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0530-330 00
Vardagar 6.45-18 
Lördag 9-14

Välkomna!

Öppettider
Kristi himmelsfärdsdag 

Stängt
Fredag 6:45-18
Lördag 9 - 14
Söndag Stängt

17-åriga Sara Ericsson har ett brinnande intresse för islandshästar, här med fyraåriga hingsten Vonandi från Korsgården. Hon går första året på 
Nuntorpskolan, inriktning naturbruk häst. Under fyra veckor har hon praktiserat hos Emil Sundström på Korsgården. Foto: Susanne Emanuelsson.

– Sidan 5 –

– Sidan 6 –

Nystart för Kyrkis 
ute i det fria

I fredags startade kyrkans barnverksamhet, 
Kyrkis, upp igen efter en kortare tids uppehåll.

– Sidorna 10 till 12 –

Temasidor om  
Torp och Täppa

En flodbåt som sommarstuga, funkar det? Möt 
Malin som förvandlat sin trädgård på fyra år.

– Sidan 7 –

Daniels resa i 
countryns tecken

Countrymusik från morgon till kväll. Det kän-
netecknar Daniel Jensens resa till Nashville.

Praktik med islandshästar

Priserna gäller måndag 18/5 – söndag 24/5 2020  
med reservation för ev slutförsäljning och tryckfel.

Kvarnkullen
Öppet alla dagar 8 - 22

  15:-
/st

BONUSKUND

Svensk nötfärs
Garant, Sverige, färsk, fetthalt 
max 12%, ca 1-2,2 kg
Max 2 köp/hushåll/vecka 21

BONUSKUND

6995
/kg

Fryst laxfilé
Poseidon, 4 x 125 g, jfr-pris 119,90/kg.
Max 2 köp/hushåll/vecka 21

Babyplommontomater
Land se förp., klass 1, kvist, i ask, 
400 g, jfr-pris 37,50/kg.

Lösviktsgodis
Smått och gott.

5995
/kg

Kaffe
Löfbergs, malet, gäller ej Fair-
trade, 450 g, jfr-pris 44,44/kg
Max 2 köp/hushåll/vecka 21

20:-
/st

Drickyoghurt
Garant, flera sorter, 250g,  
jfr-pris 20,00/kg
Max 5 köp/hushåll/vecka 21

5:-
/st

  5995
/st
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Daniel 070-140 05 25 
www.cityporslin.se

Vi ses på torget!
Fredag kl. 9-17

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

Hela turlistan på 
www.vaccindirekt.se

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

Fr 22/5 Coop Mellerud 14-18                                           

Skicka in er ansökan idag  
Läs mer och ansök på www.viardalsland.se

Förening eller 
ideell verksamhet...

Har ni drabbats 
ekonomiskt av Covid-19? 

Ansök!

Närens FVO
ÅRSMÖTE 

är framskjutet
Styrelsen

Ett förslag till ny översiktsplan har tagits fram för 
Melleruds kommun för tiden fram till 2030. Över-
siktsplanen är ett strategiskt dokument för att styra 
kommunens utveckling och planering på ett hållbart 
sätt mot uppsatta mål. Den visar hur kommunen ser 
på mark- och vattenanvändning och bebyggelsens 
utveckling i kommunen.
För att berörda myndigheter ska ha tid att avge sitt 
yttrande förlänger Melleruds kommun utställnings-
tiden till och med den 17 juni. Förslaget kommer 
fortsatt att finnas tillgängligt på följande adress:

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

KOMMUNSTYRELSEN

Kungörelse om 
FÖRLÄNGNING av 

utställningstid för ny 
översiktsplan

Kyrkofullmäktige i 
Melleruds pastorat

sammanträder i  
Kyrkans Hus, Mellerud

måndag 25 maj kl. 19.00

Stig Larsson
ordförande

21 maj 2020
Kristi himmelsfärds dag - ”Herre över allting”
Rikskollekt går till: Svenska Kyrkans Unga och 

Salt-barn och unga i EFS

För perioden: 19-27 maj 2020

24 maj 2020
Söndagen före pingst - ”Hjälparen kommer”

Församlingskollekt går till: Act Svenska kyrkan, 
P27 Centralamerika

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

BOLSTADS FÖRSAMLING
Tor 21/5 08:00 Gökotta vid Erikstads kyrkoruin, Ewa Widell. 
   Medtag kaffekorg och något att sitta på. 
   Vid dåligt väder, i Erikstads kyrka.
   Swishnummer för kollekt: 123 305 29 90
Sön 24/5 11:00 Gudstjänst i Grinstads kyrka, Pär-Åke 
   Henriksson.  
   Swishnummer för kollekt: 123 650 03 67

HOLMS FÖRSAMLING
Tor 21/5 08:00 Gökotta vid Järns Domarring, Pär-Åke  
   Henriksson. Medtag kaffekorg och något att 
   sitta på. Vid dåligt väder, i Järns kyrka.
   Swishnummer för kollekt: 123 542 21 00
Tor 21/5 10:00 Mässa i Kyrkans Hus, Pär-Åke Henriksson.
   Swishnummer för kollekt: 123 440 00 32
Fre 22/5 10:30 Kyrkis Ute, Lekparken vid ”Indiankullen”. 
   Medtag egen matsäck, vi bjuder på kaffe, saft 
   och frukt. Vid dåligt väder, inställt.
Sön 24/5 18:00 Musik i vårkväll, Kyrkans Hus, Kerstin 
   Öqvist. Piano och sång: Anders Fredriksson. 
   Swishnummer för kollekt: 123 440 00 32

SKÅLLERUDS FÖRSAMLING
Tor 21/5 08:00 Gökotta på Kyrkbacken vid Skålleruds kyrka, 
   Kerstin Öqvist. Medtag kaffekorg och något 
   att sitta på. Vid dåligt väder, i kyrkan.
   Swishnummer för kollekt: 123 614 70 86
Mån 25/5 17:00 Utflykt/Vandring för alla oavsett ålder som 
   kan gå ca 3 km på fina och omväxlande  
   stigar. Vi besöker Ramslökedalen. Samling  
   vid parkeringen på norra sidan av stora bron  
   i Håverud. Medtag egen matsäck och lämpliga 
   kläder. Frågor/anmälan till: Martin Niklasson 
   på tel/sms 0722-00 62 10

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
Tor 21/5 08:00 Gökotta vid Borekulle, Pär-Åke Henriksson. 
   Medtag kaffekorg och något att sitta på. Vid  
   dåligt väder, i Eds skola.
   Swishnummer för kollekt: 123 612 39 47
Sön 24/5 14:00 Gudstjänst i Dalskogs kyrka, Kerstin Öqvist.
   Swishnummer för kollekt: 123 669 60 09

VÄLKOMNA!
Pastorsexpedition

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

Mötet inställt 

på grund av 

coronaviruset

  
  Rotary

Mellerud
Måndag 25/5 

Veteran Classic
DALSLAND

Tisdagsträffar i Sunnanå
är tillsvidare inställda

För mer info: www.veteranclassic.se

www.mellerudsnyheter.se

Annonsera på
Från A till Ö

Ring eller maila Christina
0530-125 40

annons@mellerudsnyheter.se

www.mellerudsnyheter.se
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Spännande 
berättelser

Vid högmässan i Frän-
defors kyrka den 24 maj 
kommer Nils Lundbäck 
att framföra spännande 
berättelser om psalmför-
fattare och kompositörer.
Bland de som lyfts fram är 
Nordens store kompositör 
W. Peterson-Berger, kyrko-
herden i Lundby församling 
i Göteborg, Peter Lunden 
samt våra välkända psalm-
författare C-O Rosenius, 
Lina Sandell och Nils Fryk-
man.

Lektorn i svenska och latin 

som kunde 14 språk, Carl 
David af Wirsen, fotografen 
och poeten Erik Bergqvist 
samt biskopen i Odense, 
Thomas Kingo, kommer att 
framträda med sina psalmer 
– som ofta blev deras kristna 
bekännelser. Vid gudstjäns-
ten firas också Herrens He-
liga Nattvard,

Kantor under högmässan 
är Ruben Bengtsson och det 
blir solosång av Elsa Ing-
varsson. Maria Dahlgren är 
kyrkvärd och Johan Wallin 
vaktmästare.

Nyhet!

AKTUELLA ERBJUDANDEN 19/5-24/5
MELLERUD 

VÄLKOMMEN TILL 
COOP MELLERUD!

Öppet alla dagar 06–22
Manuella delidisken erbjuder:

DACKESKINKA
Lulles. Välj mellan kokt och rökt. 
Ord. pris 14:90/hg.

HAVREDRYCK
Coop. 1 liter. Jfr-pris 13:80/liter. 
Ord. pris 15:50/st. 

MAX 4 KG/HUSHÅLL

EKOLOGISKA BANANER   
Ord. pris 25:95/kg. 

HANDLA ANDRA VAROR FÖR 100�  SÅ FÅR DU KÖPA ETT PAKET, 200�  SÅ FÅR DU KÖPA TVÅ PAKET O.S.V.

BAGUETTER   
Coop. Välj mellan olika sorter. 300 g. Jfr-pris 16:67/kg. Ord. pris 12:95/st.

29)%�  

15k�  5k�  

5 FÖR

69k 9)=  

EKO

Inställda veteranfordonsträffar

De populära veteranfordonsträffarna i Sunnanå hamn är tills vidare in-
ställda. Nytt beslut tas vid midsommar.

SUNNANÅ 
Snart startar Veteran 
Classic Dalslands veteran-
fordonsträffar på tisdagar 
i Sunnanå hamn, men ty-
värr kommer detta inte att 
ske med start 26 maj utan 
de är tills vidare inställda. I 
första hand till 16 juni. 
Sommaren är ju den tid man 
vill ut på träffar, utställningar 
och marknader för alla  
veteranfordonsentusiaster, 
men i år är det annorlunda. 
Covid-19 slår hårt på alla 
tillställningar som samlar 
mycket folk, VCD:s träffar är 
inget undantag. 

