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Välkomna!

Träolja med ny förbättrad kavlitet! 
Håll uteplatsen fräsch och fin längre. 
Rek ca pris 427:- Bruten kulör 218:-

169:-

Beckers Elit Träolja 
2,7 liter 

På språng mot 
grönbete

I lördags släpptes 150 kossor ut på grönbete på Bergs Säteri utanför Mellerud. Andra gruppen på cirka 120 kossor släpptes ut dagen efter. Kossorna bjöd på härliga krumsprång i solskenet. Foto: Susanne Emanuelsson.

– Sista sidan –

Har landets  
nöjdaste kunder

– Sidan 5 –

Klart för bygge  
av tankstation

– Sidan 8 –

Lättnad hos OKK  
över arrendeavtal

– Sidan 9 –

Priserna gäller måndag 11/5 – söndag 17/5 2020  
med reservation för ev slutförsäljning och tryckfel.

Kvarnkullen
Öppet alla dagar 8 - 22

BONUSKUND

  89:-
/kg

BONUSKUND

Svensk fläskkarré
Dalsjöfors, Sverige, färsk, benfri,
i bit, ca 1,1kg
Max 2 köp/hushåll/vecka 20

BONUSKUND

4995
/kg

Fetaost
Taverna, 100g, jfr-pris 75,00/kg

15:-
2 för

Svensk kycklingfilé
Kronfågel, Sverige, färsk, ca 925g
Max 3 köp/hushåll/vecka 20

Lösviktsgodis
Smått och gott.

5995
/kg

Havskräftor
Falkenberg, Nephrops norvegicus,
Skagerack, kokta, i hink, 700g,
jfr-pris 112,86/kg

79:-
/st

Frysta bär
Garant, flera sorter, gäller ej ekologiska,
225-250g, jfr-pris 40,00-44,44/kg
Max 5 köp/hushåll/vecka 20

10:-
/st
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V 21-24 Helgöppet 11-17
V 26-35 Alla dagar 11-17

 ekholmen
cafÈ & gÅrdsbutik

Välkomna!

Vi har kött & hamburgare till grillen 
från våra egna ekologiska djur

Nu öppnar vi för säsongen

21-24/5 
öppet kl.11-17 
Afternoon tea serveras 23/5

31/5 Mors dag  
Kakkalas kl. 12-16  
Bokade bord har företräde

Tel. 070-322 59 62 • Vägbeskrivning: Väg 166 vid Gunnarsnäs kyrka, skyltat

Afternoon tea  
28/6 • 19/7 • 16/8

kl. 14-16
Boka gärna bord

Telefon 0521-303 52 • Storgatan 15, Brålanda

Från och med måndag 4 maj

enbart tidsbeställning, för att undvika köer

om att upphandling gällande byggmaterial 
ligger ute inom kategorierna:

• Byggvaror

• Färgvaror

• Golvvaror

Ni hittar upphandlingen via www.e-avrop.com 
via Melleruds kommun.

AB Melleruds Bostäder 
informerar

Besök i Grinstads 

Lanthandel

Föredrag Agneta Johansson

  
  Rotary

Mellerud
Måndag 18/5 

VÄLKOMNA!
Pastorsexpedition (13 och 18 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

13-20 maj 2020
Bönsöndagen - ”Bönen”

Stiftskollekt går till: Karlstads kyrkosångsförbund

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

BOLSTADS FÖRSAMLING
Sön 17/5 18:00 Musik i vårkväll i Klöveskogs kyrka, 
   Kerstin Öqvist. På piano: Peter Söderlund.  
   Swishnummer för kollekt: 123 049 04 17

HOLMS FÖRSAMLING
Tor 14/5 10:00 Mässa i Kyrkans Hus, Pär-Åke Henriksson.
Tor 14/5 18:30 Aftonsång i Kyrkans Hus, Pär-Åke 
   Henriksson och Anders Fredriksson.
Sön 17/5 11:00 Gudstjänst i Kyrkans Hus,  
   Lars-Åke Petersson.
   Swishnummer för kollekt: 123 440 00 32

SKÅLLERUDS FÖRSAMLING
Ons 13/5 17:30 Utflykt/Vandring för alla oavsett ålder som 
   kan gå ca 3 km på lätt stig. Vi besöker 
   Mjölkudden. Samling vid parkeringen mellan 
   Upperuds sluss och Östebo. Medtag egen 
   matsäck och lämpliga kläder.
   Frågor/anmälan till: Martin Niklasson på 
   tel/sms 0722-00 62 10
Sön 17/5 15:00 Gudstjänst i Skålleruds kyrka, 
   Lars-Åke Petersson.
   Swishnummer för kollekt: 123 614 70 86

ÖRS FÖRSAMLING
Ons 20/5 17:30 Utflykt/Vandring för alla oavsett ålder som 
   kan gå ca 3 km på stig uppför och nerför 
   berg. Vi besöker Buterudsklacken. Samling 
   vid parkeringen på västra sidan av Buteruds 
   sluss. Medtag egen matsäck och lämpliga 
   kläder. Frågor/anmälan till: Martin 
   Niklasson på tel/sms 0722-00 62 10

Daniel 070-140 05 25 
www.cityporslin.se

Vi ses på torget!
Fredag kl. 9-17

Hela turlistan på 
www.vaccindirekt.se

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

Lö 16/5 Coop Mellerud 11-15                

Kungörelse enligt  
Plan- och bygglagen

Underrättelse för de som berörs av bygglov:

Bygglov för nybyggnad av transformatorstation på 
fastigheten Sapphult 1:3.

Med berörd menas rågranne eller känd sakägare.

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

Handlingarna finns tillgängliga hos Tillväxtenhe-
ten, 464 80 MELLERUD

Denna underrättelse är endast för kännedom.

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

Byggloven kungörs på: www.bolagsverket.se/poit

Publiceringsdatum: 2020-05-13

Kungörelse-id är: K293038/20

Kanelbullar
6-pack

Torget, Mellerud • Tisdag 19 maj

20:- Kakprofessorn 070-650 60 15

Inför ny sms-tjänst
Melleruds kommunin-
vånare kan nu via en ny 
sms-tjänst snabbt få med-
delanden om störningar i 
kommunens dagliga drift 
eller vid kritiska avbrott 
och händelser.
Den 6 maj började Melleruds 
kommun att använda en ny 
sms-tjänst för att snabbare nå 
ut med information vid pla-
nerade eller oplanerade stör-
ningar som exempelvis på-
verkar kommunal 
vattenförsörjning eller vägar. 
En sms-avisering skickas 
bara ut till de boende inom 
det geografiska område som 
berörs av händelsen. Vid 
större störningar som påver-
kar hela kommunen på ett 
eller annat sätt, skickas sms 
ut till alla invånare.

Med sms-tjänsten når man 

dem som är folkbokförda i 
Melleruds kommun, under 
förutsättning att de har ett 
abonnemang för mobiltele-
fon som är knuten till den 
adressen. De som har före-
tagsmobil, skyddat nummer 
eller äger ett fritidshus i kom-
munen kan ta del av tjänsten 
genom att registrera sitt mo-
bilnummer på kommunens 
webbplats.

Tjänsten kan även använ-
das av de som äger flera 
fastigheter eller som vill få 
information om driftstör-
ningar hos till exempel äldre 
anhöriga eller obemannade 
anläggningar. Sms-tjänsten 
kommer enbart att användas 
till att sprida viktig samhälls-
information och kommer 
inte att utnyttjas i marknads-
föringssyfte.

Telefonbedrägeri
En äldre person i Melleruds 
kommun blev nyligen upp-
ringd av en person som ta-
lade svenska med brytning 
och som uppgav sig ringa 
från Svea Ekonomi. 

Efter att ha rabblat den 
uppringda personens person-
nummer på tio siffror berät-
tade uppringaren att man 

godkänt en låneansökan och 
pengarna skulle sättas in, om 
bara personen kunde uppge 
sitt bankkontonummer.

Den uppringda personen 
sade direkt att hen inte alls 
ansökt om något lån och lade 
sedan på luren.

Händelsen är polisanmäld 
och polisen vill varna all-
mänheten för sådana här be-
drägeriförsök.

FISKBILEN erbjuder

Torget, Mellerud • Fred. kl . 10-18

Färska räkor 

helt kilo 169:-
Nykokta 
havskräftor 

helt kilo 169:-

MEDLEMSMÖTEN
är tills vidare inställda

SÖDRA DAL
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AKTUELLA ERBJUDANDEN 13/5-17/5
MELLERUD 

VÄLKOMMEN TILL 
COOP MELLERUD!

Öppet alla dagar 06–22

27)%�  

Manuella charken erbjuder:

PRÄST/HERRGÅRD/GREVE
Falbygdens. Långlagrad. Ord. pris 159-179:-/kg.

CAPRI SUN/SUN LOLLY
Ord. pris 31:50-32:50/st. 

GRILLARE MED GLAZE
Göl. Välj mellan olika sorter. 400 g. 
Jfr-pris 74:88/kg. Ord. pris 49:95/st.

TORSKRYGG
Findus. 450 g. Jfr-pris 175:56/kg. Ord. pris 109:-/förp.

79k�    119k�  

29)%�  

Ibland blir man bara så glad...
När man läser vissa mail 
blir man så himla glad att 
man vill dela med sig av 
detta.
Så kändes det när raderna i 
slutet av denna text hamnade 
i mailboxen i torsdags. 

Vi lägger ner en hel del 
tankeverksamhet och jobb på 

att utforma våra egenannon-
ser inför temanumren. Perso-
nalen har vid ett flertal tillfäl-
len fått till sig att många går 
och väntar på vad Christina 
ska hitta på till nästa gång. 
Det är så roligt att vår an-
nonsidé kan skapa förväntan 
bland er läsare.

