sitt. Men nej, alla 
andra partier kan avgöra detta 
åt er anser de.

Trafikverkets arbete löper nu 
på, med fullmäktiges beslut 
som en del i det, men den rap-
port som blir Trafikverkets 
produkt kommer remitteras till 
kommunen för yttrande, då tar 
vi nya tag i frågan, än går det 
att påverka tror vi!

SD-Mellerud

Folkomröstning om 45:an!
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.se 

Hundkurser 
startar v. 2

   073-970 71 95

Är hunden 
ensam hemma?

Jag har hunddagis

   073-970 71 95

.se 

Tovig hund? 
Jag är hundfrisör

   073-970 71 95

.se 

Mike´s Trädservice AB

– Michael Stepps • Full försäkring – 
070 - 825 25 83

arborist.michael.stepps@gmail.com

• Vårdande 
 trädbeskärning
• Svår trädfällning, 
 bit för bit

Rut-avdrag 

50%

Stefan   Christoffer

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

0530-421 64

olesensbygg@gmail.com

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

Maritha Johans on
Leg. psykoterapeut

Samtalsmottagning

073-745 21 50

• Individuella samtal
• Par- och relationssamtal

www.marithas.se

Storgatan 26 i Brålanda 
Tel: 0761-95 53 60

Även vaxning

fotvård
Blommans

Flyttstäd
Veckostäd
Fönsterputs

Rullande sy 
& hemservice

070-649 32 86

www.grongestaltning.se

Grön Gestaltning
Trädgårdsanläggning
Fredrik Persson
073-691 31 24

Martin
073-99 21 446

Kompletta 
badrumsrenoveringar

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

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

DALSLANDS
VVS AB
DALSLANDS
VVS AB

 

Marcus Johansson

Naturligtvis 
hjälper  

vi dig med  
Rot-avdraget 

Vassvikens Loppis

Söndagar 11-15
el. enligt ök

073-828 80 26
Vassviken 501 Ånimskog

ÅTERFÖRSÄLJARE FÖR SÖDERBERG & HAAK

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

mån-fre 10-18,
lör 10-15 sön 11-15

0521-103 37 • Vänersborg

TYGLADAN

10%
utförsäljning

på hela  
sortimentet

070-665 39 53
kristian.runge@protonmail.com

Ledig lägenhet
omgående i Åsensbruk!
Fyra på 85 m2  

Varmhyra 6.500:-

Nytillskott i hästflocken
REARSBYN 
Många föreningar har 
det tufft just nu, men hos 
Melleruds Ridklubb och 
ridskolan pågår verksam-
heten som vanligt, förut-
om att tävlingar inte kan 
arrangeras. Och senaste 
nytillskottet, irländska 
hästen Lennart, har po-
tential att bli en riktig 
favorit.
– Det är en fördel att vi är så 
mycket utomhus och att när 
man rider är man inte så nära 
någon förutom hästen, säger 
ridläraren och ridskoleche-
fen Eirin Nyquist.

Hon gör sitt fjärde år som 
ridlärare och ridverksamhe-
ten har gått stadigt uppåt. 
Idag har ridskolan runt 80 
ridande elever, från barn till 
vuxna, och fler står på kö.

– Vi jobbar för att bygga 
upp verksamheten, ridklub-
bens styrelse är otroligt bra 
och vi har ett gott samarbete. 
Visst finns det mycket kvar 
att göra ännu, men allt känns 
hoppfullt, säger Eirin.

Nytillskott från Irland
Ridskolans hästar är till 
största delen ponnyer, plus 
ett par fjordhästar och tre 
stora hästar varav en är ett 
halvblod. Senaste tillskottet 
är den irländska hästen Len-
nart som är av kallblodstyp 
och 1,60 hög.

– Vi är mycket nöjda med 
honom och han känner sig 
hemma här nu. Han är lugn 
och har hittills gått med på 
lektioner med de mer rutine-
rade eleverna, jag tror Len-
nart kommer att bli en favorit, 
säger Eirin.

Melleruds Ridklubb har ett 

Ridläraren Eirin Nyquist med Lennart, ridskolans nya skyddsling med 
anor från Irland.

flertal hemmaryttare som 
tävlar i dressyr och i hopp-
ning.