Veteran Classic Dalsland 
är en intresseklubb av gamla 
fordon och arrangerar träffar, 
utställningar, marknader 
med mera över stora delar av 
Dalsland.

Tisdag den 26 maj var 

tänkt att premiärträffen i 
Sunnanå hamn skulle starta 
men tyvärr måste detta stäl-
las in tills vidare. Tisdags-
träffarna för veteranfordon 
på Sunnanå brukar under 
sommaren dra runt 3 000 – 
4 000 besökare. Vid midsom-
mar kommer VCD att be-
sluta om fortsatt inställda 
tisdagsträffar, men det är inte 
bara i Sunnanå som VCD har 
aktivitet. 

Lördag den 30 maj ställs 
veteranmarknaden vid Bil-
delsshopen i Mellerud in.

Träffar på Färgelanda torg, 
Torp gamla skola, Råggärd 
och Brålanda under juli kom-
mer vi att besluta om de ställs  
in vid midsommartid. 

Veteran Classic Dalsland 
följer Folkhälsomyndighe-
tens rekommendationer och 
kan bara hoppas att det ebbar 

Stämma inställd
Åsebrostämman ställs in i år 
med anledning av Covid-19. 
Åsebro Supporterklubb, som 
arrangerar stämman, med-

delar att man nu ser fram 
emot vecka 33 år 2021, då 
man hoppas kunna genom-
föra stämman igen.

ut i juni. Alla ändringar på 
träffar med mera uppdateras 
ständigt på Facebook och via 
hemsidan.

VCD har tankar att göra 
något för sina medlemmar 
under sommaren, men natur-
ligtvis utomhus, maximera 
antalet (max 50) och att alla 

håller avstånd till varandra. 
Gamla fordon drar alltid stor 
uppmärksamhet så det är 
viktigt att inte ha för stora 
samlingar, men inte heller 
helt avstå.

Text och foto:
Gunnar Landegren

Konstvandring i Dalsland 
21-24 maj är inställd på 
grund av Covid-19.
Folkhälsomyndighetens re-
kommendationer och det 
allmänna läget gör det omöj-
ligt att vid denna tid genom-
föra en konstvandring. Det är 
en förlust både för arrangörer 
och publik. Arrangörerna har 
undersökt möjligheterna att 
flytta vandringen till en se-
nare tid i år men kommit fram 

till att detta inte är möjligt.
Konstvandring 2020 lot-

teri kommer ändå att rulla 
och allmänheten uppmanas 
att köpa lotter. En lott innebär 
chansen till en fin vinst och 
ett ekonomiskt stöd till 
Konstvandring i Dalsland. 
Lotteriet omfattar 3 000 lot-
ter och dragning sker den 3 
november.

Nästa års konstvandring 
sker 13-16 maj.

Ingen konstvandring

En av vinsterna i konstlotteriet, en akvarell av Karna Olsson.  

FISKBILEN erbjuder

Torget, Mellerud • Fred. kl . 10-18

Färsk marulksfilé  298:-/kg

Nyskuren spättafilé  helt kilo 149:-

Färska räkor lägsta dagspris
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Veckans lunch

Senior
MATSEDEL

Vecka 22 Skolan
Måndag 25/5: Ugnsstekt falukorv med  
makaroner och broccoli.
Dessert: Ananassoppa.

Tisdag 26/5: Kalops med kokt potatis, inlagda 
rödbetor och blomkål. (Nötkött från Framnäs 
gård/Gröna gårdar).
Dessert: Äppelkräm.

Onsdag 27/5: Köttfärs-grönsakssoppa. 
Dessert: Mannafrutti med sylt.

Torsdag 28/5: Seglartorsk med stuvad spenat, 
kokt potatis och rårivna morötter. 
Dessert: Färsk frukt.

Fredag 29/5: Stekt kycklingfilé med currysås, 
kokt potatis och skivad morot.
Dessert: Hallonkräm.

Lördag 30/5: Ugnsbakad lax med citronsås, 
kokt potatis och ärtor/majs/paprika.
Dessert: Rabarberpaj med vaniljsås.

Söndag 31/5: Helstekt kotlettrad, gräddsås, 
kokt potatis, äppelmos och värdshusgrönsaker.
Dessert: Chokladmousse med vispad grädde.

Hemtjänstens alternativ v. 22
Mån-sön: Pannbiff med potatismos och grönsaker. 

Måndag Ugnsstekt falukorv* med 
makaroner och broccoli.
Alt: Sojakorv med makaroner och 
broccoli. 
Tisdag Kalops* med potatis, 
inlagda rödbetor och blomkål.
Alt: Böngryta med potatis och blomkål.
Onsdag Köttfärs- och grönsaks-
soppa*. Mjukt bröd med ostpålägg.
Alt: Grönsakssoppa med linser. Mjukt 
bröd med ostpålägg.
Torsdag Seglartorsk** med 
stuvad spenat, potatis och rårivna 
morötter.
Alt: Rödbetsbiff med stuvad spenat, 
potatis och rårivna morötter.
Fredag Stekt kycklinglårfilé* med 
currysås, ris och skivade morötter.
Alt: Marinerad quornfilé med currysås, 
ris och skivade morötter.

Varje dag serveras: 
 Sallads-/råkostbuffé med dressingar 

samt hårt och mjukt bröd.
* Ursprungsland Sverige. 

**Miljömärkt.

Fritidshemmens dag firades

Barnen plockade material i skogen till en utställning. Foto: Privat.

Fritidshemmens dag har firats – en dag för att uppmärksamma fritidshemmens viktiga roll och betydelse för alla 
elever. Här kommer ett axplock med text och bilder från några av kommunens fritidshem.

ÅSEBRO SKOLA 
Tanken var att alla fritids i 
Melleruds kommun skulle 
fira Fritidshemmets dag till-
sammans på Åsebro fest-
plats, måndagen den 11 maj, 
då skolorna hade studiedag. 
Alla skulle grilla korv, spela 
dansk brännboll och blåsa 
såpbubblor.

Nu blev det inte riktigt så 
på grund av Covid-19, men 
flexibla som vi är planerade 
vi om och firade i all enkelhet 
med våra två avdelningar, 
Korpen och Ugglan. 

På måndagen gick vi till 
grillkåtan, som Åsebro skola, 
förskola/fritids har tillsam-
mans med Åsebro IF. Där 
tände vi grillen och grillade 
hamburgare och till det åt vi 

ett gott potatismos. Barnen 
delades in i fyra grupper. 
Varje grupp fick en lapp där 
det stod att de tillsammans 
skulle plocka fem pinnar, tio 
löv/blad, fem stenar, mossa, 
gräs och en valfri sak. När vi 
efter maten och gruppaktivi-
teten  kom tillbaka till fritids, 
samlades barnen gruppvis 
och gjorde tittskåp. 

Ganska häftigt att ” Se vad 
lika kan bli olika.”

 Vi har en fin utställning i 
vår entré, som finns att be-
skåda.

Gemensamt för hela Sveri-
ges fritidshem är att Fritids-
hemmets dag genomsyras av 
Temat: Lära, Leva Utveck-
las. 

FAGERLIDSSKOLAN 
Personalen på Fagerlidsko-
lan ville såklart uppmärk-
samma vår alldeles egna dag 
som vi har fått på fritids. 

Vi började dagen med 
idrott i gymnastiksalen. Se-
dan fortsätta vi hela dagen 
med uppskattade aktiviteter 
utomhus. 

Vi hade roliga lekar hela 
dagen och härlig grillning till 
lunch. Dansk brännboll var 
favoriten.

KAROLINERSKOLAN 
Vi firade dagen med fråge-
sport i skogen, brännboll och 
korvgrillning. Bland annat 

lekte barnen ”36-leken”, en 
lek där man i lag får samar-
beta för att lösa olika uppgif-
ter och frågor.

NORDALSSKOLAN 
På Nordalsskoloans fritids 
har vi haft en heldag utom-
hus. Vi har lekt och grillat 
hamburgare till lunch och vi 
gjorde en rolig cykelbana 
runt hela skolgården. 

Dessutom blåste vi såp-
bubblor vilket var en gemen-
sam aktivitet som kommu-
nens samtliga fritids gjorde.

Staffan och Florijan grillar korv till alla barn. Foto: Privat.

Barnen äter grillad korv med festis 
till. Foto: Privat.

I 36-leken får man i lag samarbeta för att lösa frågorna. Foto: Privat.

Alla barnen blåste såpbubblor. Foto: Privat.

På skolgården fanns en rolig 
cykelbana. Foto: Privat.

ÅSENS SKOLA 
Tisdagen den 12 maj firade 
vi på Åsens fritids ”Fritids-
hemmets dag”. Dagen till ära 
smyckades entrén med bal-
longer och barnen fick ta på 
sig västar med startnummer 
för att genomföra ”Fritidsru-
set” (vår variant av Vårru-
set). Firandet började med att 
de yngre barnen körde leken 
dansstopp till ”Frittelåten”.  
Denna sång är gjord av fri-
tidsbarn på Gäddgårdssko-
lan i Arboga och handlar om 
hur det är att gå på fritids. 

Därefter genomfördes Fri-
tidsruset på cirka en kilome-
ter, som gick runt skolgården. 
Barnen kämpade på bra och 
sprang många varv. Efter det 
bjöds det på en välförtjänt 
banansmoothie. Klockan 
14.00, när de äldre barnen 
slutade skolan och kom till 
fritids, spelade både de yngre 
och äldre barnen brännboll 
tillsammans. Sedan bjöds det 
på korv med bröd till mel-
lanmål. 