Men detta mailet är kanske 
det ultimata beviset för att vi 
har lyckats i vår marknadsfö-
ring!

”Hey, Christina Callhs an-
nonser om att annonsera är så 
smarta, påhittiga och humo-
ristiska så man blir glad när 
man ser dom. Om jag behö-

ver annonsera för min firma 
någon gång så blir det i Mel-
leruds Nyheter tack vare 
dessa annonser. Tack för en 
bra tidning och framför allt 
dessa roliga annonser från 
Christina. Ha det bäst.”

Susanne Emanuelsson

Exempel på bilder av vår härliga annonssäljare och annonsmodell Christina Svensson Callh.

Annica släppte självbiografisk roman

Annica Westman från 
Åmål, specialpedagog och 
företagare, gick igenom 
en livskris och följde sin 
tidigaste barndomsdröm 
att hjälpa barnen i Afrika.  
Nu har hon släppt den 
självbiografiska romanen 
”Mitt zulunamn är Ing-
elosi”.
Genom sitt volontärarbete 
med sexuellt traumatiserade 
barn förlorade hon sin egen 
känslomässiga oskuld. I vår 
debuterar hon med en själv-
biografisk bok om sin per-
sonliga resa.

– Det handlar om hopp. Jag 
lever i Sverige som är ett 
tryggt, säkert land. Det är så 
mycket vi tar för givet i vår 
vardag. Kvinnorna i Sydaf-
rika som jobbar för att hjälpa 
de sexuellt traumatiserade 
barnen lever långt ifrån den 

Boken släpptes den 9 april.

verkligheten. De har så lite. 
Ändå lever de ett liv med så 
mycket kärlek och värme, 
styrka, hopp och engage-
mang. Vem är då jag att inte 
göra det? säger Annica West-
man.

Annica grundade Insam-
lingsstiftelsen Bobbi Bear 
Sweden där hon arbetar för 
att samla in pengar till arbetet 
att ge dessa barn en framtid. 
Det gör hon genom att bland 
annat hålla föreläsningar och 
i slutet av februari arrangera-
de hon en välgörenhetskon-
sert i Åmål. För varje sålt 
exemplar av boken donerar 
hon 20 kronor till stiftelsen, 
där hon vet att pengarna gör 
nytta.

– Min känslomässiga 
oskuld smulades sönder när 
jag om och om igen bevitt-
nade de slocknade ögonen 
hos barnen som utsatts för 
det vidrigaste av mänskligt 
beteende. Med hjälpen de får 
blir barnen överlevare istäl-
let för offer.

I Sydafrika fann Annica 
inte bara sig själv och sin 
livsuppgift. Hon adopterades 
av sin afrikanska familj som 
gav henne zulunamnet Ing-
elosi. Det betyder ängel.

Nu vill hon uppmana oss 
att lyssna inåt, till det som 
känns sant i hjärtat – och lita 
på det. Att våga vara ”både-
och” – starka och framgångs-

Författaren Annica Westman.

rika, men också visa vår 
sårbarhet och be andra om 
hjälp.

Skrivandet i sig har varit 
en berg-och-dal-bana med 
både glädje och tvivel. Ena 
stunden har hon känt att det 

blir jättebra och nästa ”vem 
tror du att du är?”.

– ag pendlar mellan att 
känna mig som ett stort och 
vilt lejon och en liten besked-
lig kattunge. Ytterst handlar 
det om att ge Jante på käften!

Fotnot: Annica har bott i 
Mellerud i många år, innan 
flytten till Åmål.
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Veckans lunch

Kö till fästingbussen
Tina Ekström Petrone betalar för sin TBE-spruta till Andreas Manucheri innan hon går in i bussen för att bli 
vaccinerad.

MELLERUD 
I torsdags besöktes Melle-
rud av Fästingbussen där 
allmänheten kunde vacci-
nera sig mot TBE, det gavs 
även resevaccinationer.
Kön ringlade lång fram till 
Andreas Manucheri, som tog 
betalt innan det var dags att 
gå in i bussen och få sin 
spruta. Det var enkelt att 
anmäla sig, antingen på läs-
plattor som stod intill bussen 
eller i sin egen mobiltelefon.
De som väntade på sin tur 
höll avstånd och väntan var 
inte alltför lång.

– Det är första sprutan för 
mig och jag tycker inte om 
att ta sprutor, erkände Tina 

Ekström Petrone innan hon 
äntrade bussen.

På fasting.nu står följande 
information om TBE:

”Om du bor eller vistas i 
områden där fästingar och 
TBE-smitta förekommer är 
det viktigt att vaccinera dig 
mot TBE, fästingöverförd 
hjärninflammation. Någon 
behandling mot TBE finns 
inte. Under 1990-talet an-
mäldes 50–70 fall per år i 
Sverige, därefter har antalet 
fall ökat till 200-390 fall per 
år. 2019 rapporterades 358 
fall. Den som blir smittad av 
TBE-virus kan efter en till 
två veckor få influensalik-
nande symtom, som lindrig 
feber och värk i huvud och 

kropp. Besvären varar i upp 
till en vecka. Efter det känner 
man sig återställd och får då 
livslång immunitet. Men för 
några återkommer sjukdo-
men efter cirka en vecka med 
mer uttalade symtom.

Hos ungefär var tredje som 
smittats sprids viruset vidare 
till hjärna och hjärnhinnor. 
Efter cirka en vecka blir man 
då sjuk igen med hög feber, 
huvudvärk, illamående, 
kräkningar och påverkat all-
mäntillstånd. Man behöver 
då sjukhusvård. Diagnosen 
ställs genom blodprov och 
undersökning av ryggmärgs-
vätskan.”
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se

Föreningar i Mellerud
Vi kommer i en serie ar-
tiklar att skriva om för-
eningslivet i Melleruds 
kommun. Fokus kommer 
att ligga på föreningarnas 
ungdomsverksamhet, 
både i dessa Coronatider 
och i allmänhet. Vi bör-
jar med en översikt över 
kommunens föreningsliv 
totalt.
Sverige är ett av de länder 
som har rikast föreningsli-
vet. Till exempel är nästan 
hela vårt idrottsliv organise-
rat i föreningar där hundratu-
sentals vuxna arbetar ideellt 
som ledare och i andra funk-
tioner.

Statistiska Centralbyrån 
publicerade 20 april i år en 
rapport som bland annat tar 
upp föreningsanslutning. 
Enligt rapporten tillhör 75 
procent av alla svenskar 16 
år eller äldre en eller flera 
föreningar. Detta inkluderar 
dem som är med i en fackför-
ening. 29 procent av alla över 
16 år är aktiva i en eller flera 
föreningar.

Fackföreningarna har flest 
medlemmar, men idrotten är 
inte långt efter. 975 000 
svenskar är med i en förening 
som sysslar med idrott eller 
friluftsliv. 395 000 är enga-
gerade i en förening som ar-
betar med kultur, inklusive 
körsång.

Många föreningar 
i Mellerud
Det finns inga siffror på hur 
många Mellerudsbor som är 
med i föreningar, men man 
kan ana att det är många. På 
kommunens hemsida finns 
ett föreningsregister som 
bygger på föreningarnas 

uppgifter. Inklusive kyrkliga 
organisationer, studieför-
bund och politiska partiför-
eningar finns 123 föreningar 
i registret. Det bör påpekas 
att de fackliga organisatio-
nerna inte finns med.

Ett antal av föreningarna 
och förbunden är sådana som 
täcker hela Dalsland eller 
Fyrbodal. Det finns till ex-
empel sex registrerade stu-
dieförbund, men bara ett som 
har kontor i vår kommun. 
Men trots detta bör man 
kunna säga att vi är en fören-
ingsrik kommun.

Inte helt väntat är kultur-
föreningarna flest, 29 styck-
en. Men här är sex stycken 
Dalslandsorganisationer, 
och även hembygdsgårdarna 
ingår. 

Som tvåa kommer idrotts-
föreningarna. De utgör drygt 
en femtedel av alla registre-
rade föreningar.

Kommunens stöd
Melleruds policy när det gäl-
ler föreningsstöd är att man 
stödjer verksamheter för 
ungdomar, funktionshindra-
de och pensionärer. Det se-
nare ges av socialnämnden.

Kommunens stöd ges i 
huvudsak i två former, ett 
driftsbidrag för föreningar 
som har egna lokaler och 
lokalt aktivitetsstöd. Det se-
nare ges för aktiviteter rik-
tade till 7-20-åringar med 
åtta kronor per deltagartill-
fälle. Föreningarna redovisar 
sina aktiviteter två gånger 
per år. 

Föreningarna kan också 
söka om extra bidrag för 
särskilda ändamål och få 
extra stöd om de anordnar 

lovaktiviteter för barn och 
ungdom.

Under det senaste kalen-
deråret har totalt 16 fören-
ingar fått LOK-stödet från 
kommunen. Summorna va-
rierar mellan 392 kronor och 
80 016 kronor. 

De fem i topp är:
Melleruds IF: 80 016 kronor
Åsebro IF: 53 552 kronor
Kroppefjälls IF: 47 238 kro-
nor
Melleruds Handbollsklubb: 
43 473 kronor
Melleruds Ridklubb: 27 328 
kronor

Det finns även ett statligt 
aktivitetsstöd som för de 
flesta ansöks från Riks-
idrottsförbundet.

Subventionerade lokaler
De föreningar som bedriver 
sin verksamhet i kommunala 
lokaler har en subventione-
rad hyra. När det gäller fot-
bollsanläggningarna ägs tre 
av dem av kommunen, men 
sköts av föreningarna. Det 
gäller Rådavallen, Brunns-
vallen och Håvåsen. Fören-
ingarna får ett bidrag för 
driften av anläggningarna. 
Bidraget ska täcka skillna-
den mellan kostnaden och 
vad föreningen skulle betalat 
i hyra om kommunen skött 
planerna. Åsebro IF äger sin 
anläggning och får ett bidrag 
baserat på samma principer.