Nu ligger dock tävlandet 
på is på grund av coronaviru-
set. Förutom att själva åka på 
tävlingar är arrangerandet av 
tävlingar en viktig inkomst-
källa för klubben som nu 

tyvärr uteblir. Men bättre ti-
der kommer och Melleruds 
Ridklubb ser framåt.

– Vår nästa plan är att 
bygga en terrängbana i 
dungen här intill, berättar 
Eirin Nyquist.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

SPORT

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.

Coronarapport från vänort
ITALIEN 
Sedan Orissaare på Ösel i 
Estland slutade att fung-
era som egen kommun 
har Melleruds kommun 
bara en vänort kvar. Det 
är Sant’Agata Feltria, en 
liten ort i bergstrakterna 

inte långt från Rimini och 
San Marino. 
De första kontakterna slöts 
2007 men det officiella vän-
ortsavtalet skrevs 2012.

Rapporterna från Italien 
om Covid-19 har varit minst 
sagt oroande och för att ta 
reda på hur vår vänort har 

Ambra Femiano i ett av caféerna i Sant’Agata.

drabbats tog vi kontakt med 
Sant’Agata-bon Ambra Fe-
miano, som har anknytning 
till Mellerud. Ambra var här 
och arbetade ett år som vo-
lontär på Medborgarkontoret 
2011-2012 och som turist-
värdinna i Håverud somma-
ren 2013. 

– Lyckligtvis håller jag och 
min familj oss friska från 
viruset, skriver Ambra. I 
Sant’Agata har bara haft en 
person som varit drabbad.

Till och med förra veckan 
har alla affärer utom livs-
medelsbutiken och apoteket 
varit stängda. Invånarna har 
bara fått gå ut för att handla 
mat eller medicin, alternativt 
ta sig till arbetet. 

– Nästa vecka (läs den här 
veckan) inleds fas 2. Det 
betyder att några fler butiker 
öppnar och att vi får träffa 
släktingar. Men vi måste 
hålla social distans och an-

vända ansiktsskydd om vi 
ger oss ut, avslutar Ambra.

Den hårdast drabbade re-
gionen i Italien är Lombar-
diet, som ligger på betryg-
gande avstånd från 
Sant’Agata. Det finns mer 
information om Sant’Agata 
på kommunens webbplats.

Lars Nilsson 
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Onsdag
06:00 Morgonstudion
09:10 Hemmagympa 
	 med	Sofia	
09:30 Saltön 
10:30 Father Brown 
11:15 Här är ditt liv 
12:45 K-märkta ord 
12:50 Jag minns Paris 
14:45 Jacques – havets utforskare
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 Uppdrag granskning 
21:00 Hitlåtens historia 
21:30 Den kala sanningen 
22:00 Den automatiserade framtiden
23:00 Tänk till talkshow 
23:15 Rapport
23:20 Guldfeber – stölderna på  
 Kungliga Myntkabinettet
00:20 Vem bor här? 
01:20 1/2 rum och kök 
01:50 McLeods döttrar 
04:45 Sverige idag 
05:15 Go'kväll 

09:00 Forum
12:00 Rapport
12:03 Forum
16:00 Rapport
16:05 Forum
16:15 Ekdal och Ekdal 
17:15 Nyheter på lätt svenska 
17:20 Nyhetstecken
17:30 Oddasat
17:45 Uutiset
17:55 Örtskolan 
18:00 Tjejer gör lumpen 
18:30 Historiens farligaste rovdjur
19:20 Glimt av Norge 
19:30 Veep 
20:00 Unisa 
20:30 Vad hände sen? 
21:00 Aktuellt
21:39 Lokala nyheter
21:49 Kulturnyheterna
21:56 Nyhetssammanfattning
22:00 Sportnytt
22:10 Utrikesbyrån 
22:40 Kriminella på nätet 
23:25 Vetenskapens värld 
00:25 Historiens farligaste rovdjur
01:45 Sportnytt 
01:55 Nyhetstecken 

05:30 Köket
05:45 Nyhetsmorgon
10:00 Malou efter tio 
12:00 Hem till gården 
12:30 Bytt är bytt 
13:30 Halv åtta hos mig 
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 Rebecka Martinsson 
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
02:50	Hawaii	five-0	
03:45 En plats i solen: Vintersol
04:45 Younger 

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

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

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

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

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

S. Larssons Alltjänst AB 
Golvslipning, mattläggning, 
tapetsering, målning, trädgård, 
beskärning, snöskottning, m.m.
Mob. 073-985 27 00.