Alla barn fick även var sin 
glass under dagen som Mel-
leruds kommun bjöd på, 
vilket var mycket uppskattat. 
Trots att några snöflingor 
singlade ner mellan solstrå-
larna hade vi alla en härlig 
eftermiddag.

Entrén smyckades med ballonger och barnen fick västar med startnum-
mer. Foto: Privat.

Melleruds kommun bjöd alla barnen på glass, mycket uppskattat. 
Foto: Privat.
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Lev livet lite grönare
Vänersborg Brogatan 1. Tel. 0521-72 41 10 Öppet: Vard 10-19, lörd 10-17, sönd 11-17 

Kristi himmelfärdsdag 10-17
Pris avser växt om inget annat anges. www.blomsterlandet.se

Annonsen gäller t.o.m. 24/5 2020. Reservation för slutförsäljning och tryckfel.

Snittblommor i bunt
Vi bjuder på den billigaste.
Välj bland fl era sorter.

3FÖR 2

2990

99:-99:-
MEDLEMSPRIS

Småblommig petunia 12 cm kruka Välj bland fl era färger. Ord.pris 3990

Småblommig ros
Ord.pris 149:-

Bägarranka 14 cm kruka. 
Välj bland fl era färger. 
Ord.pris 149:-

 Spara 50:-! 

Lev livet lite grönare
Stadxxxxxxxx   Adressxxxx xxxxxxxx. För öppettider besök www. blomsterlandet .se

Pris avser växt om inget annat anges.  www.blomsterlandet.se

2 FÖR 99:-
Sommarblommor 
Välj bland nemesia,  
tvillingsporre och snötörel.
Ord pris 5990st. 

Nuntorpselev praktiserade 
med islandshästsar på Korsgården

Sara Ericsson med stoet Kolfinna fra Langholti och Emil Sundström med egenuppfödda fyraåriga hingsten Vonandi från Korsgården.

JÄRN 
Sara Ericsson från Troll-
hättan går första året på 
Nuntorpskolan, inriktning 
naturbruk häst. Under 
fyra veckor har hon prakti-
serat hos Emil Sundström 
och hans islandshästar på 
Korsgården i Järn.
– Vi är enda klassen på sko-
lan och är 25 elever totalt. Jag 
trivs jättebra, det är härligt att 
få kombinera teori och prak-
tik. Jag är glad över att gå på 
Nuntorp för man får testa på 
allt inom jordbruk, säger 
Sara som själv är uppväxt på 
en gård.

Hon berättar att klassen 
pluggar gemensamt första 
året, oavsett val av inrikt-
ning. Praktiken kan bestå av 
att köra traktor, jobba i ladu-
gården eller i stallet. I höstas 
hade Sara två veckors praktik 
på Eds ridskola.

– Då hade alla hästelever 
praktik på ridskolor, det är 
viktigt att få se hur det funkar 
med säkerhetstänk med 
mera, förklarar Sara.

Själv har hon ridit sedan 
åtta års ålder, först tre år på 
ponny och sedan på islands-
hästar.

Varför är du så förtjust i 
islandshästar?

– Gångarterna, det hittar 
du inte hos andra hästar. De 
är kända för att vara lugna 

Positivt besked för 
naturbruksgymnasiet

BRÅLANDA 
I mars besökte skolin-
spektionen Nuntorps-
gymnasiet för att se hur 
skolans första verksam-
hetsår fungerat. Efter en 
flera dagar lång inspek-
tion blev det godkänt på 
samtliga punkter.
– Först begärde de in doku-
ment som granskades, sedan 
kom de hit och inspekterade. 
Två personer tillbringade tre 
dagar på skolan och inter-
vjuade elever och personal. 
Efter en tid hölls ett möte 
med skolans ansvariga, be-
rättar Lars- Göran Berg, 
ordförande för Naturbruk 
Väst AB, med verksamhet i 
båda naturbruksgymnasier-
na Dingle respektive Nun-
torp. Han tillägger att man är 
glad över kontrollen.

– Vi vill ju kolla att vi hål-
ler vad vi lovar, säger han. 

Beskedet från skolinspek-
tionen blev i högsta grad en 
bekräftelse på att så är fallet.

Alla krav uppfyllda
Tillsynen genomfördes på 

följande områden: Undervis-
ning och lärande/Extra an-
passningar och särskilt stöd/
Arbetsplatsförlagt lärande 
och grundläggande behörig-
het till högskola/Bedömning 
och betygssättning/Trygg-
het, studiero och åtgärder 
mot kränkande behandling/
Grundläggande förutsätt-
ningar för skolenheten/Styr-
ning och utveckling av verk-
samheten/Förutsättningar 
för utbildningen/Styrning 
och utveckling av utveck-
lingen/Ägar- och lednings-
prövning samt ekonomiska 
förutsättningar.

Den 23 april kom det efter-
längtade  beslutet att skolen-
heten och huvudmannen 
uppfyller alla krav och att 
Skolinspektionen därmed 
avslutar tillsynen av Natur-
bruk Väst AB och Nuntorps-
gymnasiet.

Bra förutsättningar
– Under mina trettio år inom 
skolans värld är detta det 
bästa resultatet en skola har 
fått. Det brukar alltid finnas 

någon punkt att anmärka på, 
men våra förutsättningar var 
bra. Vi har en erfaren skol-
människa i rektorn Carl-
Göran Strutz, behöriga lära-
re, god kunskap bland alla 
inblandade aktörer och en 
sakkunnig styrelse. Dessut-
om är stödet vi har från lant-
brukare och andra näringar 
här i omgivningen väldigt 
bra och det är viktigt. När vi 
skulle ha ut våra elever på 
praktik hade vi inga som 
helst svårigheter att hitta 28 
gårdar som ville ta emot, fler 
var faktiskt intresserade och 
undrade varför inte de kunde 
få en praktikant, berättar 
Lars-Göran Berg.

Till hösten börjar en ny 
förstaårskull på Nuntorp. 

22-23 elever har sökt och 
kommit in på lantbruksut-
bildningen och fyra elever 
börjar på gymnasiesärsko-
lan. 
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

och goa. Ja, det är hela grejen 
med dem, de är allmänt här-
liga, svarar Sara.

Att hon hamnade hos Emil 
strax utanför Mellerud var en 
slump.

– Jag fick höra talas om 
honom, sedan kom han och 
skodde på skolan. Jag pre-
senterade mig och frågade 
om jag fick praktisera hos 

honom och han sade ja, säger 
Sara.

– Det har funkat fint. Sara 
är driven och håller tider, 
konstaterar Emil.

20-tal islandshästar

I stallet finns ett 20-tal is-
landshästar inklusive trä-
ningshästar, varav 14 egna. 
Saras uppgifter under prak-

tiktiden har varit stallfix, 
hantering av hästarna, lära 
sig hur man lägger upp trä-
ningen för varje häst i ett 
träningsstall och hur viktigt 
uppfostran är från början. 

Hon har även varit med och 
löslongerat hästar, tvättat 
och ridit hästar och delat 
manen inför visning.

– Sara ska följa med på en 
visning på Axvalla 11-12 

juni, jag ska ha med fyra 
hästar då, avslöjar Emil som 
rider själv på visningar.

– Det är första gången jag 
åker med på en visning, det 
ska bli väldigt roligt att se hur 
det går till, menar Sara.

Hur ser dina framtids-
planer ut?

– Jag ska utforska så 
mycket som möjligt och 
skaffa mig mer erfarenhet. 
Jag vill plugga vidare efter 
Nuntorp, säger Sara.

För eleverna på skolan är 
det distansundervisning som 
gäller med anledning av Co-
vid-19, så blir det ända fram 
till sommarlovet.

Stallets stolthet, avels-
hingsten Visir från Tavelsjö, 
är iväg för semin i sommar. 
Han har bland annat kammat 
hem VM-brons i Berlin 2019 
i klassen sexåriga hingstar, 
Visir är även Sveriges högst 
bedömda femåring och sex-
åring.

– Det ligger mycket arbete 
och pengar bakom en bra 
avelshingst, poängterar 
Emil, som tycker att det är 
väldigt roligt att Nuntorp-
skolan kommit igång igen.
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se
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All ev. uppvaktning
undanbedes. 

Ulla-Britt Söderqvist

UPPVAKTNING

SORGTACK

DÖDSFALL

JORDFÄSTNING

PREDIKOTURER

Veckans 
ros...

...till vårt barnbarn Emma 
Blücher som hjälper oss att 
handla varje vecka. Ett stort 
grattis på födelsedagen den 
22 maj.

Farmor och farfar

MELLERUD
Smyrna: Onsd 19 Bibel-
klass. Sönd 11 Gudstj. i 
Smyrna. Tisd 19 Bönesam-
ling.
Equmeniakyrkan: För ak-
tuell info se Facebook: Eku-
meniakyrkan Mellerud. 

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

Equmeniakyrkan Södra 
Dal: Sönd 11 Brålanda 
Gudstj. Himlakul, i kyr-
kans trädgård – tema ”Jag 
behöver hjälp”, Sigward K. 
Korvgrillning efter gudstj.
Brålanda: Månd-onsd 18 
Gemensam bön utanför 
Pastorsexp. Den som inte 
har möjlighet att vara med 
på plats, ber där den befin-
ner sig. Sönd 11 Gudstj. 
m. nattv., Anette J Carlson. 
Kyrkbil 308 70.

Sundals-Ryr: Torsd 7 
Gökotta vid Granan Tho-
mas Holmström. Sönd 18 
Meditationsgudstj. Anette J 
Carlsson. Kyrkbil 308 70.
Gestad: Torsd 10.45 Trum-
pet från Tornet Anna Fröjd 
Jåtby. 11 Gudstj., Thomas 
Holmström. Kyrkbil 308 70.