Fortsättning
I kommande artiklar kom-
mer vi att titta på några en-
skilda föreningar av olika 
slag.

Lars Nilsson Idéspruta nominerad
Margareta Frost-Johans-
son, utvecklingsledare på 
Hushållningssällskapet 
Västra, är nominerad till 
Visa vägen-priset i kate-
gorin Årets eldsjäl. 
Priset delas ut av Samhall för 
att uppmärksamma männ-
iskor som går i bräschen för 
att bryta utanförskap för 
personer med funktionsned-
sättning.

Margareta Frost-Johans-
son har under många år varit 
en drivande kraft bakom 
mängder av projekt som un-
derlättar livssituationen för 
personer med olika funk-
tionsvariationer. Till exem-
pel apparna i Matglad-famil-
jen. De kostnadsfria 
matlagningsapplikationerna 
ger med hjälp av sin banbry-
tande pedagogik och design 
stöd till personer med kogni-
tiva funktionsvariationer, så 
att de själv kan klara sin 
vardag:

– Det är helt fantastiskt att 
MatGlad-appen har fått en 
sådan enorm spridning i hela 
Sverige. Den hjälper många 
till ett mer självständigt liv. 
Att kunna laga sin egen mat 
betyder så mycket för själv-
känsla och självförtroende, 
säger Margareta Frost-Jo-
hansson. 

Margareta tillsammans med Krister, som är en av testpiloterna.

Kokboksappen är redan 
mångfalt prisbelönad. Nu är 
det Margareta Frost-Johans-
sons tur att bli nominerad till 
ett viktigt pris. Hennes aldrig 
sinande entusiasm har varit 
drivkraften i många projekt 
som underlättar människors 
vardag. Hon poängterar dock 
att det är gemensamt teamar-
bete som gjort de digitala 
verktygen så lyckade och 
lustfyllda. 

– Jag är väldigt glad att vi 
vågade satsa på digitala stöd, 
trots att vi inte hade någon 
större erfarenhet när vi star-
tade och att vi hamnade så 
rätt med tanke på användar-
vänlighet och lättillgänglig-
het. Det hade aldrig gått utan 
all underbar personal inom 

LSS/Funktionshinderverk-
samheten och alla i målgrup-
pen som varit med och testat, 
prövat och utvärderat. 

Arbetet med kokboksap-
pen Matglad har fött många 
nya idéer. Just nu är Marga-
reta Frost-Johansson och 
hennes team i full gång med 
att utveckla fler appar som 
främjar hälsa och livskvalitet 
för personer med funktions-
variationer. 

Spelappen GoGlad ska 
motivera till rörelse på ett kul 
sätt, och appen TAKK-för-
maten är en kokboksapp med 
film, tal och tecken som al-
ternativ och kompletterande 
kommunikation. 

Senior
MATSEDEL

Vecka 21 Skolan
Måndag 18/5: Fiskbullar i dillsås med kokt 
potatis och gröna ärtor.
Dessert: Konserverade päron.

Tisdag 19/5: Köttfärs i ugn med kokt potatis, 
brunsås, skivade morötter och lingonsylt.
Dessert: Fruktsoppa.

Onsdag 20/5: Ärtsoppa med fläsk. 
Dessert: Pannkakor med sylt.

Torsdag 21/5: Stekt kycklingfilé, klyftpotatis, 
kall bearnaisesås och bukettgrönsaker. 
Dessert: Bärkaka med vispad grädde.

Fredag 22/5: Klassisk fläskköttgryta med kokt 
potatis och broccoli.
Dessert: Nyponsoppa.

Lördag 23/5: Kassler med potatisgratäng och 
värdshusgrönsaker.
Dessert: Körsbärskräm.

Söndag 24/5: Fiskgratäng med skaldjurssås, 
kokt potatis och sommarblandning.
Dessert: Bärcheesecake.

Hemtjänstens alternativ v. 21
Mån: Ugnspannkaka med stekt fläsk och grönsaker. 
Tis-lör: Sprödbakad fisk med potatismos och grönsaker. 
Sön: Ugnspannkaka med stekt fläsk och grönsaker. 

Måndag Fiskbullar** i dillsås med 
potatis och gröna ärtor.
Alt: Jalapeno- och kidneybönbiff med 
potatis, majscremé och gröna ärtor. 
Tisdag Köttfärs* i ugn, brunsås, 
potatis, lingonsylt och skivade 
morötter.
Alt: Veg. ugnsfärs med brunsås, potatis, 
lingonsylt och skivade morötter.
Onsdag Klassisk fläskköttsgryta* 
med bulgur och broccoli.
Alt: Quorngryta med bulgur och  
broccoli.
Torsdag Kristi Himmelfärdsdag.
Fredag LOVDAG
Varje dag serveras: 

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

**Miljömärkt.
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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

Marcus  har landets nöjdaste kunder

Marcus Ljungdahl toppar listan över Sveriges mest transparenta mäk-
lare. Foto: Alicia Edelman.

STOCKHOLM/MELLERUD 
Marcus Ljungdahl, upp-
växt i Mellerud, gör succé 
inom mäklarbranschen 
i sitt relativt nystartade 
mäklarbolag i Stockholm. 
Han toppar listan för 2019 
över landets mest trans-
parenta mäklare.
Det är mäklarguiden Hitta-
mäklare som har tagit fram 

en topplista för de mest trans-
parenta mäklarna under 
2019. Med transparent me-
nas de mäklare som har fått 
in rekommendationer från 
störst andel av sina kunder. 

I Sverige har totalt sju 
mäklare uppnått 100 procent 
transparens och det är Mar-
cus Ljungdahl som ligger 
etta med sina 88 rekommen-
dationer av 88 möjliga.

– Detta är jäkligt kul. Alla 
mina kunder har gått in och 
rekommenderat mig vidare 
och gett referenser. Det är 
självklart en bra marknads-
föring och ett kvitto på att 
man gör ett bra jobb, konsta-
terar Marcus.

Det var Marcus och två 
kollegor som startade Alicia 
Edelman  i september 2018. 
Idag sysselsätter företaget 
tolv personer, varav åtta är 
mäklare, tre är koordinatorer 
och en VD.

– Vi har många duktiga 
mäklare och har haft väldigt 
lyckade rekryteringar, 
många har vi hittat via tips 
från vänner och bekanta, sä-
ger Marcus.

Hjälpt Mellerudsbor
Han berättar vidare att han 
hjälpt sex-sju Mellerudsbor 
att sälja sina bostäder i 
Stockholm.

– Jag tror att många läst 
tidigare artiklar om mig i 
Melleruds Nyheter, de vet att 
jag är väletablerad i Stock-
holm.

Vad är det som gör sig så 
framgångsrik?

– En anledning är att jag 
har en nära och personlig 
kontakt med mina kunder 
och att de känner att vi verk-
ligen gör allt för att mini-
mera eventuella problem När 
jag åker ut till ett kundmöte 
så är alltid mitt mål att kun-
den ska rekommendera mig 
vidare när försäljningen är 
klar, svarar  Marcus.

Företaget säljer både villor 
och lägenheter, men för Mar-
cus del handlar det till 98 

procent om lägenhetsförsälj-
ningar. Företaget säljer bo-
städer över hela Stockholm, 
men Marcus säljer mest bo-
städer innanför tull. 

Ett ungefärligt snittpris per 
kvadratmeter där hamnar på 
cirka 90 000 kronor.

Påverkan av corona
Hur påverkas ni av Co-
vid-19?

– Vi undviker slutna rum. 
Mitt jobb innebär ju att man 
träffar mycket folk, men vi 
har bokat av möten om kun-
den har förkylningssymp-

tom. Man måste vara försik-
tig, många restauranger har 
tagit detta på allvar och har 
ökat avstånden mellan bor-
den. När det gäller jobbet så 
var vi lite oroliga i mars. 
Halva mars gick jättebra, 
resten av månaden märkte vi 
en viss minskning av perso-
ner på visning. Priserna lig-
ger något lägre nu, cirka fem 
procent. Sista veckan tycker 
jag har varit mer positiv och 
idag har jag haft fyra vis-
ningar, säger Marcus.

Mäklaryrket i storstaden 
innebär många och långa 

arbetsdagar. Men Marcus 
förklarar att han och sambon 
Sara lever ett balanserat liv. 
20 juni är deras första barn, 
en son, beräknad och inflytt-
ningen i en nyrenoverad lä-
genhet sker om någon vecka.

– Vi jobbar långa dagar, 
men försöker undvika att 
stressa. Det gäller att sova 
bra och att träna för att orka 
med livet som fastighets-
mäklare, tipsar Marcus.
 Susanne Emanuelson

susanne@mellerudsnyheter.se

Extrapengar till asfaltering

Förra veckan frästes en del av Storgatan upp, för att inom det närmaste 
få ny tålig beläggning.

MELLERUD 
Melleruds politiker har 
avsatt drygt fyra miljoner 
kronor till asfalteringsar-
beten, summan har näs-
tan dubblerats jämfört 
med i fjol. Bland annat har 
Storgatan frästs upp och 
ny beläggning lades på i 
måndags.
Gata- och parkchef Patrik 
Storm berättar att det även 
kommer att asfalteras på en 
del av Norra Kungsgatan, en 
del av Korsgatan och en del 
i Sunnanå hamn.

– Vi tittar även på fler om-
råden där det behöver lagas 
efter VA-arbeten. Storgatan 
var väldigt spårig och sträck-
an hade sättningar i gatste-
nen. Där det blir spårigt ska 
vi lägga en speciell och mer 
tålig asfalt, förklarar Patrik 
Storm.

Ett externt företag har an-
litats för att se över behovet, 
sedan prioriterar kommunen 
de olika arbetena.