ALLTJÄNST

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

BILDELAR

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

BILLACKERING

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

BILSERVICE

Foderspecialisten AB
Åsebro Kvarn
0521-360 48
www.asebrofoder.se
Hästfoder • hönsfoder • ved • strö

DJUR, TRÄGÅRD, 
LANTBRUK

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

DIESELSERVICE -  
TRANSPORTBILS-

SERVICE

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

DÄCK, 
DÄCKVERKSTAD

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

ENTREPRENAD

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

FÄRG

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

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

GOLV

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 

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

MÖBELTAPETSERARE

Habibi Åsens Pizzeria & Pub
À la carte  •  Fullst. rättigheter
Tel. 0530-300 72
Hemkörning

PIZZERIA

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

SMÅDJURS-
VETERINÄR

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

STUBBFRÄSNING

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

STÄD

Veteranpoolen
Vi hjälper dig med hantverk, städ, 
omsorg och trädgård m.m. Behö-
ver du hjälp på företaget ibland? 
Ring Veteranpoolen!  
Tel. 0530-72 50 50 eller maila  
mellerud@veteranpoolen.se
Välkommen!

www.seniorbolaget.se
Vi tar hand om städ, trädgård, 
snickeri och målning
Ring Monica 010-175 19 36

TJÄNSTER

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

TRÄDFÄLLNING

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

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

TRÄDGÅRDSTJÄNST

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

VÄRMEPUMPAR

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

STÄD

RS Däck & Recond
Däckservice, slipning 
strålkastarglas
070-310 32 84
Alltid lågpris på däck

DÄCK, 
DÄCKVERKSTAD

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

DJUR, TRÄGÅRD, 
LANTBRUK

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

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

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

Stödprenumeration 2020  
kostar bara 340 kronor

Stöd lokal
journalistik

MNYHETER
ELLERUDS

 LOKALTIDNINGEN FÖR MELLERUD

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

blends

2 nyanser

1 nyans

gradient1

gradient2

VVS
Allt inom 

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

Inramning
Konstnärsmaterial

073-354 47 84

ALLT INOM 
BYGG

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

Allt inom golv 

och mattor
Bänkskivor

Fönsterbrädor
Gravstenar – renovering

070-685 22 27

TRESTADS  
STENHUGGERI AB

Tel. 0530-414 10 • www.sunlike.se

Sol & värme 
utan att flyga

Byggnadsställningar
076-195 60 72

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
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Torsdag Fredag Lördag Söndag Måndag Tisdag

05:30 Köket 
05:45 Nyhetsmorgon
10:00 Malou efter tio 
12:00 Hem till gården 
12:30 Bytt är bytt 
13:30 Halv åtta hos mig 
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 Badhotellet 
21:00 Rebecka Martinsson 
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
02:50	Hawaii	five-0	
03:45 En plats i solen: Vintersol
04:45 Younger 

06:00 Morgonstudion
09:10 Hemmagympa
	 med	Sofia	
09:30 Saltön 
10:30 Father Brown 
11:15 Här är ditt liv 
12:40 Vi behöver varann 
14:45 Hajen som visste för mycket 
16:10 Strömsö 
16:40 Mord och inga visor 
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 Bästa träningen 
21:00 Husdrömmar Sicilien 
21:30 Hjälp, vi har köpt en bondgård!
22:00 Gift vid första ögonkastet
22:45 Normala människor 
23:15 Rapport
23:20 Trädgårdstider 
00:20 När mörkret kallar 
01:15 Sanditon 
02:00 Homeland 
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 Unisa 
16:45 Vad hände sen? 
17:15 Nyheter på lätt svenska
17:20 Nyhetstecken
17:30 Oddasat  17:45 Uutiset
17:55 Örtskolan 
18:00	Finland	är	finländskt	
18:30 Hitlers sista dagar 
19:20 Glimt av Norge 
19:30 Veep 
20:00 Världens natur: De kloka 
 valarna
20:55 Det söta livet – sommar 
21:00 Aktuellt
21:39 Lokala nyheter
21:49 Kulturnyheterna
21:56 Nyhetssammanfattning
22:00 Sportnytt
22:10 Under sanden 
23:50 Gör inte detta hemma 
00:20 Hitlers sista dagar 
01:10 Min röst: Minun ääni 
01:45 Sportnytt 
01:55 Nyhetstecken