Timmervik: Torsd 18 
Pilgrimsmässa, Thomas 
Holmström m.fl.

Grattis till världens bästa 
Herman Karlsson på din 
8-årsdag den 24/5.

Många kramar från mamma, 
pappa, Jack, mormor, farmor, 
mostrar, morbror och kusiner

Grattis bästa Gustav Tellan-
der som den 19 maj fyller 3 
år.

Många grattiskramar från 
mamma, pappa, Loke, Lemmy, 

Vidar, mormor, morbror, 
mostrar och kusiner

Syskonen Ellen fyller 5 år den 21/5 och Almer fyller 7 år den 
31/5 2020. Detta vill vi fira med stora grattiskramar och 
hurra! Några presenter får ni säkert också. Vi önskar er jät-
teroliga födelsedagar! 

Kramar från mormor Marianne och morfar Stig-Arne

Hipp Hipp HURRA!

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Skålleruds kyrka för 
Lena Andersson, Mellerud. 
Som inledning på akten spe-
lade kyrkomusiker Anders 
Fredriksson ”Där rosor aldrig 
dör” av L. Gosztonyi. Akten 
förrättades av Carlo Nielsen 
och man sjöng tillsammans 
psalmerna 249 och 190. Som 
avslutningsmusik spelades 
”Amazing grace”. Vid kistan 
togs avskedet av de närmaste. 
Till minnet av Lena var koret 
vackert dekorerat med blom-
mor. Efter akten ägde grav-
sättning rum på Holms kyr-
kogård.

Nystart i det fria för Kyrkis

Joakim passar på att ta en tur med raggarbilen.

MELLERUD 
Kyrkans barnverksamhet 
Kyrkis startade i fredags 
upp igen efter en kortare 
tids uppehåll.  Flera barn-
familjer slöt upp vid Indi-
ankullen, som kommer att 
bli verksamhetens plats 
framöver.

Lille Tage, ett och ett halvt år gammal, såg ut att trivas med det mesta, 
såväl som att leka tittut som att gräva i sandlådan.

Alissar, som snart blir tre år, testade bland annat att baka kakor och 
sila sanden.

Tre grabbar i sandlådan, Oliver, Joakim och Melvin. De håller som bäst på med asfaltering och speciellt Oliver 
vet exakt hur det ska gå till.

För de allra minsta barnen 
erbjuds i Mellerud Kyrkis 
med sångstund. Vanligtvis 
håller man till i Kyrkans Hus, 
men på grund av Covid-19 
har man haft ett uppehåll i 
verksamheten sedan i början 
av mars. Nu, när det går bra 
att vara utomhus, startade 
man upp igen – vid Indian-
kullen och lekplatsen där.  

Drop In – och drop ut
– Här är det drop in som gäl-
ler, man kommer när man 
kan under den tid vi är här. 
Vanligtvis brukar vi ordna 
med fika, men som det är nu 
får var och en ta med själv. 
För övrigt är det som vanligt 
fri lek. Framöver kommer vi 
också att ha en sångstund och 
kanske någon extra aktivitet 
då och då, berättar Catharina 
Johansson som har Janet 
Sorob med till sin hjälp 
denna dag. 

De berättar också att det är 
Anders Fredriksson och 
Martin Niklasson som håller 

i sångstunderna. Det är full 
aktivitet i gungor, klätter-
ställningar och i sandlådorna, 
där Catharina och Janet fyllt 
upp med sandleksaker. För-
äldrar med barn droppade in 
allteftersom.

 – Jag har fyra barn, alla har 
varit med i Kyrkis. Speciellt 
har mina barn tyckt om att 
sjunga de svenska barnsång-
erna. Sedan lär ju också för-
äldrarna känna varandra, sä-

ger Hendrin Hamo som idag 
besöker Kyrkis tillsammans 
med treåriga dottern. 

 – Det var en granne som 
frågade om vi ville hänga 
med. Det är kul att komma ut 
och träffa andra människor, 
både barn och vuxna, säger 
Emma Elf som kom med 
familjens fyra barn, alla mel-
lan ett och sex år.

Ing-Marie Norrman

Lokal bank som satsar
Dalslands Sparbank har 
under våren jobbat med 
att mildra de ekonomiska 
effekterna av Covid-19 och 
dess påverkan på bankens 
verksamhetsområde.
Banken jobbar löpande med 
företag och privatpersoner 
som drabbats och försöker 
hitta lättnader för att hantera 
effekterna av pandemin.

Men arbetet stannar inte 
där, man har följt utveck-
lingen och ser att det finns ett 
större behov.

Det finns flera föreningar 
och ideella sammanslut-
ningar i bankens verksam-

hetsområde som behöver 
stöttning just nu och som har 
en viktig del i samhället. 
Dalslands Sparbank har där-
för beslutat att öppna upp för 
en ansökningsperiod till – 
Tillsammans utvecklar vi 
Dalsland Del 2.

Mellan den 14 maj till den 
11 juni har föreningar och 
andra ideella sammanslut-
ningar som drabbats av nega-
tiva ekonomiska effekter av 
Covid -19 möjlighet att an-
söka om ett ekonomiskt stöd 
till sin verksamhet. Denna 
satsning kommer främst att 
gå till föreningar och ideell 

verksamhet som inte tidigare 
fått del av något stöd från 
Dalslands Sparbank.

Dalslands Sparbank har 
sedan tidigare stöttat den lo-
kala handeln genom att köpa 
in presentkort från lokala 
handlare och restauranger. 
Banken har även dubblat alla 
pågående sponsringsavtal 
under 2020 samt beviljat 43 
ansökningar i projektet ”Till-
sammans utvecklar vi Dals-
land”. Tillsammans med det 
aktuella projektet så motsva-
rar satsningarna mellan fyra 
och fem miljoner kronor.

Ett varmt och innerligt tack 
till Er alla som på olika sätt 

hedrat minnet av  
vår älskade
Sven  

Johansson
Vi vill även rikta ett tack 

till all berörd personal  
som tagit hand om  

vår pappa  
på ett fantastiskt sätt.

Sören och Åsa  
med familjer
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Countrymusik från Tennessee och Texas
Det var country från mor-
gon och till kväll i olika 
tappningar. På radion, 
längs gatan, i bilen, i res-
taurangen och i konsert-
hallen. Country i Nashville 
är inte bara en musikstil, 
det är en livsstil och en 
kultur.
I höstas fick jag möjligheten 
att göra min drömresa i 
countryns tecken. Den pen-
sionerade sportjournalisten 
Kenneth Lundström gjorde 
sin 19:e resa till USA som 
reseledare med en grupp 
countrynördar från hela Sve-
rige, där jag var en av dem.

För mig började intresset 
för country och Nashville för 
många år sedan. Countrydu-
on Curt & Roland var i Nash-
ville i slutet av 70-talet och 
gjorde två LP-skivor med 
titlarna, ”I Nashville” och 
”Tillbaka i Nashville”. Ski-
vor som vi spelade om och 
om igen hemma.

I Ryman Auditorium, vil-
ken är den lokal som man 
tidigare i många år sänt 
Grand Ole Opry från, hörde 
vi  LeAnn Rimes. Ett namn 
man kanske inte lagt på min-
net, men hon slog igenom 
som 13-åring  och har rekor-
det på billboardlistan med 69 
veckor och titlar som ”Blue”, 
”How Do I Live” och ”Light 
the Fire Within”. Den sist-
nämnda framförde hon på 
invigningen av OS i Salt 
Lake City 2002. 

Musiken flödar
På huvudgatan Broadway 
finns massor av musikrestau-
ranger, caféer och barer där 
musiken flödar varje dag året 
om, från förmiddagen till 
efter midnatt. Honkey Tonk, 
riktig country, popcountry, 
rockabilly, bluegrass, soul, 
jazz, ja listan kan göras lång 
med olika stilar som hörs.

Artisterna avlöser varan-
dra efter att de spelat två till 
tre timmar var. Det finns 
ganska många scener i de 
olika musikcafeérna i stan, 
här jobbar tusentals musiker 
längs denna gata varje vecka. 

Är du på besök i Nashville 
är det tre ställen du inte bör 
missa. Det är Roberts Wes-
tern World som nog är den 
bästa. Här filmade Jill Johns-
son för Jills Veranda bara 
några timmar efter att vi 
lämnat stan. Här kan man 
hela tiden höra bra country.

Min åsikt är att i riktig 
country används steelgitarr, 
fiol, banjo, mandolin och 
vanlig gitarr. Har man tur får 
man kanske höra ett mun-
spelssolo också, som grädde 
på moset.

Många celebriteter
Det andra stället är Legends 
Corner. Det ligger på hörnet 
upp mot Ryman och här har 
många celebriteter spelat och 
spelar ibland. Här träffade 
jag Kinsey Rose, ett namn 
värt att lägga på minnet. Hon 
har anknytningar till Norge 
och har spelat där. 

I sommar kan vi hoppas att 
hon kommer till Sverige för 
första gången, då med sina 
kompisar i bandet High 
Road. Detta under förutsätt-
ning att Coronakrisen lagt sig 
och man kan ha konserter 
igen.

Det tredje stället är Alan 
Jacksons bar, inte otänkbart 
att man där kan se världs-
stjärnan hälsa på i sin egen 
bar. Alan bor på en hästgård 
någon halvtimma utanför 
Nashville. Jag tog möjlighe-
ten att hyra en bil och köra 
omkring på landsbygden 
sydväst om Nashville och 
passerade då Jacksons farm, 
huset var så stort och fint att 
man nästan trodde man var 
vid  Vita Huset. 