– Vi kan ju inte lägga topp-
beläggning om det sedan ska 
grävas för fiber eller VA om 
några år, säger Patrik Storm.

Susanne Emanuelsson

Nästa nummer
kommer 19 maj
Manusstopp 
Torsdag 14 maj

Storgatan 20, 464 30, Mellerud 
Tel 0530-125 40  
www.mellerudsnyheter.se
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Leg. Optiker Roslind
Köpmantorget 1 • Mellerud • Tel. 0530-419 90

Öppet: Vard 9-18 
Lunch 13-14

Lördagar 10-13

Delbetala dina glasögon räntefritt!

Vid köp av kompletta märkesglasögon
Erbjudandet gäller under maj 2020 och kan ej kombineras 

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

500:- rabatt 
på vårens bågar

     

Följ oss på

Jubileumserbjudande
Vi firar 50 år 
i Mellerud

V  kcat tmra
t tardeh rah mos alla lli  

m  eräk råv va tenni

H egle  
M  nossunga

v hco gnågtrob snah di  
b  .gninvarge

PREDIKOTURER

DÖDSFALL

Hipp Hipp 

HURRA!

JORDFÄSTNING

SORGTACK

All ev. uppvaktning
på min födelsedag undanbedes. 

Kerstin Hägg, Brålanda

UPPVAKTNING

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Skålleruds kyrka för 
Per Carlsson. Inlednings-
musiken var ”Gammal fä-
bodpsalm” av O. Lindberg 
som spelades av kyrkomusi-
ker Anders Fredriksson. Ak-
ten förrättades av Pär-Åke 
Henriksson och tillsammans 
sjöng man psalmerna 294, 
304 samt 297. Vid kistan tog 
familjen avsked under stilla 
musik. Som postludium spe-
lades ”Inbjudan till Bohus-
län” av E. Taube på dragspel, 
detta framfördes av Pär-Åke 
Henriksson och Anders Fre-
driksson. Till minne av Per 

var koret var vackert dekore-
rat av blommor, små fåglar 
och även en fågelholk. Grav-
sättning sker vid ett senare 
tillfälle på Skålleruds kyrko-
gård.

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Erikstads kyrka för 
Helge Magnusson. Som in-
ledning på akten spelades 
först ”Gammal fäbod-
psalm”av O. Lindberg som 
inledningsmusik och sedan 
”Var jag går i skogar, berg och 
dalar” av C. Sjögren som 
solosång av kyrkomusiker 
och solist Maria Andersson. 

Akten förrättades av Pär-Åke 
Henriksson och tillsammans 
sjöng man psalmerna 249 
samt 190. Avsked tog i kyr-
kan under stilla musik av fa-
miljen. Avslutningsmusiken 
var ”Amazing grace”, skotsk 
folkmelodi. Kistan fördes i 
procession till graven på Er-
ikstads kyrkogård. Ute vid 
graven samlades man och 
sjöng psalm 297. Till minne 
av Helge var koret dekorerat 
med vackra blommor som 
gick i klassiska toner av rött, 
vitt och blått.

Vår älskade mamma, 
mormor, syster och vän

Bibbi Jonasson
10/6 1942 
3/5 2020

*

har lämnat oss 
i stor sorg och saknad

HÅKAN
KATARINA och TAGE

Mikaela och Mattias

Begravningsgudstjänsten kommer 
att äga rum i kretsen av närmaste.

Tack för allt Du oss har skänkt
För oss Du strävat, på oss Du tänkt

Ditt goda hjärta, Ditt ljusa sinne
Hos oss skall leva i tacksamt minne

Imorgon fyller Ludwig 6 år. 
Vi hurrar och grattar med 
många kramar 

Mormor & Morfar

MELLERUD
Smyrna: Onsd 19 Bibel-
klass. Sönd 11 Gemensam 
friluftsgudstj. i Furusand, 
Equmeniakyrkans gård  vid 
Vänern. (Vid regn i Smyrna-
kyrkan). Tisd 19 Bönesam-
ling.

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

Smyrna: Sönd 11 Gudstj. 
sänds live via Youtube-ka-

Intensivt måleri resulterade
i cirka 160 konstverk

ÅSENSBRUK 
Eivor Ekman i Åsensbruk 
fanns med i Melleruds Ny-
heter i maj 2001, då hade 
hon målat Bamse på mur-
stocken hemma i Dalskog. 
Ända fram till i höstas har 
Eivor har en paus i målan-
det, men på bara sex måna-
der har hon nu producerat 
cirka 160 konstverk.
Det har gått 19 år sedan vi 
besökte Eivor. Då visade hon 
upp den gigantiska målningen 
av Bamse på murstocken över 
vedspisen i köket. Den mätte 
160 gånger 120 centimeter. I 
hallen hade ena dottern målat 
Hälge, 240 centimeter hög. 
Samma tidsperiod skrev Ei-
vor boken ”Sagan om Merit”, 
inspirerad av böckerna om 
isfolket. Samtidigt skrev hon 
dikter, 20 stycken på en 
vecka...

Dikten ”Lådbilsrallyt” blev 
för övrigt uppläst i Radio Väst 
för ett antal år sedan.

Mycket vatten har runnit 
under broarna genom åren. 
Eivors man gick bort och 
barnen flyttade hemifrån. Nu-
mera är Eivor pensionär, bor 
i en lägenhet i Åsensbruk och 
har en uppsjö av fritid.

– Jag behövde få tiden att 
gå, så jag kollade på lite bilder 
på nätet för att få inspiration. 
Jag älskar hajar, så första mål-
ningen föreställer självklart 
hajar. Sedan har det rullat på. 
Jag får också lite tips på motiv 
av barnen och bekanta, säger 
Eivor.

Hon är minst sagt energisk 
när hon målar, Eivor jobbar 
med sina konstverk mellan 
sex och sju timmar varje dag. 
Under vintern har hon produ-
cerat cirka 160 akvareller och 
pannåer. Motiven hämtar Ei-
vor framför allt från sagornas 
värld, serietidningar och från 
fantasin.

Här finns allt från hajar, 
valar, familjen Flinta och rid-
dare till vikingsskepp och 
Joker i Batman.

Nu har personer i Eivors 
omgivning uttryckt önskemål 
om att få se hennes konst och 
med tanke på coronapande-
mins restriktioner är det inte 

Eivor Ekman vid ett stort konstverk med ett piratskepp som motiv.

aktuellt för någon att komma 
hem till Eivor för att se dem 
eller för Eivor att visa upp 
dem på annat sätt. Därför 
finns nu möjligheten att se 
några av hennes fantasifulla 
målningar i Melleruds Nyhe-
ter istället.

– Just nu har jag pausat 
målandet, men vem vet, jag 
kanske börjar igen. Det skulle 
vara roligt, konstaterar Eivor.
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se

Veckans 
ros...

...till Thomas, Markus och Sö-
ren för den fina altanen.

Claes och Kickan

V  aräk rå

H adli  A  mlh
* 28 a lirp  1 329   

h  sso tanmäl ra
i  dankas hco gros rots 

7 m ja  2  020

M siL-ya   hco J  na
A enitsirhCnn   hco C  naitsirh

M  annahoJ ,aira
M  saihta

D diva   hco C  icci
C anira   hco R  rego

E  iriS ,ailim
S tkäl   hco v  rennä

A  tekcym uD vag tetil v
a  rem uD vag ejdälg v
a  tlla uD vag kelräk v

B i mur regä negninvarge  
H  durelleM ,akryk smlo
f   .00.31.lk jam 92 gader
A   .nakryk i segat deksv
H ennim sadliH anräg arde  
m nednof-SM llit avåg ne de  
v  es.sunof.rodissennim ai

nal (Smyrnakyrkan i Brå-
landa). Pether Åstrand och 
Helena Genemo medverkar.
Equmeniakyrkan Södra 
Dal: Sönd 11 Brålanda, 
Gudstj. Sigward K. om Bö-
nen. Inspelade andakter, se 
hemsidan och instagram. 
equmeniakyrkansodradal.se
Brålanda: Månd-Fred 18 
Gemensam bön utanför Pas-
torsexp. Den som inte har 
möjlighet att vara med på 
plats, ber där den befinner 
sig. Sönd 15 Utflyktskyrka 
till Elljusspåret. Medtag 
egen fikakorg.
Gestad: Sönd 11 Gudstj. 
Anette J Carlson. Kyrkbil 
321 18. 

FRÄNDEFORS
Frändefors: Onsd 12.30 
Lunchpromenad m andakt. 
Rebeqah Villandt. 13.15 
Bibelstudium i kyrkan. 
Sönd 11 Högmässa. Daniel 
Westin.

Seriefigurer och hajar inspirerar Eivor mycket.

Motiv från skräckfilmen ”Det”.

Porträtt av Joker ur filmen Bat-
man.
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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

Coronabok hjälper föräldrar att prata med sina barn om viruset
I tider då allt ställs på ända 
kan det finnas mycket oro 
och många frågetecken, 
inte minst hos våra små. 
Nu har Apotek Hjärtat, 
tillsammans med illus-
tratören Louise Winblad, 
tagit fram Coronaboken. 
En digital bok som ska 
hjälpa vuxna att prata om 
coronaviruset tillsam-
mans med sina barn – på 
barns språk.

Ibland kan det vara svårt för 
barn att sätta ord på sin oro, 
speciellt när det handlar om 
något så abstrakt som ett vi-
rus. Oron kan ta sig olika 
uttryck. En del barn ställer 
kanske frågor och berättar att 
de är rädda medan andra får 
ökat behov av kontroll eller 
sömnsvårigheter. Vissa barn 
kanske inte visar upp någon 
oro alls men bär på funde-
ringar ändå. Oavsett hur 

barnet reagerar är det viktigt 
att som vuxen prata med sina 
barn om coronaviruset och 
möta deras behov.