05:30 Köket 
05:45 Nyhetsmorgon
10:00 Malou efter tio 
12:00 Hem till gården 
12:30 Bytt är bytt 
13:30 Halv åtta hos mig 
14:00 En plats i solen: Vintersol
16:00 Dr Phil 
17:00 Efter fem
17:50 Bli vän med V75 
17:55 Efter fem
18:50 Keno 
19:00 TV4Nyheterna
19:15 Sporten
19:20 TV4Vädret
19:30 Drömpyramiden 
20:00 Let‘s dance
21:30 Sjölyckan 
22:00 TV4Nyheterna och sport
22:15 TV4Vädret
22:25 Let‘s dance – resultatshow
22:50 Italian job 
01:00 Sleepy Hollow 
03:10 Approaching the unknown 
05:00 Husjägarna 

06:00 Morgonstudion
09:10 Hemmagympa 
	 med	Sofia	
09:30 Saltön 
10:30 Hemma igen 
11:15 Här är ditt liv 
12:45	K-märkta	ord	
12:50 Vandring med månen 
14:35 Fever pitch – en i laget 
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 Skavlan + 1 
22:00 Tyst vittne 
22:55 Rapport
23:00 Falsk identitet 
23:55 Gift vid första ögonkast
00:40 Hitlåtens historia 
01:10 Den kala sanningen 
01:40 Hjälp, vi har köpt en 
 bondgård!
04:40 Sverige idag 
05:10 Go'kväll 

09:00 Forum
12:00 Rapport
12:03 Forum
16:00 Rapport
16:05 Forum
16:15 Hej Morre 
16:45	Finland	är	finländskt	
17:15 Nyheter på lätt svenska 
17:20 Nyhetstecken
17:30 Oddasat
17:45 Uutiset
17:55 Örtskolan 
18:00 Fabrikens hjältar 
18:30 1945: Freden i Europa 
19:15 Min kompis Nietzsche 
19:30 Veep 
20:00 Lee Miller – fängslande 
 fotograf 
21:00 Aktuellt
21:22 Kulturnyheterna
21:30 Sportnytt
21:40 En labyrint av lögner 
23:40 Utrikesbyrån 
00:10 1945: Freden i Europa 
00:55 Gör inte detta hemma 
01:45 Sportnytt 
01:55 Nyhetstecken

06:00 Fixer upper 
07:00 Bygglov 
07:55 Nyhetsmorgon
11:30 Let's dance 
13:00 Let's dance – resultatshow
13:25 Sjölyckan 
13:55	Hela	kändis-Sverige	bakar
14:55 Going the distance 
16:55 En plats i solen: Vintersol
17:55 Keno 
18:00 V75 Direkt
19:00 TV4Nyheterna
19:15 Sporten
19:25 TV4Vädret
19:30 Drömpyramiden 
19:55 Lotto, Joker och Drömvinsten
20:00 Fångarna på fortet 
21:30 Mordet på Orientexpressen
22:00 TV4Nyheterna
22:05 TV4Vädret
22:15 Mordet på Orientexpressen
00:00 All the money in the world
03:00 Hardcore 
05:00 Husjägarna 

09:15 Hej Morre 
09:45 Tjejer gör lumpen 
10:15 Min röst: Minun ääni 
10:45 Historiens farligaste rovdjur
11:35 Historiens farligaste rovdjur
12:25 Utrikesbyrån 
12:55 Ekdal och Ekdal 
13:55 Yrke författare: Kjell Westö
14:50 Vetenskapens värld 
15:50 Sverige idag på romani 
 chib, arli
16:00 Rapport
16:05 Sverige idag på romani 
 chib, lovari
16:15 C'est la vie! 
18:05 Jag är kär i min bil 
19:00 Kulturstudion 
19:05 Tannhäuser med Peter Mattei
20:05 Kulturstudion 
20:10 Tannhäuser med Peter Mattei
21:22 Kulturstudion 
21:25 Tannhäuser med Peter Mattei
22:25 Kulturstudion 
22:30 Deutschland '86 
23:20 Kriminella på nätet 
00:05 Vad hände sen? 
00:35	Finland	är	finländskt	
01:05 Fabrikens hjältar 
01:45 Sportnytt 