NHL-hockey
Precis diagonalt över Broad-
way, vid Legends Corner, 
ligger den jättelika Brid-
gestone Arena som är Nash-
ville Predators hemmaplan. 
Är man i Nashville och det 
spelas NHL-hockey så är det 
en upplevelse att se dem även 
om man inte är ett sportfreak.

Denna kväll mötte Nash-
ville  Carolina Hurricanes i 

Cowboys rider varje dag på gatorna i Fort Worth, Texas.

Roberts Western World, här på scenen Rachel Hester med The Ten-
nessee Walkers och mannen i bakgrunden Greg Garing. En man som 
gjort mycket för countrymusiken. Han räddade countryn på Broadway.

Artikelförfattaren och countryfantasten Daniel Jensen från Mellerud. 
Foto: Lily Porter.

Tommy Alverson, en av artisterna på Texas Music Reunion.

en upptaktsmatch inför 
NHL-starten. Trevlig match 
då det finns en hel del svensk-
ar i båda lagen.  Från Brid-
gestone Arena sänds många 
stora evenemang bland annat 
CMA Awards. Nu senast 13 
november, då galan sändes 
för första gången på många 
år i svensk tv.  Carrie Under-
wood, Reba McEntire och 
Dolly Parton var programle-
dare. Här hyllades de bästa 
countrylåtarna och de bästa 
artisterna under 2019.

Johnny Cash
Johnny Cashs museum lig-
ger på en tvärgata till Broad-
way och är värt ett besök. Bra 
med olika lyssningstationer 
där man kan följa artistens 
liv. Trevliga prylar, kläder, 
möbler från hans och June 
Carters liv visades.

Fler sevärdheter finns i 
Nashville, men de har vi 
sparat till nästa resa. Jag 
tänker på en radiosändning 
från Grand Ole Opry. Alltse-
dan 1925 har man sänt coun-
try från Nashville. Det hålls 
konserter där tisdag, fredag 
och lördag varje vecka. 

Ett annat ställe att besöka 
är 3rd and the Lindsley Bar 
& Grill där The Time Jum-
pers uppträder varje mån-
dagskväll. Gruppen är ett 
gäng skickliga musiker med 
bland annat världsgitarristen 
Vince Gill i den fasta sätt-
ningen. Denna gång var bil-
jetterna slut, så man gör rätt 
i att boka hemifrån för att 
vara säker på att få plats.

Austin Texas
Resan gick vidare till Austin 
i Texas. Här i en ”folkpark” 
ute på landet under bar him-
mel i den varma Texasluften 
spelade Bellamy Brothers. 
Dessa två bröder slog ige-
nom på 70-talet och turnerar 
fortfarande. Kända låtar som 
”If I Said You Had A Beauti-
ful Body” och den mest 
kända av deras låtar ”Let The 

Love Flow” fanns också med 
i kvällens repertoar. Helt 
fantastisk var denna konsert 
och en av resans absoluta 
höjdpunkter. 

På den klassiska musikba-
ren  The Continental Club i 
Austin träffade vi på och 
lyssnade på flera musikle-
gender inom countryn. Earl 
Poole Ball var en av dem. 
Han har spelat med Merle  
Haggard, Jerry Lee Lewis, 
Jonny Cash och många fler. 
Han brukar internationellt 
kallas ”Mr Honkey-Tonk 
Piano”. En annan var gitar-
risten Redd Volkaert som 
spelar där varje söndagskväll 
med bandet Heybale. Han 
har vunnit Grammy Award 
för bästa Country instrumen-
tal preformance. 

Longhornoxar
Fort Worth är en förort till 
Dallas dit cowboys drev sina 
hjordar med kor för försälj-
ning för 100 år sedan. Som 
mest hade man 2 600 stock 
yards som är inhägnader dit 
djuren sorterades in i väntan 
på vidare transport eller till 
slakt. 

I dag är det lite lugnare på 
huvudgatan. Två gånger per 
dag drivs en grupp med long-
hornsoxar av ridande cow-
boys för att turister ska få se 
hur det kunde gå till förr i 
tiden. Här finns många buti-
ker som man kan handla 
westernkläder i och en riktig 
rodeoarena med shower fre-
dag och lördag varje vecka.

Musikbarerna vi besökte  i 
Fort Worth var The White 
Elephant och Long Horn 
Saloon. 

På Sandlins camp, som 
ligger en dryg timma sydväst 
om Dallas, bodde vi i hus-
vagn under de tre dygn som 
Texas Music Reunion på-
gick. Här hörde vi Travis 
Smith, Thomas Michael Ri-
ley, Jamie Richards, Tommy 
Alverson och 20 artister till. 
Inte så kända artister kanske, 

men riktig Texascountry var 
det i varje spelning. 

Resan började gå mot sitt 
slut, men innan planet lyfte 
mot Europa så besökte vi 
John F. Kennedy-museet vid 
Delay Plaza i Dallas. Man 
har gjort ett museum i den 
våning där mördaren stod 
med sitt vapen och besköt 
presidenten den 22 novem-
ber 1963. Det mest fantas-
tiska i museet var hur man 

hade speglat JFK:s politiska 
gärning under den långa vä-
gen fram till att bli president 
och de korta åren som han var 
president. Värderingar om 
människors lika värde oav-
sett ras eller religion spegla-
des. Detta var för mig en av 
de absoluta höjdpunkterna 
på resan vid sidan av musi-
ken.

Daniel Jensen



Melleruds kommun – mitt i prick

www.mellerud.se

Nu är vi i tiden mellan hägg och syren! Den tid på året då ljuset har 
kommit tillbaka och det spirar och gror i naturen. Vi njuter av den 
skira grönskan och ser fram emot många sköna sommardagar med 
värme och uteliv. Den tiden när vi umgås med släkt och vänner 
som allra mest.

Men i år är det sig inte likt. Anledningen heter viruset covid-19. 
Ett nytt virus som vi ännu inte har utvecklat någon immunitet mot 
och heller inte har något vaccin mot. Det är en ovanlig situation för 
oss och stundtals kan vi vara rädda, men också glömma bort det.

Jag vill uppmana alla att följa Folkhälsomyndighetens rekom-
mendationer, både för din egen skull men också av omtanke om 
andra. Stanna hemma om du är minsta sjuk, tvätta händerna 
noga, ofta och omsorgsfullt samt håll avstånd!

Nu gäller det att hålla i och hålla ut! 
Annika Wennerblom

Tillförordnad kommunchef

Kommunchefen har ordet Stöd till föreningslivet 
under pandemin
Melleruds kommun vill göra det vi kan för att underlätta för våra 
lokala föreningar i denna svåra tid. Vi avser att stödja det lokala 
föreningslivet med anledning av covid-19 på följande sätt:

LOK-aktivitetsstöd
För föreningar som beviljas LOK-aktivitetsstöd för 2020, kom-
mer bidraget att betalas ut på samma nivå som för 2019. Detta 
gäller trots att föreningar eventuellt behöver ställa in aktivite-
ter med anledning av covid-19. Förutsättning för utbetalning 
av LOK- aktivitetsstöd är som vanligt att föreningar skickar in 
årsmötesprotokoll, verksamhetsberättelse inklusive bokslut och 
revisionsberättelse till Medborgarkontoret. Vid årets slut ska 
rapportering av genomförda aktiviteter lämnas som vanligt.

Drifts- och hyresbidrag
Drifts- och hyresbidrag som är beviljade kommer att betalas 
ut trots att föreningar eventuellt behöver ställa in aktiviteter 
med anledning av covid-19. Förutsättning för utbetalning av 
drifts- och hyresbidrag är som vanligt att föreningar skickar in 
årsmötesprotokoll, verksamhetsberättelse inklusive bokslut och 
revisionsberättelse och verksamhetsplan för 2020 till Med-
borgarkontoret. Vid årets slut ska rapportering av genomförda 
aktiviteter lämnas som vanligt.

Avbokning av lokaler
Vid avbokning av kommunens idrottshallar och konferenslokaler 
debiteras ingen avgift.

Dispens att lämna in årsredovisning senare
Då föreningar kan komma att behöva skjuta på sina årsmöten 
med anledning av att minska smittspridning av covid-19, finns 
möjlighet att ansöka om dispens med att lämna in årsmötespro-
tokoll. Om en förening vill ha dispens ska man först kontakta 
Medborgarkontoret.

Övrigt
Regeringen har även gått ut med att ideella föreningar som har 
en skatt att betala och som fått tillfälliga betalningsproblem, 
kan söka anstånd med betalning på grund av coronaviruset hos 
Skatteverket. 

Kontakt
Vi finns också på plats för att ge dig ytterligare stöttning.  
Kontakta Dovile på Medborgarkontoret via e-post  
medborgarkontoret@mellerud.se eller telefon 0530-189 00
Stödet till föreningar presenterades den 1 april 2020. Eftersom situa-
tionen kan komma att ändras ber vi dig att hålla dig uppdaterad med 
information på vår hemsida. Läs mer på mellerud.se/coronavirus.  

På Bergs äldreboende 
finns nu ett så kallat me-
todrum som är ett trä-
ningsrum för personal 
inom vård och omsorg 
samt stöd och service.
I arbetet kring pandemin har 
alla verksamheter gjort över-
gripande riskbedömningar 
som mynnat ut i handlings-
planer och i detta arbete har 
fackliga organisationer varit 
delaktiga. Både arbetsgivare 
och personalorganisationer är 
överens om att ett metodrum 
är en bra åtgärd för att perso-

nal ska kunna öva på att han-
tera skyddsutrustning rätt. De 
kan även repetera rutiner och 
titta på utbildningsfilmer gäl-
lande vårdhygien. Därmed kan 
personal känna sig säker och 
trygg med att hantera och an-
vända rätt skyddsutrustning.