För att underlätta samtal 
om coronaviruset och co-
vid-19 har Apotek Hjärtat 
tagit fram Coronaboken, en 
kort berättelse som föräldrar 
och barn kan läsa tillsam-
mans på surfplattan för att 
reda ut frågetecken och 
öppna upp för samtal. Boken 

är en uppföljning på Apotek 
Hjärtats tidigare Virusböck-
er, som på ett lättsamt sätt 
förklarar hur olika virus 
fungerar i kroppen och vad 
man ska tänka på för att inte 
bli sjuk. 

– Det viktigaste man kan 
göra som vuxen i dessa tider 
är att lugna och få sina barn 
att känna trygghet. Förhopp-
ningen är att Coronaboken 
ska hjälpa barn att på ett 

tryggt och lättsamt sätt förstå 
och prata om svåra och 
otäcka saker, samtidigt som 
de vuxna kan ta reda på vad 
just deras barn vet och behö-
ver, säger Annika Svedberg, 
chefsapotekare på Apotek 
Hjärtat.

I Coronaboken får vi följa 
Bim som måste vara hemma 
från förskolan fast hon bara 
är lite snorig. Hennes pappas 
jobb har flyttat till köksbor-

det och Bim får inte träffa 
mormor. Vad är det som 
händer i världen, och varför 
säger de på nyheterna att man 
inte får pilla sig i ansiktet? I 
boken finns också tydliga 
tips på vad man ska göra i 
coronatider – som att tvätta 
händerna extra noga, hosta 
och nysa i armvecket och 
prata med mormor i telefon 
istället för att ses. 
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Jag besökte Dalsland Center 
igår och fann till min förvå-
ning att bron från campingen 
var avstängd för renovering.
Detta innebär att eventuella 
besökare från campingen el-
ler gående från Åsensbruk 
måste gå eller köra runt för 
att besöka någon av verk-
samheterna i Dalsland Cen-
ter.

De verksamheter som 
finns i centrat har alla sina 
intäkter under turistsäsongen 

och kommer att förlora mas-
sor på brons stängning.

Nu har alla campare och 
övriga besökare från Åsens-
bruk många svårigheter att 
gynna småföretagarna i 
Dalsland Center.

Vem har beslutat att göra 
renoveringen av bron mitt 
under turistsäsongen? Detta 
måste vara ett beslut som är 
fattat av någon som ej är in-
satt i vad turisterna betyder 
för de lokala småföretagarna.

Det borde vara möjligt att 
fixa en gångbro, vid sidan av 
bron som renoveras, omgå-
ende.

Jag tycker synd om företa-
garna som skall anpassa sig 
till Coronarestriktioner samt 
bli av med alla campare och 
besökare från Åsensbruks-
hållet.

Mats Robertsson

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 till: redaktion@mellerudsnyheter.se

DEBATT

Räcker det inte med Covid-19?

I tjänstepersonsförslaget till 
kommunbudget för 2021 
föreslår förvaltningen en 
nedläggning av Åsens skola 
från hösten 2021. I en dåligt 
underbyggd konsekvensbe-
skrivning pekar man på elev-
minskningar på Åsen och 
Nordalsskolan, något som 
motsägs i elevprognosen i 
samma dokument. Likaså 
hävdar man att det är svårt att 
rekrytera lärare till små sko-
lor, utan att nämna att samt-
liga lärare på Åsen är fullt 
behöriga.

Enligt uträkningen ska 
nedläggningen ge en bespa-
ring på 2,2 miljoner. Det är 
en sanning med stor modifi-
kation. 781 000 är en mins-
kad hyra, en hyra som, om 
kommunen inte hittar en an-
nan hyresgäst, vältras över 
på kommunstyrelsen. Ingen 
besparing för kommunen 
som helhet. Likaså ska un-
dervisningskostnaden mins-

ka med 1,4 miljoner, det vill 
säga uppsägning av cirka 2,5 
lärartjänster. Det innebär i 
praktiken att lärartätheten i 
kommunen som helhet mins-
kar vilket kan komma att 
påverka statsbidrag.

Men den stora bristen är att 
man helt missar en av huvud-
punkterna. Vad skulle en 
skolnedläggning betyda för 
Åsensbruk? Kommer Mel-
leruds Bostäder att få lättare 
att hyra ut lediga lägenheter 
där om orten saknar skola? 
Kommer det att bli lättare att 
rekrytera företag till området 
om skolan läggs ner? Här 
finns en rad frågor som 
måste utredas. Att lägga ner 
sista skolan på en ort är en 
fråga som inte bara berör 
skolverksamheten i kommu-
nen.

Vad ska man då göra? Vi 
frågar oss om sparivern verk-
ligen behövs. I regeringens 
vårbudget och med den se-

naste skatteprognosen kom-
mer Melleruds kommun att 
få 12,3 miljoner mer för 2021 
än vad som finns i budgetför-
slaget. Om merparten av 
dessa pengar förs ut till verk-
samheterna istället för att 
läggas på hög hos kommun-
styrelsen, som gjordes i årets 
budget, försvinner sparkra-
vet på KUN och man kan 
släppa frågan.

Vi i (S) har lagt en motion 
om att satsa på att utveckla 
Åsensbruk. Ett led i detta är 
att utveckla skolan där, inte 
att lägga ner den. En ned-
läggning kan vara dödsstöten 
för orten.

Michael Melby (S), 2e vice 
ordförande kommunstyrelsen

Marianne Sand Wallin,  
ordförande Social- 

demokraterna i Mellerud      

Mer än en skolfråga

Kommunen ger ingen infor-
mation hur många smittade 
det finns i kommunen eller på 
äldreboendena på något sätt. 

Varken vid personlig kon-
takt eller på sin hemsida.

Jag förstår om det inte kan 

anges vilket boende, men det 
mörkas om det finns smitta 
av Corona inom äldreomsor-
gen överhuvudtaget. 

Brist på skyddsmaterial 
eller är det vara bekvämt att 
inte få oroliga anhöriga/

kommuninvånare?
 Död Mellerudsbo = be-

kvämast!
 Skärpning av kommunens 

policy och information 
krävs. 
 Sista Sovjetstaten = Mellerud

Dåligt skött coronainformation 
av Melleruds kommun!

Aldrig tidigare har nog beho-
vet av bredband varit så stort 
och så uppenbart som nu 
under coronakrisen. Tyvärr 
är det dock fortfarande unge-
fär två av tio hushåll som 
saknar tillgång till fiber. 

Regeringen har som mål 
att hela Sverige bör ha till-
gång till snabbt bredband 
senast år 2025. Det är ett bra 
mål, men ska det kunna nås 
behöver utbyggnaden skyn-
das på och då särskilt på 
landsbygden. Men istället 
kom nyligen beskedet att 

Jordbruksverket stoppar stö-
det för utbyggnad av bred-
band på landsbygden. 

Det är riktigt dåliga nyhe-
ter, särskilt för Dalsland som 
är i stort behov av fortsatt 
bredbandsutbyggnad då väl-
digt många hushåll här allt-
jämt saknar tillgång till 
snabbt bredband. 

I Bengtsfors saknar till 
exempel hela 45 procent av 
hushållen tillgång till snabbt 
bredband. Nästan lika illa är 
situationen i Mellerud och 
Färgelanda. Bättre är läget i 

Åmål och särskilt i Ed, men 
även där saknar fortfarande 
26 respektive 22 procent av 
hushållen tillgång till snabb 
uppkoppling. 

När behovet av digitala 
lösningar är som störst då 
stoppas stödet för bred-
bandsutbyggnaden på lands-
bygden. Det är ett svek mot 
Dalsland.  

 Johan Hultberg (M) 
Riksdagsledamot  

från Fyrbodal

Regeringen sviker Dalsland

Klart för bygge av tank-
station och tvätthall

MELLERUD 
Efter fem års väntan och 
överklaganden har nu 
projektet med byggna-
tion av Tankastation och 
automattvätt längs E45 
vunnit laga kraft. Detta 
efter att ärendet varit 
uppe i Högsta miljö- och 
förvaltningsdomstolen.
Det glädjande beskedet kom 
i slutet av förra veckan. 
Ärendet har överklagats i två 
omgångar av grannar till den 
planerade anläggningen.

– Första handlingen togs 
fram 2015. Då omfattade 
förslaget en Tankastation, en 
automattvätt och ”gör det 
själv-hallar”. Grannarna var 
irriterade om det oväsen som 
”gör det själv-hallarna” 
skulle orsaka, så vi tog bort 
dem. Ärendet överklagades 
till tingsrätten, hovrätten, 
miljö- och förvaltnings-
domstolen och nu senast, den 
allra högsta instansen, Hög-

sta miljö- och förvaltnings-
domstolen, och där fick vi 
rätt. Vi har väntat länge på 
detta och det har varit så ef-
terfrågat i Melleruds kom-
mun, så det känns jättekul, 
säger Robin Klasén, projekt-
ledare för samtliga Brandt-
fastigheter.

Handläggningen av ären-
det i miljö- och förvaltnings-
domstolen tog elva månader 
och i Högsta miljö- och för-
valtningsdomstolen tog det 
cirka fem månader.

Gått i pension
Båda bröderna, Sten och 
Björn Brandt som drivit frå-
gan genom åren, har gått i 
pension. Robin Klasén fram-
håller att det är roligt att ta 
över något som bröderna 
jobbat med såpass länge.

– Jag förstår att det tagit 
kraft att gå och vänta så här 
länge. Men nu ska vi se till 
att det blir en bra produkt. Vi 

kommer att bygga en obe-
mannad Tankastation där 
man kan tanka 95 oktan, 98 
oktan, diesel och HVO100 
(miljödiesel). Man kommer 
också att kunna fylla på spo-
larvätska från en sluten tank, 
man tankar det precis som 
med drivmedel. Dessutom 
byggs en automattvätt, för-
klarar Robin Klasén.