05:55 Landet runt 
06:40 Fråga doktorn 
07:25 Uppdrag granskning 
08:25 Anslagstavlan 
08:30 Strömsö 
09:00 Helgstudion
12:00 Mötet 
12:15	K-märkta	ord	
12:20 Vem bor här? 
13:20 Bästa träningen 
14:20 Husdrömmar Sicilien 
14:50 Hitlåtens historia 
15:20 Mästarnas mästare 
16:20	Svenska	tv-historier	
16:50 Bäst i test 
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 Eurovision: Inför ESC 
22:30 Luuk & Hallberg 
23:15 Rapport
23:20 När mörkret kallar 
00:15 The water diviner 
05:05 Sverige! 
05:35 Vem vet mest? 

06:20 McLeods döttrar 
07:00 McLeods döttrar 
07:45 McLeods döttrar 
08:30 Den kala sanningen 
09:00 Helgstudion
12:00 Anslagstavlan 
12:05 Luuk & Hallberg 
12:50 Trädgårdstider 
13:50 Eurovision: Inför ESC 
15:20 Smartare än en femteklassare 
16:20	The	Stig-Helmer	story	
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 We got this 
21:45 Kappvändaren 
23:10 Rapport LIVE
23:15 Sällskapet – intervjuer 
 ifrån alltings mittpunkt 
23:25 Mord och inga visor 
00:15 Bästa träningen 
01:15 Falsk identitet 
02:10 Tyst vittne 
05:15 Landet runt

08:40 Sverige idag
09:00 Lee Miller – fängslande 
 fotograf 
10:00 Gudstjänst 
10:45 Tannhäuser med Peter Mattei 
14:00 Jag är kär i min bil 
14:55 Glimt av Norge 
15:05 Unisa 
15:35 Helt ärligt 
15:50 Sverige idag
16:00 Rapport
16:05 Sverige idag på meänkieli 
16:15 Helt ärligt
16:25 Flugor 
16:30 Fabrikens hjältar 
17:00 Keine Ahnung 
17:11 Kortfilmsklubben	–	engelska	
17:43	Kortfilmsklubben	–	franska	
18:00 Hej Morre 
18:30 Tjejer gör lumpen 
19:00 Världens natur: De kloka 
 valarna 
19:55 Historier från Norge runt 
20:00 Yrke författare: 
 Sirpa Kähkönen 
21:00 Aktuellt
21:15 Agenda
22:00 Dokument utifrån
22:55 Gudstjänst 
23:40 Ekdal och Ekdal 
00:40 Mitt judiska jag 

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 – borta 
 eller hemma bäst? 
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 Rolandz på Rondo 
21:00 Diggiloo 
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 
02:50	Hawaii	five-0	
03:45 En plats i solen: Vintersol 
04:45 Younger 

06:00 Fixer upper 
07:00 Bygglov 
07:55 Nyhetsmorgon
11:30 Fångarna på fortet 
12:55 Bert Karlsson – elefanten 
 i folkhemmet 
13:55 Bert Karlsson – elefanten 
 i folkhemmet 
14:55 Världens viktigaste kväll 
16:55 Sveriges yngsta 
 mästerkock 
17:55 Keno 
18:00 Bingolotto
19:00 TV4Nyheterna
19:15 Sporten
19:25 TV4Vädret
19:30 Bingolotto
20:00 Robinson – Gränslandet 
21:00 Robinson 
22:00 TV4Nyheterna
22:05 TV4Vädret
22:15 Wallander: Dödsängeln 
00:05 GW:s mord 
01:05 Bäckström 
02:05 Rebecka Martinsson 
03:05 Rebecka Martinsson 
04:05 Badhotellet 
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 – borta 
 eller hemma bäst? 
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	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
02:50	Hawaii	five-0	
03:45 En plats i solen: Vintersol 
04:45 Younger 