Dals-Ed var före oss med att 
iordningställa ett träningsrum 
och genom Pernilla Wall, med-
icinskt ansvarig sjuksköterska 
som varit på besök i Dals-Ed, 
fick sedan flera chefer i Soci-
alförvaltningen ta del av Dals-
Eds träningsrum. 

Nu i maj kommer det att an-
ordnas några vårdlärarledda 
utbildningstillfällen av vårdlä-
raren Hadil Gergy. Verksam-
heter har möjlighet att anmäla 
nyanställd personal alternativt 
personal som önskar mer stöd 
på området. Förutom lärar-
ledda utbildningstillfällen kan 
personal på egen hand eller 
tillsammans med en grupp ar-
betskamrater nyttja rummet 
för att repetera och öva sina 
kunskaper.

Hadil Gergy vårdlärare

Eftersom det är besöksför-
bud och social distansering på 
våra äldreboenden sker nu all 
underhållning utomhus. Lilla 
Bandet spelade nyligen utan-
för Fagerlidshemmet under en 
varm och solig eftermiddag. 
Tvåmannabandet underhöll 
med en bred repertoar vilket 

uppskattades av alla de boen-
de.

Just nu är all form av under-
hållning extra viktig för våra 
boende eftersom det inte sker 
någon form av hobbyverksam-
het. Kontakten med anhöriga 
blir även begränsad, men per-
sonalen hjälper de boende att 

hålla kontakt med anhöriga 
genom videosamtal. Vi hoppas 
på att kunna genomföra denna 
form av underhållning vid fler 
tillfällen. 

Stort tack till Lilla Bandet 
och till personalen på Fager-
lidshemmet som gjorde detta 
möjligt.

På grund av Folkhälsomyndig-
hetens föreskrifter och all-
männa råd om allas ansvar att 
förhindra smitta av covid-19 
är alla offentliga evenemang i 
Kulturbruket på Dal inställda 
tills nya föreskrifter kommer. 
Trots detta så arbetar och pla-
nerar vi för ett härligt fyllt höst-
program som vi hoppas att alla 
ska få möjlighet att ta del av! 
Måndag den 22 juni kommer 
programmet tillsammans med 
biljettförsäljningen att släppas. 
Det är glädjande att flera pro-

grampunkter som fanns med 
i vårprogrammet har kunnat 
flyttas fram till i höst.

Bokskåpet
Den 30 april sattes Bokskåpet 
upp igen i Sunnanå hamn. Det 
är ett samarbete signerat Bok-
dagar i Dalsland och Kultur-
Mellerud. Det ger dig möjlighet 
att låna med dig en bok – och 
till och med behålla den om du 
vill. Skåpet sitter uppe under 
sommarhalvåret och fylls på 
regelbundet. Ta en paus, ta en 
bok! 

I

På gång
För information om covid-19 som berör våra 
kommunala verksamheter, besök www.mellerud.se/
coronavirus 

Sidan uppdateras löpande utifrån nya rekommenda-
tioner och beslut från myndigheter. Här hittar du även 
information om covid-19 på olika språk och länkar till 
ansvariga myndigheter som till exempel Västra Göta-
landsregionens information om covid-19 och aktuellt 
läge i kommunerna i Västra Götaland.

Nytt metodrum för utbildning av vårdpersonal

Information från 
Kulturbruket på Dal

Lilla Bandet bjöd på spelning  
utanför Fagerlidshemmet

Information från Biblioteket 
Våra öppettider är:
Tidningsrummet vardagar
från kl. 08.15

måndag 10.00 - 13.00
tisdag 10.00 - 18.30
onsdag 10.00 - 18:30
torsdag 10.00 - 18.30
fredag 10.00 - 17.00
lördag 10.00 - 13.00

OBS! Avvikande öppettider:
Onsdag 20 maj 10.00 - 16.00
Torsdag 21 maj Kristi himmelsfärdsdag stängt

Bokleveranser sker till äldre och riskgrupper. Vi levererar och 
hämtar böcker vid din dörr i mån av resurser. Detta sker via per-
sonalen på biblioteket eller via läsbussen LÄSTER.

Du kan också hämta/beställa böcker vid biblioteksentrén om du 
så önskar. Om du är intresserad, ta kontakt med biblioteket på 
telefon 0530-18 200 eller biblioteket@mellerud.se

Bibliotekets publika datorer och surfplattor är tillgängliga som 
vanligt. Vi erbjuder dock inte personlig vägledning vid datorerna i 
dagsläget med anledning av covid-19.
Utställningsverksamheten och programverksamheten är vilande 
tills vidare.

Personalgrupp från 
vänster: Eva Oskarsson, 

Nuria Serrano Lopez, 
Shyrete Dogani, Linn Kraft

Upperud
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Terrassmarkiser
Lamellgardiner
Fönstermarkiser
Rullgardiner
Persienner
Plisségardiner
Sammetsgardiner

@aag_industrikonsult 

MELLERUD 0768-91 95 96

Norra Kungsgatan 14

Öppet: Fredagar 12-17
 Lördagar 10-13

Örtagården 
i Dals Rostock 

öppen för säsongen

Försäljning av plantor 
vid Kerstins Ateljé

Kerstin Ljungqvist
Tel: 0730-58 68 47

www.rostock.se

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

Vi säljer,  servar 
och installerar

De har en flytande sommarstuga
UPPERUD 
I Upperuds hamn ligger 
en konverterad holländsk 

fraktpråm från 1916. Den 
fungerar som en flytande 
sommarstuga för Ema-
nuel Andersson, Angelica 
Håkansson och deras sö-
ner Leo 2 år och Olle 3 år.
Längtan efter frihet har fin-
nits hos familjen länge. När 
Olle var sex månader sålde 
familjen, som kommer från 
Vara, nästan allt de ägde och 
flyttade ombord på en 42-fots 
segelbåt som låg i Vänern.

– Det var för att få loss tid 
tillsammans och med sonen, 
dessutom är det billigt att bo 
på en båt. Men när vi väntade 
Leo insåg vi att vi behövde 
ett hus under småbarnsåren, 
säger Emanuel.

Av en slump hamnade fa-
miljen i Upperud, där de 
hittade ett perfekt hus. Ang-
elica jobbar som författare 
och föreläsare och kan jobba 
hemifrån. Emanuel var del-
tidsbrandman i Vara under 
tio år, sista tiden arbetade han 
som modulbyggare i Afrika. 
När så Olle föddes togs be-
slutet att Emanuel inte skulle 
resa mer. Han tog ut pappa-
ledigt från 1 maj 2017 och 
gick aldrig tillbaka igen.

– Vi letade överallt där det 
behövdes deltidsbrandmän 
och samtidigt letade vi hus 

Hela familjen samlad på flodbåten Wilhelmina, en flytande sommarstuga som ligger i Upperuds hamn. Angelica Håkansson och Emanuel Anders-
son med sönerna Leo 2 år och Olle 3 år.

runt Vänern. Jag kontaktade 
NÄRF och frågade var det 
skulle funka att vara deltids-
brandman från en båt, då 
sade de Vargön och Åsens-
bruk. Jag ringde Patrik Tel-
lander och han sade att beho-
vet är stort i Åsensbruk och 
att jag fick börja dagen efter 
om jag ville, berättar Ema-
nuel.

Emanuel Andersson är en van båtmänniska och stortrivs med familjens nyförvärv.

Särklass vackrast
– Här är i särklass vackrast 
av alla platser där vi tittat på 
hus. Jag är så tacksam att det 
blev just Upperud, mycket 
beror det på båtklubben som 
varit mycket tillmötesgåen-
de och löste båtplats åt oss.

För att finansiera huset 
såldes segelbåten, efter flyt-

ten hit blev Emanuel också 
hamnkapten i Upperuds 
hamn.

Hur gick det till när ni 
skaffade flodbåten?

– Ett svenskt par var i Hol-
land och hämtade båten 
2014. Den kördes via hol-
ländska och tyska kanaler till 
Göteborg. I tre år fungerade 

den som året-runt-boende i 
Stenungsund, samtidigt som 
den byggdes om och moder-
niserades invändigt. Hösten 
2018 körde de den till Håve-
rud och övervintrade där. 
Den lades ut till försäljning, 
men det fanns inga intres-
senter. Den är stor och det är 
svårt att få tag i båtplats. Vi 

TORP & TÄPPA

Vad är ditt fritidshus 
egentligen värt?

Vi på Fastighetsbyrån kan just din lokala bostadsmarknad och har 
koll på priserna i området samt hur de utvecklas över tid. Och vi  

delar gärna med oss av vår kunskap.

Hör av dig om du vill veta mer om läget på bostadsmarknaden samt  
vilket intresse som finns. Boka gärna ett möte för en muntlig värdering 

av ditt fritidshus. Självklart kostnadsfritt och utan förbindelser. 

Prata med oss. Vi finns alltid nära till hands.

Fastighetsbyrån Mellerud
fastighetsbyran.com / 0530-131 10 / mellerud@fastighetsbyran.se
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DIN LOKALA RÖRMOKARE
ALLT INOM VVS

LAGERFÖRSÄLJNING
blends

2 nyanser

1 nyans

gradient1

gradient2

0530-400 70   •   www.dprorservice.se 
Kärragatan 19, Mellerud

Stefan   Christoffer

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

0530-421 64

Alltid efter era önskemål

onsdag – söndag
kan du köpa

Dans egenodlade Pelargonior
för 39:-/st   ord. pris 55:-

Pelargondax

Vi fräser
bort dina
stubbar!

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

30 % RABATT
PÅ CUPRINOL UTOMHUSFÄRG

Gäller t o m 200531

Motor4U
ATV-TILLBEHÖR-MOPED-ELCYKLAR-TRÄDGÅRD-SKOG

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

Stiga Park 120
Pris 28 890:- 
• Midjestyrd 
• Hydrostat driv. 
• 85 cm klippb.