Möte hölls i torsdags för att 
ta fram de handlingar som 
behövs. Bröderna Brandts 
vision är att byggstart sker 
efter semestern, någon gång 
mellan vecka 30 och 40.

– Det känns bra att få visa 
att vi kan leverera något trots 
de tider vi lever i nu. Jag vill 
också hylla Melleruds kom-
mun som varit jättestöttande. 
Bygglovshandläggaren Filip 
Björndahl har varit helt grym 
i detta, berömmer Robin 
Klasén.
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se

Stölder
En motocross stals på kvällen den 2/5. Det 
var en polispatrull som fick syn på crossen 
och ett antal ungdomar vid Nordalsskolan, 
ungdomarna sprang från platsen och polisen 
fattade då misstankar att crossen var stulen. 
Den är nu tagen i beslag av polsen.

Trafikförseelser
Olovlig körning vid Linderud på eftermid-
dagen den 4/5. Föraren var en kvinna i 55-års-
åldern.

Grov olovlig körning vid Torgrinsbyn på 
eftermiddagen den 1/5. Föraren var en man i 
30-årsåldern.

Skadegörelse
Mellan 2-4/5 har någon klottrat i väntsalen 
på järnvägsstationen i Mellerud.

Bedrägeri
En kvinna har fått sitt bankkort skimmat.

Försvunnen man återfunnen
Räddningstjänsten fick larm om misstänkt 
drunkning i sjön Erve, Åsensbruk vid 
17.40-tiden den 7/5. En äldre man hade för-
svunnit och varit borta i fyra timmar och de 
anhöriga var oroliga att mannen hade drun-
knat. Polis och hundpatrull  anlände också till 
platsen. Räddningstjänsten åkte ut med båt 
och letade, man sökte även längs en cykelväg. 
Mannen hittades lyckligtvis vid liv utan 
några större skador.

Viltolyckor
Kollision rådjur och fordon: På kvällen den 
1/5 i Ingribybro, på länsväg 166 tidig morgon 
den 4/5, Bråna på dagen den 3/5, Åsensbruk 
den 6/5, E45 Köpmannebro på kvällen den 
6/5. Kollision älg och fordon på länsväg 166 
på förmiddagen den 9/5. Inga personskador, 
älgen fick avlivas.

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

Här längs E45 i Mellerud kommer Bröderna Brandt att bygga en Tankastation och automattvätt, efter lång 
väntan och flera överklaganden. Planerad byggstart är efter semestern.
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www.grongestaltning.se

Grön Gestaltning
Trädgårdsanläggning
Fredrik Persson
073-691 31 24

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 

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

Byggnadsställningar
076-195 60 72

Tel. 0530-414 10 • www.sunlike.se

Sol & värme 
utan att flyga

olesensbygg@gmail.com

Bänkskivor
Fönsterbrädor

Gravstenar – renovering
070-685 22 27

TRESTADS  
STENHUGGERI AB

Allt inom golv 

och mattor

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

073-354 47 84

ALLT INOM 
BYGG

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

Inramning
Konstnärsmaterial

blends

2 nyanser

1 nyans

gradient1

gradient2

VVS
Allt inom 

Nordvästra Skånes Arborister
FAUNUS TRÄD

Kristian 070-743 57 50 
www.faunustrad.se

Trädfällning

Nordvästra Skånes Arborister
FAUNUS TRÄD

Kristian 070-743 57 50 
www.faunustrad.se

Beskärning
(även fruktträd)

Nordvästra Skånes Arborister
FAUNUS TRÄD

Kristian 070-743 57 50 
www.faunustrad.se

Stubbfräsning

Nordvästra Skånes Arborister
FAUNUS TRÄD

Kristian 070-743 57 50 
www.faunustrad.se

Häckklippning

Nordvästra Skånes Arborister
FAUNUS TRÄD

Kristian 070-743 57 50 
www.faunustrad.se

Frukt- 
beskärning

ÅTERFÖRSÄLJARE FÖR SÖDERBERG & HAAK

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

Lägenhet vid 
torget i Mellerud
3 rok, 95m2, varmhyra
(hushållsel och uppvärmning 
av varmvatten tillkommer)
Ingen balkong, 2 vån, ej hiss
Hyra: 6.859:-/mån
Tillgänglig från 1/6
Ej betalningsanmärkningar
Vid intresse: info@paintab.se

Lokal uthyres 
centralt i Mellerud
Lokalen ligger vid torget
Ca 70 kvm, inkl värme 
(hushållsel och uppvärmning 
av varmvatten tillkommer)
Hyra: 6120:-/ mån
Tillgänglig 2021-04-01 
(ev tidigare om så önskas)
För mer information: 
info@paintab.se

UTHYRESUtomhusträning på schemat
JUDO 
Saknaden av att få brot-
tas och kasta varandra 
i mattan är förstås stor, 
men sedan 15 april är det 
utomhusträning som gäl-
ler för medlemmarna i KIF 
Judo. 
KIF Judo följer Svenska Ju-
doförbundets rekommenda-
tioner, vilket innebär att det 
inte bedrivs någon vanlig 
träning inomhus. För hur 
lång tid är såklart också 
omöjligt att säga.  

 – Vi är såklart inte en-
samma om det här, de flesta 

klubbar vi känner till tränar 
utomhus i dagsläget. Men 
visst, vi har ju varit tvungna 
att tänka om och göra om vår 
planering. Eftersom vi inte 
kan träna teknikträning och 
andra judospecifika moment, 
så det blir ett helt annat trä-
ningsupplägg, säger tränaren 
Glenn Nordling. 

För KIF Judo innebär den 
rådande situationen med 
Covid-19 också att alla täv-
lingar antingen är inställda 
eller flyttade till hösten. 

KIF Judo som är en uttalad 
tävlingsklubb, både arrang-

erar och deltar på många 
tävlingar varje år. Klubben är 
också tvåfaldiga segrare av 
Bohus Dal Cup och om de nu 
får chansen att erövra denna 
titel en tredje gång återstår att 
se. 

Trots inställda tävlingar 
och annorlunda träningsupp-
lägg har det varit bra uppslut-
ning på utomhusträningarna.

Ett träningspass kan se 
olika ut, men oftast börjar det 
med löpning runt Mörttjärn, 
efterföljt av stationsträning 
på nio stationer med olika 
övningar. Passet avslutas 

Vissa saker är sig likt trots allt. Här bugar deltagarna av och med det är kvällens träning slut. Foto: Privat.

Arrendeavtal äntligen klart
DALS ROSTOCK 
OK Kroppefjälls elljus-
spår är  populärt  bland 
motionärer och idrottare 
året runt. I förra veckan 
undertecknades arrende-
avtal med samtliga markä-
gare för 25 år. Spåret kan 
fortsatt ha den sträckning 
det haft och föreningen 
kan blicka framåt.
Förhandlingar med de be-
rörda markägarna har pågått 
en längre tid och tisdag förra 
veckan blev det klart.

– Detta var efterlängtat, 
säger Morgan E Andersson, 
kommunalråd i Mellerud och 
tillägger att han är mycket 
glad och tacksam mot mark-
ägarna. 

Han förklarar att anled-
ningen till att det dröjt är att 
det tagit tid att säkerställa 
markägarnas tillgång till sina 
marker. 

– Det är viktigt, när vi 
blickar framåt, med omdöme 
och respekt i det rörliga fri-
luftslivet. En fortlöpande 
dialog mellan kommunen 
och föreningslivet och att 
följa upp arrendeavtal är av 
stor betydelse, menar han.

Från föreningen OK 
Kroppefjälls sida är lättna-
den stor. Helle Manvik, en av 
klubbens många aktiva med-
lemmar, säger att detta bety-
der mycket för klubben och 
dess framtida utveckling.

– Elljusspåret är viktigt för 
hela området, både som skid-
spår på vintern och för alla 
löpare, motionärer och pro-
menerande hundägare som 
nyttjar det, säger hon. 

Utvecklar området
OK Kroppefjäll får i samar-
betet med Föreningen 
Kroppefjälls Vandrare och 
Hembygdsföreningen stöd 
av EU:s jordbruksfond för 
landsbygdsutveckling och 
Leader Framtidsbygder för 
att utveckla Kroppefjälls 
fritidsområde. Ett utegym, 
anpassat även för funktions-
hindrade, ska anläggas, det 
ska sättas upp informations-
tavlor med kartor, häften 
med information om gamla 
torp i området ska göras och 
skyltningen längs Karl XII:s 
väg ska förbättras.

– Vi märker att allt fler 
söker sig till Kroppefjäll. 
Området har stor potential 
för friluftsliv och klubben ser 
många möjligheter framö-
ver.  En extra bonus är också 

att det finns övernattnings-
möjligheter och möjlighet 
till matservering alldeles i 
närheten, säger Helle Man-
vik, OK Kroppefjäll.

Karin Åström

SÄLJES

Villa 1½ plan
Mellerud - Räfsargatan 10. 1½ 
plan i lugnt område. 117 kvm, 
4 rok, garage 32 kvm, stor träd-
gård. Visning 0734-44 12 40.  
Pris 870.000 kr.

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.

 BORTSKÄNKES
Vävstol
Väv mattor, gardiner eller 
dukar. Nerplockad. Hämtas.  
Tel. 070-618 67 26, Elisabeth.

oftast med en stafett av något 
slag, för att få med någon 
form av tävlingsmoment. En 
hel del föräldrar och syskon 
passar också på att vara med 
på träningarna.         