07:40 Sverige idag 
07:50 Sverige idag på meänkieli
08:00 Keine Ahnung 
08:10 Kortfilmsklubben	–	engelska	
08:42	Kortfilmsklubben	–	franska	
09:00 Forum   12:00 Rapport
12:03 Forum  16:00 Rapport
16:05 Forum
16:15 Gudstjänst 
17:00 Det söta livet – sommar 
17:15 Nyheter på lätt svenska 
17:20 Nyhetstecken
17:30 Oddasat  17:45 Uutiset
17:55 Örtskolan 
18:00 Skattjägarna 
18:30 Lee Miller – fängslande 
 fotograf 
19:30 Veep 
20:00 Vetenskapens värld 
21:00 Aktuellt
21:39 Lokala nyheter
21:49 Kulturnyheterna
21:56 Nyhetssammanfattning
22:00 Sportnytt LIVE
22:10 Gör inte detta hemma 
22:40 Om vi får bestämma 
23:35 Agenda 
00:20 Utrikesbyrån 
00:50 Tjejer gör lumpen 
01:45 Sportnytt 
01:55 Nyhetstecken 

06:00 Morgonstudion
09:10	Hemmagympa	med	Sofia	
09:30 Saltön 
10:30 Hemma igen 
11:15 Hemma igen 
12:00 Här är ditt liv 
13:30 Frökens första barn 
15:10	K-märkta	ord	
15:15 Sommaren 92 
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 
21:50 Mötet 
22:05 Falkenberg forever 
22:25 Sjukt oklar 
22:40 Rapport LIVE
22:45 Elena 
00:35 We got this 
01:20 Normala människor 
01:50 McLeods döttrar 
04:45 Sverige idag 
05:15 Fråga doktorn 

06:00 Morgonstudion
09:10	Hemmagympa	med	Sofia	
09:30 Saltön 10:30 Hemma igen 
12:00 Här är ditt liv 
13:30 Narkos 
14:55	K-märkta	ord	
15:00 Vuxna människor 
16:35 Svenska krusbär 
16:45 McLeods döttrar 
17:30 Sverige idag
18:00 Rapport
18:15 Lokala nyheter
18:25 Kulturnyheterna
18:38 Sportnytt
18:45 Kennedys: En maktsaga 
19:30 Rapport
19:55 Lokala nyheter
20:00 Trädgårdstider 
21:00 Gift vid första ögonkastet 
21:30 Catastrophe 
22:00 Dilan och Moa 
22:20 Rinkside 22:40 Rapport  
22:45 Älska mig 
23:30 Den automatiserade framtiden
00:30 Tänk till talkshow 
00:45 Husdrömmar Sicilien 
01:15 Mästarnas mästare 
02:15 McLeods döttrar 
05:00 Sverige idag 
05:30 Gift vid första ögonkastet

09:00 Forum
12:00 Rapport
12:03 Forum
16:00 Rapport
16:05 Forum
16:15 Agenda 
17:00 Det söta livet – sommar 
17:15 Nyheter på lätt svenska 
17:20 Nyhetstecken
17:30 Oddasat
17:45 Uutiset
17:55 Örtskolan 
18:00 Helt ärligt 
18:10 Helt ärligt 
18:20	Korta	tv-historier	
18:30 Vargar på vandring 
19:15	Svenska	tv-historier	
19:30 Veep 
20:00 Ekdal och Ekdal 
21:00 Aktuellt
21:39 Lokala nyheter
21:49 Kulturnyheterna
21:56 Nyhetssammanfattning
22:00 Sportnytt
22:10 True detective 
23:10 Min röst: Minun ääni 
23:40 Lee Miller – fängslande 
 fotograf 
00:40 Vargar på vandring 
01:45 Sportnytt 
01:55 Nyhetstecken
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Melodikrysset v.19 - 9 maj

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. 19 – 9 maj

FÖLJ OSS PÅ
FACEBOOK

Tel. 0530-470 50
0730-48 42 00

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

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

Pris 1.490.000:-

Boka visning!

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

Pris 930.000:-

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!

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!

Åsensbruk-Klippvägen 6G
Trevlig Brf. 1 rok . Boa 44 kvm. Ljus i fint skick. 
Balkong. Centralt. Hyra 1398:- Vatten, värme 
och kabel-tv ingår

Pris 160.000:-

Boka visning!