Stiga Park 416 P
Kampanj 35 900:- 
• Midjestyrd 
• Servostyrning 
• Hydrostat driv. 
• 95 cm klippb.
Ord. pris 39 490:-

Stiga Park 340 PWX 
Kampanj 49 900:- 
• 4WD 
• Midjestyrd 
• Servostyrning 
• Hydrostat driv. 
• 95 cm klippb.
Ord. pris 53 490:-

Autoclip 225S 
Nu 13 990:- 
• Klipper 1100 m2 
• Zonklippning 
• Regnsensor 
Ord. pris 17 490:-

Stiga Tornado 2098 H
Pris 23 490:- 
• Hydrostat driv. 
• 98 cm klippb.

DAGS FÖR NY GRÄSKLIPPARE!

Flodbåten har en öppen planlösning som passar väldigt bra för en barnfamilj. Här sitter sönerna Leo 2 år och Olle 3 år och tittar på barnprogram.

sålde vår husbil och tog över 
flodbåten i september 2019, 
då lade vi den i Upperud, 
förklarar Emanuel.

Båten är 19,7 meter lång 
och 3,50 bred. Namnet är 
Wilhelmina. Invändigt har 
den nytt golv och tak, förbätt-
rad isolering, nytt kök med 
fyralågig gasspis, kyl och 
frys i villastandard, bänk-
diskmaskin, mikrovågsugn, 
vedeldad spis med en stor 
kokplattehäll och ugn (som 
även fungerar som värme-
källa vid behov). Planlös-
ningen är öppen och rymmer 
en våningssäng, bäddsoffa, 
bord, TV med mera.

Badrummet är utrustat 
med dusch, förbränningstoa-
lett, handfat, en varmvatten-
beredare på 50 liter och en 
sjukilos tvättmaskin.

Uppvärmning sker med en 
luft/luftvärmepump och all 
el är moderniserad med nya 
ledningar, automatsäkrings-
skåp för både 220 och 12 V. 
Den nya belysning är LED.

I förpiken  finns en 4 kW 
dieselgenerator från 1999.

Mycket arbete återstår
– Den var ju färdigrenoverad 
invändigt och komplett in-
redd i bodelen. Jag har bara 
hunnit tvätta av det värsta 
utvändigt. Mycket arbete 
som slipning och målning 
återstår med motorrum, last-
rum, skrov och däck. Vi har 
egen ved som värmer upp 
båten snabbt. Dessutom har 
vi en stor batteribank med 
fyra batterier som laddas av 
solceller och vindkraftverk 
på båten. I hamn ligger vi på 
el, men när vi är ute och kör 
är vi helt självförsörjande på 
el, säger Emanuel.

– Det så häftigt och kul att 
ha båten, perfekt att den finns 
så nära huset. Nu kan vi gå 
eller cykla hit. Pojkarna trivs 
bra här också. Tanken är att 
ha en del odlingar ombord 
också, här finns redan tomat-
plantor, säger Angelica.

I sommar planeras inga 
längre turer, om vinden lig-
ger på fel kan det vara be-

svärligt att lägga till. Båten 
på 25 ton kan köras i sju 
knop, men Emanuel ligger 
helst på fyra-fem. Motorn är 
gammal och han vill inte 
pressa den. Med finns också 
en uppblåsbar jolle med el-
snurra.

– Vi har mycket miljötänk. 
Det är viktigt att allt är håll-
bart, både här och hemma i 
huset. Det är så härligt att 
vara ute med båten, det går 
fint att vara nere under däck 
och sova under tiden. Det 
känns ganska lyxigt eftersom 
det inte ens gungar, framhål-
ler Angelica.
 Susanne Emanuelsson 

susanne@mellerudsnyheter.se
Den stora vedeldade spisen med 
kokplattehäll och ugn.

Fotogenlampa, en passande in-
redningsdetalj.

TORP & TÄPPA
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HUS SÖKES!
STOR EFTERFRÅGAN PÅ BÅDE 

FRITIDSHUS OCH VILLOR

VÄLKOMMEN ATT KONTAKTA OSS!
0530-134 00 eller sf.mellerud@svenskfast.se

MELLERUD | PD LUNDGRENSGATAN 19 | TEL 0530-134 00 | WWW.SVENSKFAST.SE/MELLERUD

ALLT FLER VILL UT PÅ LANDET!

Sommarbyggen

MELLERUD Sapphultsgatan 12, tel 053-03 30 00, mån-fre 6.45-18 lör 9-14, k-bygg.se

Öppettider
Kristi himmelfärdsdag
Stängt
Fredag 6.45 -1 8
Lördag 9 - 14
Söndag Stängt

Ytterdörr 
Klassisk 6-glas
10x21. Spårfräst 
utsida och slät insida. 
Dörren har ett klas-
siskt stort glasparti 
med spröjs. Levereras 
med karm och Assas 
låskista 8765 och är 
vitmålad i kulör NCS 
S 0502-Y.  
Rek ca pris 4995:-

Gelia Trädgårds- 
belysning
Komplett set med 
6 st LED-deklights.  
Monteras i altanen,  
trappor etc föe en  
dekorativ belysning. 
IP44/IP67.  
Rek ca pris 679:-

498:-

KAMPANJ

Norrlands Trä/Moelven
Massivt furugolv
Ett golv med härlig lyster och en skandinavisk 
känsla. Golvet återger verkligen träets  
ådringar och mönster. Det blir speciellt  
eftersom varje bräda är unik. Men  
ändå skapas en naturlig helhet 
med en alldeles självklar  
harmoni. Träets naturliga  
färg ger en varm  
ombonad och  
tidlös känsla.  
Rek ca pris 552:-

14:90/m

Premiumtrall 28x120 mm 
pris från

Jämförpris 122:-/m2

399:-/m2

3995:-
Ytterdörr Klassisk

Kampanjen gäller tom. 15 juni 2020.

Höstsilverax till vänster och trädgårdsnäva till höger. I bakgrunden ser man bland annat vit lavendel. Foto: Privat.

En vacker rabatt med enbart dahlior. Foto: Privat.

Maffiga solrosor i kruka blir samtidigt fin skugga till uterummet.  
Foto: Privat.

Malin vid dammen som hon byggt i år. Här växer näckros, iris, dagliljor, stora daggkåpor och vattenväxter. 
Belysning ska installeras och det ska införskaffas fiskar till dammen.

Det är aldrig för sent...
ÖSTEBYN 
Hos Malin Johnsson och 
hennes familj, maken 
Markus och döttrarna 
Sandra och Frida i Östebyn 
utanför Brålanda, har ett 
mirakel skett i trädgården. 
Det är aldrig för sent att 
påbörja ett nytt intresse, 
det är Malin ett levande 
exempel på.
Familjen flyttade hit 1995. 
Ända fram tills för fyra år 
sedan bestod trädgården av 
en stor gräsmatta och några 
stora träd. Något trädgårdin-
tresse fanns inte.

– Bertil och Inga är några 
av våra närmaste grannar och 
de fixar alltid ute i sin träd-
gård. Jag tyckte Inga jämnt 
var stressad och undrade 
varför, det är väl bara att 
klippa gräset, säger Malin 
och ler.

– Men så började ditt in-
tresse, det är som ett mirakel 
det som hänt här i er trädgård, 
påpekar Inga.

Malin har god hjälp och 
fått mycket inspiration av 
sina kunniga grannar.

– Jag kunde ingenting för 
fyra år sedan, nu är jag ute 
och grejar varje ledig stund. 
Jag får nya idéer hela tiden, 
det är ett skapande som ald-
rig blir klart, konstaterar 
Malin.

Markus har inte samma 
brinnande intresse, däremot 
är han tekniskt kunnig och 
händig i allmänhet vilket är 
till god hjälp för Malin.

Hon visar runt i den vackra 
trädgården, varje växt har en 
egen skylt som hennes pappa 
tillverkat. På den står namn, 
växthöjd och annan info om 
växten.

Genom åren har trädgår-

den utökats med äppleträd, 
körsbärsträd, japanskt körs-
bärsträd, bigarråträd och 
odlingslådor för jordgubbar.

– Jag odlar dem i sand och 
gräsklipp, det har Inga lärt 
mig. Man slipper rensa ogräs 
och fukten bevaras.

Hon odlar även potatis, 
sallad, gurkor och morötter.

En gigantisk stenbumling 
pryder en rabatt i ena hörnet 
av gräsmattan. Den hittade 
Malin vid en åkerkant, hon 
frågade bonden och denne 
körde hem stenen till henne. 
Här i skuggan trivs skugg-
bräcka och bronsskuggblad. 

En hel rabatt består av en-
bart av dahlior. 

– Mördarsniglar älskar 
dahlior. Jag sätter upp kop-
partejp runt om och lägger en 
sträng torkad kaffesump runt 
rabatten. Det håller dem 
borta, tipsar Malin.

Här finns också clematis, 
daggkåpa, rosor, indisk fing-
erört, solrosor, spirea, aro-
nishäck, klockvippa, spets-
mössa, röd stjärnflocka, 
höstsilverax, lavendel, röd 
solhatt, nävor med mera.

Malin har även en rad med 
17 hallonplantor, 2019 gav 
de tio liter stora hallon.

– Man blir aldrig färdig i 
en trädgård. Det är ett ska-
pande hela tiden. När jag 
håller på med ett projekt så 
är tankarna redan igång och 
planerar för nästa. Själv är 
jag väldigt energisk, så när 
jag är igång och grejar så hål-
ler jag på tills dagen är slut. 
Det är så roligt men det kan 
också bli en stress, eftersom 
jag vill hinna med så mycket 
på den lilla lediga tid man har 
när man även ska sköta hel-

tidsjobb och annat i hemmet 
som måste göras. När jag 
rensar ogräs eller vattnar då 
har jag tid att titta på allt det 

fina som växer. Det är ro för 
själen, sammanfattar Malin.
 Susanne Emanuelsson 

susanne@mellerudsnyheter.se

Rosorna heter Leonardo da Vinci. 
Bak växer stäppsalvia. Foto: Privat.