– Ja det är väldigt roligt att 
så många kommer och att 
föräldrar och syskon är med, 
vi är ett härligt gäng och vi 
har väldigt roligt tillsam-
mans. Alla vill träna och så 
länge rekommendationerna 
gäller så får vi försöka hålla 
igång och underhålla formen 
så gott det går, vi har ju i alla 
fall haft tur med vädret hit-
tills, säger tränaren Glenn 
Nordling.            
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Onsdag
06:00 Morgonstudion
09:10	Hemmagympa	med	Sofia	
09:30 Saltön 
10:30 Hemma igen 
11:15 Hemma igen 
12:00 Stjärnor hos Babben 
13:00 Sally 
13:30 Svenska tv-historier 
14:00 Truth 
16:00 Anslagstavlan 
16:05 Ut i naturen 
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 Uppdrag granskning 
21:00 Hitlåtens historia 
21:30 Den kala sanningen 
22:00 Vår digitala planet 
23:20 Rapport
23:25 Trädgårdstider 
00:25 Vem bor här? 
01:25 Sjukt oklar 
01:40 McLeods döttrar 
04:50 Sverige idag 
05:20 Ut i naturen

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 Vargar på vandring 
19:15 Svenska tv-historier 
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 Louis Theroux: 
 Storbritanniens sexhandel 
23:40 Vetenskapens värld 
00:40 Vargar på vandring 
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 – borta 
 eller hemma bäst?  
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 
02:45	Hawaii	five-0	
03:45 En plats i solen: Vintesol 
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

Vassvikens Loppis
Öppet 

lördag & söndag
kl.11-15

073-828 80 26
Vassviken 501 Ånimskog

.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

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

Martin
073-99 21 446

Kompletta 
badrumsrenoveringar

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

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

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

Stödprenumeration 2020  
kostar bara 340 kronor

Stöd lokal
journalistik

MNYHETER
ELLERUDS

 LOKALTIDNINGEN FÖR MELLERUD
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Torsdag Fredag Lördag Söndag Måndag Tisdag

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 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 
02:45	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 Hemma igen 
11:15 Hemma igen 
12:00 Stjärnor hos Babben 
13:00 Sally 
13:30 ...och sen var ingen kvar 
15:10 My week with Marilyn 
16:45 Mord och inga visor 
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 Bästa träningen 
21:00 Eurovision: Sveriges 12:a 
23:15 Rapport
23:20 Gift vid första ögonkastet  
 Norge 
00:05 Normala människor 
00:35 När mörkret kallar 
01:30 Sanditon 
04:45 Sverige idag 
05:15 Älska mig 

09:00 Forum
12:00 Rapport 12:03 Forum 
14:00 Forum: 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	Korta	tv-historier	
18:00	Finland	är	finländskt	
18:30	700	hajar	
19:25 Norge runt 
19:30 Veep 
20:00 Världens natur: Okavango 
	 –	drömmarnas	flod	
20:55 Historier från Norge runt 
21:00 Aktuellt
21:39 Lokala nyheter 
21:49 Kulturnyheterna 
21:56 Nyhetssammanfattning
22:00 Sportnytt
22:10 Welcome to Norway! 
23:45 Gör inte detta hemma 
00:15	700	hajar	
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 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
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 – resultashow 
22:50 A walk among the  
 tombstones 
01:05 The bye bye man 
03:05 The intervention 
05:00 Husjägarna

06:00 Morgonstudion
09:10	Hemmagympa	med	Sofia	
09:30 Saltön 
10:30 Hemma igen
12:00 Stjärnor hos Babben 
13:00 Sally 
13:30	Svenska	tv-historier
13:45 Änglagård 
15:50	K-märkta	ord	
15:55 Columbo 
17:30 Sverige idag
18:00 Nyheter  18:38 Sportnytt
18:45 Kennedys: En maktsaga 
19:30 Nyheter
20:00 Lasse Åberg – en ängslig  
 gosses memoarer 
21:00 Älska mig 
21:45 Skavlan + 1 
22:00 Tyst vittne 
22:55 Rapport
23:00 Falsk identitet 
23:55 Gift vid första ögonkastet  
 Norge 
00:40 Hitlåtens historia 
01:10 Den kala sanningen 
01:40 Gift vid första ögonkastet 
	 -	äktenskapet	
02:10 Catastrophe 
05:15 Sverige idag 
05:45 Fråga doktorn 

09:00 Forum
12:00 Rapport
12:03 Forum
16:00 Rapport
16:05 Forum
16:15 Hej Morre 
16:45 Skattjägarna 
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 Krokodilernas kung 
19:20 Djur i natur 
19:30 Kära dagbok 
20:00 Vasulkas – videokonstens 
 pionjärer 
21:00 Aktuellt
21:22 Kulturnyheterna
21:30 Sportnytt
21:40 Tillbaka till Yorkshire 
23:10 Utrikesbyrån 
23:40 Louis Theroux: 
 Storbritanniens sexhandel 
00:40 Krokodilernas kung 
01:45 Sportnytt 
01:55 Nyhetstecken 

06:30 Uppdrag 
 granskning 
07:30 Kennedys: En maktsaga 
08:15 Kennedys: En maktsaga 
09:00 Helgstudion
12:00 Vem vet mest? 
12:45 Mästarnas mästare 
13:45 Bästa träningen 
14:45 Husdrömmar Sicilien 
15:15 Dox: Hjärtelandet 
16:45	K-märkta	ord	
16:50 Lasse Åberg – en ängslig  
 gosses memoarer 
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: Europe 
 shine a light
23:00 Rapport
23:05 Room 
01:05 By the sea 
05:15 McLeo

09:05 Hej Morre 
09:35 Min röst: Minun ääni 
10:05 Unisa 
10:35 Krokodilernas kung 
11:25	700	hajar	
12:20 Utrikesbyrån 
12:50 Ekdal och Ekdal 
13:50 Sjöwall Wahlöö 
 – berättelsen om ett brott 
14:50 Vetenskapens värld 
15:50 Sverige idag
16:00 Rapport
16:05 Sverige idag
16:15 Vargar på vandring  
17:45 Övergivna rum 
18:05 En bild berättar 
18:10 Soppburken som blev 
 världskändis –  
 popkonstens historia 
19:00 Kulturstudion 
19:05 Peer Gynt 
21:10 Kulturstudion 
21:15	Oslofilharmonin	100	år	
22:35 Kulturstudion 
22:40 Deutschland '86 
23:30 Vad hände sen? 
00:00	Finland	är	finländskt	
00:30 Fabrikens hjältar 
01:00 Tjejer gör lumpen 
01:45 Sportnytt

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 Catch me if you can 
17:55 Keno 
18:00 V75 Direkt
19:00 TV4Nyheterna
19:15 Sporten
19:25 TV4Vädret
19:30 Drömpyramiden 
19:55 Lotto, Joker och Drömvin-
sten 
20:00 Fångarna på fortet 
21:30 Ted – för kärlekens skull 
22:00 TV4Nyheterna
22:05 TV4Vädret
22:15 Ted – för kärlekens skull 
00:20 The guilt trip 
02:20 Daredevil 
04:25 Världens häftigaste tårtor 
05:00 Husjägarna 

06:00 McLeods döttrar 
07:30 Kennedys: En maktsaga 
09:00 Helgstudion
12:00 Gift vid första ögonkastet Norge 
12:45 Gift vid första ögonkastet
13:15 Emma hittar hem 
13:25 Trädgårdstider 
14:25 Sverige! 
14:55 Vem vet mest? 
15:40 Hitlåtens historia 
16:10 Den kala sanningen 
16:40 Året med norska kungafamiljen 
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 Lasse Åberg – en ängslig  
 gosses memoarer 
21:00 We got this 
21:45 Kappvändaren 
23:15 Rapport
23:20 Sällskapet – intervjuer  
 ifrån alltings mittpunkt 
23:30 Mord och inga visor 
00:15 Bästa träningen 
01:15 Falsk identitet 
02:10 Tyst vittne
04:45 Sverige! 
05:15 Landet runt

08:40 Sverige idag
09:00 Vasulkas – videokonstens 
 pionjärer 
10:00 Gudstjänst 10:45 Peer Gynt 
12:55	Oslofilharmonin	100	år	
14:15 Soppburken som blev  
 världskändis 
15:05 Kära dagbok 
15:35	Korta	tv-historier	
15:40 Helt ärligt 15:50 Sverige idag 
16:00 Rapport    16:05 Sverige idag 
16:15 Helt ärligt 
16:25	Historier	från	Norge	-	runt	
16:30 Fabrikens hjältar 
17:00 Ni idea 
17:10	Kortfilmsklubben	–	spanska	
17:26	Kortfilmsklubben	–	tyska	
17:46 Barnen som överlevde Förintelsen 
18:00 Hej Morre 
18:30 Tjejer gör lumpen 
19:00 Världens natur
19:55 En bild berättar 
20:00 Jon Fosse – det som inte 
kan sägas 
21:00 Aktuellt  21:15 Agenda
22:00 Dokument utifrån: Vem är 
 rädd för Huawei? 
22:55 Gudstjänst 
23:40 Ekdal och Ekdal 
00:40 Gör inte detta hemma 
01:10 Om vi får bestämma

06:00 Fixer upper 
06:55 Bygglov 
07:55 Nyhetsmorgon
11:30 Fångarna på fortet 
12:55 Diggiloo 
13:55 Rolandz på Rondo 
14:55 Älska mig igen 
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: Vålnaden 
00:05 Bäckström 
01:05 Rebecka Martinsson 
02:05 Rebecka Martinsson 
03:05 Badhotellet 
04:05 En plats i solen – borta 
 eller hemma bäst? 
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 Rhapsody in rock 
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 
02:45	Hawaii	five-0	
03:45 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 – 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 Agatha Christie — den 
 gula hästen 
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