NYTT!
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Vi behöver din annonsbokning 
senast onsdag 13 maj

Torp & trädgårdstider

Vad har ni att 
komma med?! 

Med en annons i vårt 
tema Torp & Täppa 

tisdag 19 maj 
når du 10.900 hushåll 

och företag

Klubbat på Melleruds kommunfullmäktige
MELLERUD 
Fullmäktigemötet den 22 
april, förlagt till Sparbank-
salongen på Kulturbruket 
på Dal, innehöll 27 ären-
den. Mötet inleddes med 
att Melleruds tillförord-
nade kommunchef Annika 
Wennerblom presente-
rade sig och sin bakgrund.
Anna Granlund, enhetschef 
för kommunikation och sä-
kerhet, lämnade sedan en 
aktuell rapport om läget i 
kommunens verksamheter 
och vilka åtgärder som gjorts 
med anledning av corona-
pandemin.

– Vi lever i en pandemi-
bubbla och har nya fokusom-
råden med att löpande säker-
ställa tillgång på advekat 
skyddsutrustning och med-
verka vid samordning mellan 
funktioner på både lokal och 
regional nivå. Det handlar 
bland annat om uthållig per-
sonalförsörjning och åtgär-
der för att minska smittsprid-
ning. Vi är ålagda att 
rapportera till Länsstyrelsen 
och Socialstyrelsen varje 
vecka. Rapportering är vik-
tigt, vi kommunicerar dels 
genom annons i lokaltid-
ningen och dels på sociala 
medier. Bland annat om hur 
vi stöttar näringslivet och 
föreningslivet. Vi håller även 
på att skapa en särskild sida 
med information för perso-
ner som talar andra språk, 
förklarade Anna Granlund.

Ingen taxa
Fullmäktige beslutade att 
ingen taxa (150 kronor per 
kvadratmeter) för uteserve-
ring tas ut för restauranger 
och butiker till och med 31 
december 2020 med anled-
ning av covid-19. Med ute-
servering avses även om en 
butik ansöker om att få flytta 
ut del av sin försäljning ut-
omhus i direkt anslutning till 
butiken.

Redovisningar  
och bokslut
Beslut togs att Melleruds 
kommun beviljar förbunds-
direktionen för Norra Älvs-
borgs Räddningstjänstför-
bunds (NÄRF) och de 
enskilda förtroendevalda i 
detta organ ansvarsfrihet för 
2019 års verksamhet. För-
bundet redovisar år 2019 ett 
balanserat resultat om 3 022 
000 kronor inklusive sot-
ningsverksamheten. I resul-
tatet ingår en positiv budget-
avvikelse avseende 
avskrivningar med cirka 
800 000 kronor.

Det kommunala fastig-
hetsbolaget AB Melleruds 
Bostäder har en marknadsan-
del på drygt 50 procent av det 
totala antalet hyresrätter i 
kommunen. Bolaget visar ett 
överskott på 3,7 miljoner 
kronor för 2019. Under verk-
samhetsåret 2019 har solidi-
teten ökat från 10,1 procent 
till 12,1 procent.

Godkändes gjordes redo-

visningen av kommunfull-
mäktiges, kommunstyrelse-
förvaltningens och 
samhällsbyggnadsförvalt-
ningens bokslut för 2019. 
Byggnadsnämndens bokslut 
på cirka 125 000 kronor god-
kändes liksom kultur- och 
utbildningsnämndens bok-
slut som hamnade på minus 
cirka 4,2 miljoner kronor.

Även socialnämnden re-
dovisade ett minusresultat på 
2,1 miljoner kronor, vars re-
dovisning godkändes.

Tilläggsanslag
Man beslöt att tilldela kultur- 
och utbildningsnämnden ett 
tilläggsanslag på tio miljoner 
kronor samt att budgetera det 
extra statsbidraget för att 
matcha tilläggsanslaget. Ar-
betet med bokslut för 2019 
pågår, av olika skäl är proces-
sen långsammare i år. Det 
finns ingen möjlighet att föra 
över icke förbrukade medel 
av ”flyktingpåsen” till 2020. 
Flyktingpåsen avslutas un-
der 2019 och förbättrar resul-
tatet med elva miljoner kro-
nor. Konsekvensen blir att 
det saknas tio miljoner kro-
nor under 2020 som var 
tänkta att finansiera en del av 
kultur- och utbildnings-
nämndens verksamhet med 
nyanlända.

Reviderad version
Fullmäktige beslutade att 
anta reviderad vision för 
Melleruds kommun enligt 

följande ”Mellerud – en att-
raktiv och drivande kommun 
i framkant av utvecklingen. 
Vi står för företagsamhet, 
delaktighet och omtanke om 
varandra. Vi ger trygg väl-
färd till alla generationer, 
med särskild uppmärksam-
het på det förebyggande ar-
betet med fokus på ungdomar 
och barnfamiljer.”

Haltande process
Michael Melby (S) framhöll 
att processen haltat och me-
nade att S eget förslag som 
lämnats fram i en motion 
bygger på social närhet och 
Agenda 2010. Han yrkade 
bifall på S förslag som lyder 
” Mellerud är kommunen där 
invånare, oavsett ålder och 
bakgrund, ges möjlighet till 
ett gott liv och känner sig 
trygga, delaktiga och respek-
terade.”

Morgan E Andersson (C) 
sade att en vision ofta ut-
trycks som ett önskat fram-
tida tillstånd.

– I föreliggande förslag har 
hänsyn tagits till inkomna 
förslag. Jag yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag, 
sade han.

Även SD och L har lämnat 
in förslag till ny vision.

– Det har varit en resa som 
inte varit särskilt tydlig. Vi 
har inte fått klart för oss var, 
när och hur. En tydligare 
process vore önskvärd, me-
nade Ulf Rexefjord (SD).

Kommunfullmäktige gick 

på kommunstyrelsens för-
slag.

Fullmäktiges mål
Kommunfullmäktiges mål 
2021 klubbades igenom.

Melleruds kommun: 1. Tar 
ansvar för vår livsmiljö, ar-
betar förebyggande och vär-
nar förutsättningarna för ett 
gott liv i ett socialt, ekono-
miskt och miljömässigt per-
spektiv. 2. Är välkomnande 
och inbjuder till medska-
pande – internt och externt 
– för en utvecklad samhälls-
service och ökad attraktivitet 
3. Främjar företagsamhet, 
företagande och förenings-
liv.

S reserverade sig mot be-
slutet till förmån för sitt eget 
förslag.

Lars Nilsson (S) lade fram 
ett förslag där bland annat 
orden trygghet och säkerhet 
fanns med.

– Vi känner inte igen oss i 
processen, vi hade förväntat 
oss en diskussion, sade han.

– Fullmäktiges mål gäller 
under mandatperioden, där-
för är det majoriteten som 
avgör vilka målen är. Det är 
strategiska mål på övergri-
pande nivå, sade Morgan E 
Andersson.

Efter votering blev det 21 
ja-röster för kommunstyrel-
sens förslag och nio till Lars 
Nilsson förslag. 

Näringslivsstrategi
Näringslivsstrategi för Mel-

leruds kommun antogs. Fem 
fokusområden har identifie-
rats i den nya näringslivs-
strategin: infrastruktur och 
kollektivtrafik, besöksnä-
ring, kompetensförsörjning, 
marknadsföring och platsut-
veckling.

I ärendet Framtidens vård-
informationsmiljö (FVM) –  
gemensamt IT-stöd för häl-
so- och sjukvården i Västra 
Götaland beslöt kommun-
fullmäktige att:

1. begära anstånd med 
hänvisning till pågående 
pandemi. Frågan om force 
majeure kan åberopas för 
upphandlingsförfarandet bör 
prövas av avtalsparterna.

2. i den mån anstånd inte 
är möjligt enligt punkt 1, 
avstå från Västra Götalands-
regionens option 3, med 
hänvisning till svårigheten 
att värdera kostnad/nytta.

3. Melleruds kommun 
fortsätter sitt arbete med att 
aktivt följa, utveckla och 
implementera e-hälsa i enlig-
het med nationella och regio-
nala mål och strategier.

Sista punkten är ett tillägg 
av Karin Nodin (C) som rös-
tades igenom.
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se