11:05 Punk – en revolution 
 i fyra delar
12:00 Rapport
12:05 Prinsessan Diana: 
 Dagen då världen grät 
12:55 Agenda 
15:10 Punk – en revolution i fyra delar 
16:00 Rapport
16:05 Små mer eller mindre 
 kända museer 
16:15 Det söta livet – sommar 
16:30 Ä'ke det gudomligt – ... 
17:15 Nyheter på lätt svenska 
17:20 Nyhetstecken
17:30 Oddasat  17:45 Uutiset 
17:55 Historier från Norge runt 
18:00 Helt ärligt 18:25 Flugor 
18:30 Då förändrades världen 
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 Vasulkas – videokonstens 
 pionjärer 
00:40 Då förändrades världen 
01:45 Sportnytt 
01:55 Nyhetstecken

06:00 Morgonstudion
09:10	Hemmagympa	med	Sofia	
09:30 Saltön  10:30 Hemma igen 
12:00 Stjärnor hos Babben 
13:00 Sally 13:30 Familjen Björck 
15:05	K-märkta	ord	
15:10 Patrick 
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 
 – äktenskapet 
21:30 Catastrophe 
22:00 Dilan och Moa 
22:20 Rinkside 22:40 Rapport
22:45 Älska mig 
23:30 Året med norska 
 kungafamiljen 
00:45 Vår digitala planet 
01:45 Skam France 
02:05 McLeods döttrar 
05:00 Sverige idag 
05:30 Gift vid första ögonkastet 
 – äktenskapet

06:00 Morgonstudion
09:10	Hemmagympa	med	Sofia	
09:30 Saltön 
10:30 Hemma igen 
11:15 Hemma igen 
12:00 Stjärnor hos Babben 
13:00 Sally 
13:30 På liv och död 
15:00 Svenska krusbär 
15:10	En	film	om	kärlek	
16:45 McLeods döttrar 
17:30 Sverige idag 
18:00 Rapport 
18:15 Lokala nyheter
18:25 Kulturnyheterna 
18:38 Sportnytt
18:45 Kärlek kostar kilon 
19:30 Rapport
19:55 Lokala nyheter
20:00 Vem bor här? 
21:00 Sanditon 
21:50 Mötet 
22:05 Falkenberg forever 
22:30 Sjukt oklar 
22:45 Rapport
22:50 Leviatan 
01:05 We got this 
01:50 Normala människor 
02:20 McLeods döttrar 
04:45 Sverige idag 
05:15 Kärlek kostar kilon

11:40 Sverige idag  
12:00 Rapport  12:05 Ni idea 
12:15 Kortfilmsklubben	–	spanska	
12:31	Kortfilmsklubben	–	tyska	
12:51 Barnen som överlevde Förintelsen 
13:05 Skattjägarna 
15:05 Punk – en revolution i fyra delar 
16:00 Rapport
16:05 Små mer eller mindre 
 kända museer 
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 Historier från Norge runt 
18:00 Skattjägarna 
18:30 Vasulkas – videokonstens 
 pionjärer 
19:30 Veep 
20:00 Det omöjliga landet 
20:55 Flugor
21:00 Nyheter
22:00 Sportnytt
22:10 Gör inte detta hemma 
22:40	Foodtruck	i	flyktingl...	
23:35 Agenda 
00:20 Utrikesbyrån 
00:50 Tjejer gör lumpen 
01:45 Sportnytt 
01:55 Nyhetstecken 
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.Melodikrysset v. 20 – 16 maj
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Melodikrysset v.20 - 16 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:...............................................................................................................................................

FÖLJ OSS PÅ
FACEBOOK

Tel. 0530-470 50
0730-48 42 00

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

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:-

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!

Visning: Lördag 16/5 kl. 11-12 

DALS ROSTOCK – Rinnen 3
Fritidshus med 3 rok varav 2 sovrum. 60 kvm.  
Braskamin. Gäststuga. Garage.. Fantastisk tomt på 
2775 kvm. 250 m till sjön Näsölen.

Utgångspris: 690.000:-

NYTT!
Budgivning pågår
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MELLERUD Långgatan 76 / 0530-75 52 00 / Mån-Fre 7-17 Lör 10-13

Skottkärra 
90 liter
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Släpp kossorna loss det är vår!
MELLERUD 
De mycket uppskattade 
kosläppen är i de flesta 
fall inställda nu i corona-
tider. Men när kossorna 
på Bergs Säteri, strax norr 
om Mellerud, fick komma 
ut på sitt sommarbete 
fanns Melleruds Nyheter 
på plats.
Vid halvelva-tiden i lördags 
släpptes den första gruppen 
kossor ut, 150 stycken. 
Många bjöd på glada skutt, 
medan de lite äldre korna tog 
det lugnare. Dagen efter var 
det dags för andra gruppen 
att släppas ut, då handlade 
det om cirka 120 djur.

Besättningen består av 270 
mjölkkor samt 30-40 sinkor, 
mestadels av rasen Holstein. 
Fem till sju procent är SRB 
(Svensk rödbrokig boskap). 
Nu väntar en sommar på 
grönbete och i oktober stängs 
dörrarna igen. Då vill korna 
helst komma in i värmen 
igen.

Vana att röra på sig
– Våra kor går i lösdrift så de 
är vana vid att röra på sig. De 
går lösa i stallarna och flyttas 
till mjölkningen två gånger 
om dagen. Men visst tycker 
de det är roligt att komma ut 

En del bockade och visade med det sin glädje över att släppas ut på grönbete.

Äldsta kossan, nummer 1700, i första gruppen som släpptes ut är en 
Holstein som blir tio år den 16 juli i år. Hon har en utmärkt exteriör 
med rak rygg och starka ben och ska kalva sin nionde kalv på julafton.

Kossorna bjöd på både ystra språng och glädjeskutt.

Eva Olsson tillsammans med svärdottern och ladugårdsförmannen Ida 
Widin som har sonen Wilmer, 1 år gammal, på armen.

Kossan Eva (med en sjua i pannan)som mjölkar 55-57 kilo mjölk per dag ef-
ter sin andra kalv, här med Ida Widin och Matilda Olavsdottir. Foto: Privat.

och få grönt gräs under föt-
terna, säger Eva Olsson som 
driver gården med sin man 
Ingemar Torstensson.

Hon understryker att djur-
hälsa och djurvälfärd är A 
och O i dagsläget. 

– En ko måste ha starka 
ben, det är en förutsättning, 
konstaterar Eva och pekar ut 
en riktig skönhet i flocken 
som ett praktexemplar.

Det är kossan med num-
mer 1700 i örat, hon är född 
16 juli 2010 och har fått åtta 
kalvar. Hon är äldsta kossan 
i första gruppen och ska en-

ligt Eva kalva på självaste 
julafton.

–  Aveln idag handlar om 
att få hållbara djur som har 
naturliga förutsättningar för 
den här typen av produktion, 
säger Eva.

Stallets äldsta kossa, 663, 
är född 11 maj 2010 och 
förväntas kalva 19 maj.

Utmärker sig
Men den kossa som utmärker 
sig mest är en SRB med num-
mer 2486 (hon heter dessut-
om Eva).

– Hon har en vit sjua i pan-
nan så hon ser väldigt speci-
ell ut. Hon utmärkte sig redan 
som kalv genom att vara 
egensinnig och oblyg, hon 
kan ta för sig helt enkelt. Som 
andrakalvare är hon fortfa-
rande kavat, en kossa med ett 
starkt psyke som vet vad hon 
vill. 2486 har potential att bli 
gammal i besättningen. Efter 
andra kalven mjölkar hon 
mellan 55-57 kilo mjölk dag-
ligen Vi snittar annars på 
30-35 kilo i besättningen, 
beroende tid på året, förkla-
rar Eva.

Samtliga kor fick för övrigt 
sina klövar verkade dagarna 
innan betessläppet.

Bergs Säteri HB är ett eko-
logiskt mjölk- och växtod-

lingsföretag. Man har cirka 
600 hektar till växtodling 
plus cirka 150 hektar bete .

Susanne Emanuelsson
susanne@mellerudsnyheter.se

VI FIRAR 17 MAJ MED

17% RABATT
PÅ ALLA JØTULKAMINER

VI FIRAR 17 MAJ MED

PÅ ALLA JØTULKAMINER

17% RABATT

JØTUL F 373 ADVANCE JØTUL F 3

NU 19 837:- NU 13 612:-
Ord. pris 23 900:- Ord. pris 16 400:-

Svart lack Svart lack

BÄSTSÄLJARE KLASSIKER

Kampanjen gäller braskaminer, kassetter och insatser från 11–21 maj 2020. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.
Se fler kampanjprodukter på jotul.se

TIMELESS NORWEGIAN CRAFT

VI FIRAR 17 MAJ MED

PÅ ALLA JØTULKAMINER

17% RABATT

JØTUL F 373 ADVANCE JØTUL F 3

NU 19 837:- NU 13 612:-
Ord. pris 23 900:- Ord. pris 16 400:-

Svart lack Svart lack

BÄSTSÄLJARE KLASSIKER

Kampanjen gäller braskaminer, kassetter och insatser från 11–21 maj 2020. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.
Se fler kampanjprodukter på jotul.se

TIMELESS NORWEGIAN CRAFT

Landsvägsgatan 64, Mellerud
Mellerud • Tel. 0530-133 01 Kampanjen gäller braskaminer, kasetter och insatser från 11 - 21 maj 2020.  

Kan ej kombineras med andra erbjudanden. Se fler kampanjprodukter på jotul.se

TIMELESS NORWEGIAN CRAFT

Annonsera i vårt Sommarmagasin
som utkommer 3 juni!

I år är det semester på hemmaplan som gäller för många

Därför är det ännu viktigare att 
visa upp vad som finns i närområdet

Kontakta Christina för annons 
0530-74 50 62 eller 
christina@mellerudsnyheter.se

Kontakta Susanne för redaktionellt 
innehåll 0530-74 50 65 eller 
susanne@mellerudsnyheter.se