TORP & TÄPPA
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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 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

mån-fre 10-18,
lör 10-15 sön 11-15

0521-103 37 • Vänersborg

TYGLADAN

10%
utförsäljning

på hela  
sortimentet

Vassvikens Loppis
Öppet 21 - 24 maj 
torsdag - söndag

kl.11-15
073-828 80 26

Vassviken 501 Ånimskog

ÅTERFÖRSÄLJARE FÖR SÖDERBERG & HAAK

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

KÖPES

Villa eller torp
i Dalsland. 031-96 66 24.

Hur är det möjligt att en yr-
kesgrupp bara ska upphöra? 
När vi vet att det finns föräld-
rar som vill ha en dagmam-
ma. När föräldrar söker 
barnomsorg och ber att få en 
dagmamma, så får dom till 

svar att dagmammorna ska 
upphöra, så det är ingen idé 
att ni väljer denna barnom-
sorg.

Vi dagmammor som är 
kvar jobbar ju, hur kan ni 
säga så då?

Vi har jobbat med detta 
yrket i 34 år.

Pedagogisk omsorg  
(dagmammorna)

Till politikerna i 
Melleruds kommun

Mellerud har haft möjlighe-
ten att ha duktiga och trogna 
dagbarnvårdare under många 
år. Den här formen av barn-
omsorg har redan upphört i 
de flesta kommunerna runt 
oss, eftersom de flesta föräld-
rar föredrar att välja en om-
sorg med utbildade förskol-
lärare och barnskötare. Den 
pedagogiska omsorgen base-
ras idag på två aktiva dag-
barnvårdare vilket inte är 
hållbart när det gäller plane-
ring vid exempelvis sjukdom 
eller ledighet. Vi har vid 
upprepade tillfällen försökt 
att rekrytera fler dagbarnvår-
dare, men utan resultat.

De föräldrar som valt dag-
barnvårdare under de sista 
åren har minskat stadigt. In-
för hösten 2020 har en vård-
nadshavare sökt i första hand 
och till våren 2021 har två 
sökt dagbarnvårdare som 
förstahandsval. Av de barn 
som nu finns i pedagogisk 
omsorg skulle tre barn varit 
kvar inför hösten 2020.

De barn som omfattas 
kommer att få annan om-

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.
Maila din insändare till: redaktion@mellerudsnyheter.se

DEBATT

Svar till dagmammorna
sorgsform i samråd med 
vårdnadshavare och berörda 
dagbarnvårdare erbjuds an-
nan anställning. Under april 
informerades dagbarnvår-
darna och föräldrar om för-
ändringen och skälen till 
detta genom personlig kon-
takt och brev.

Beslutet om att avsluta 
föreliggande verksamhet 
togs av en enhällig kultur- 
och utbildningsnämnd.

 Anna Sanengen (C) 
Ludwig Mossberg (M) 

Marianne Sand-Wallin (S)

Corona och ungdomsfotbollen
FOTBOLL 
Vi matas i rikspressen om 
uppgifter om start för 
allsvenskan i fotboll, men 
hur står det till i Dalsland, 
och i första hand för ung-
domarna?
Dalslands FF har beslutat att 
det inte får genomföras några 
seniormatcher, vare sig trä-
ning eller tävling, förrän 30 
maj. Däremot startade vissa 
av ungdomsserierna redan 
helgen 9-10 maj. DFF har 
dock meddelat att de lag som 
inte vill spela under våren 
bara anmäler detta så stryks 
deras matcher före somma-
ren. Några föreningar, som 
Bäckefors IF, har tagit fasta 
på det, men de flesta har bör-
jat seriespelet.

Dalslands FF har också 
meddelat råd och föreskrifter 
kring träningar och matcher 
för att de ska kunna genom-
föras på ett säkert sätt. Flera 
föreningar återger dessa i sin 
helhet på sina webbsidor.

Vi har telefonledes varit i 
kontakt med fyra av de sju 

fotbollsföreningarna i vårt 
spridningsområde som har 
ungdomslag i seriespel. Frå-
gorna har i första hand gällt 
träningarna.

Uppehåll
I Kroppefjälls IF gjorde 
några lag ett kort uppehåll i 
våras. Gemensamt för alla 
lagen är att de avbröt inom-
hussäsongen tidigare än 
planerat och istället började 
träna ute. Gemensamt med 
de andra föreningarna vi 
pratat med är att alla kommer 
ombytta till träningarna, 
inget ombyte och ingen 
dusch tillsammans.

I Melleruds IF gjorde ung-
domslagen uppehåll till mit-
ten av april. De har anpassat 
träningarna lite efter situatio-
nen.

Brålanda IF har fortsatt 
träningarna utan uppehåll. 
Däremot flyttade man ur 
idrottshallen och stängde 
även av omklädningsrum-
men där. De tänkta tränings-
matcherna ställdes in.

I Frändefors IF har de 

yngsta grupperna uppehåll. 
En svårighet med de åldrarna 
är att väldigt många föräldrar 
följer med till träningarna 
vilket gör det svårt att und-
vika folksamlingar. I övrigt 
pågår verksamheten som 
vanligt.

Inkomstbortfall
Flera klubbar pekar på att 
man tappar publikintäkter 
för de inställda seniormat-
cherna. Två föreningar där-
för uppmanat supportrar att 
lösa entré till någon match 
som skulle ha spelats. Mel-
leruds IF gick upp med den 
uppmaningen inför sin 
tänkta match mot IF Viken 
den 9 maj. De fick 519 
stycken att lösa ”biljett” för 
25 kronor per person. Håfre-
ströms IF har haft samma 
uppmaning inför sin match 
mot Herrestad. De skulle 
spelats den 15 maj.

Dessutom riskerar fören-
ingarna minskat LOK-stöd 
när träningar inte genomförs. 
Melleruds kommun har i ett 
stödpaket för föreningarna 

utlovat att de ska få behålla 
stödet på samma nivå som 
2019 även om antalet del-
tagartimmar minskar. I Mel-
lerud kan även föreningar 
avboka lokaler kostnadsfritt.

Lars Nilsson

TRÄDGÅRDSTJÄNSTER
Gräsklippning, trimning,  
lövblåsning och  
bortforsling  
Har egna maskiner

Kontakta Benny Gunnarsson, 
tel. 072-566 82 44 
för pris och bokning

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

Namn:                             

Adress:    Tel:

Postadress:                                                

MellerudsFyndet
Annonsera för bara 75:-

SÄLJES SKÄNKESBYTESKÖPES

Köpes
ÄLDRE MOPEDER eller motor-
cyklar köpes oavsett skick, Helst 
50-70-tal, även delar. Bil/traktor 
kan vara intressant. Kont. bet. 
Ring Thomas 0705-41 18 66.

säljes
SKODA FELICIA -98 
bes. t. 30/11-20, skattad 
t. dec. Kamkedja. Fast 
pris 4.000:-. Tel. 073-
613 03 84.
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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

.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

blends

2 nyanser

1 nyans

gradient1

gradient2

VVS
Allt inom 

Onsdag
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 
14:00 Svenska krusbär 
14:10 Far from heaven 
15:55 Emma hittar hem 
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 Dokument inifrån: 
 Att rädda ett barn 
21:00 Hitlåtens historia 
21:30 Den kala sanningen 
22:00 Vår digitala planet 
23:00 Skam France 23:20 Rapport
23:25 Trädgårdstider 
00:25 Vem bor här? 
01:25 Hjälp, vi har köpt en bondgård! 
01:55 Sjukt oklar 
02:10 McLeods döttrar 
04:50 Sverige idag 
05:20 Ut i naturen 

11:10 Punk – en 
 revolution i fyra delar
12:00 Rapport
12:05 Diana: Folkets prinsessa 
15:05 Punk – en revolution i fyra delar
16:00 Rapport
16:05 Små mer eller mindre 
 kända museer
16:15 Ekdal och Ekdal 
17:15 Nyheter på lätt svenska 
17:20 Nyhetstecken
17:30 Oddasat   17:45 Uutiset
17:55 Historier från Norge runt
18:00 Tjejer gör lumpen 
18:30 Då förändrades världen 
19:00 Skeppet Ponape – en dröm  
 om havet
19:30 Veep     20:00 Unisa 
20:30 Vad hände sen? 
21:00 Aktuellt
21:22 Kulturnyheterna
21:30 Sportnytt
21:40 Utrikesbyrån 
22:10 Louis Theroux: Tillbaka till 
 USA:s mest hatade familj
23:10 Jon Fosse – det som inte 
 kan sägas
00:10 Gör inte detta hemma 
00:40 Då förändrades världen 
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 – 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 och sport
22:05 TV4Vädret
22:15 Den of thieves 
01:05 Labor day 
03:25 En plats i solen – borta 
 eller hemma bäst?
04:25 Världens häftigaste t... 
05:00 Husjägarna
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Melodikrysset v.21 - 23 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. 21 – 23 maj

Torsdag Fredag Lördag Söndag Måndag Tisdag
06:00 Sverige! 
06:30 Året med norska kungafamiljen
07:45 Lyckan kommer: En saga 
 för vuxna barn
09:10	Hemmagympa	med	Sofia	
09:30 Emma hittar hem 
09:40 Trädgårdstider 
10:40 Vem bor här? 
11:40 Gift vid första ögonkastet 
 – äktenskapet
12:10 Vem vet mest? 
12:55 Hitlåtens historia 
13:25 Lasse Åberg – en ängslig 
 gosses memoarer
15:25 Släpp fångarne loss – det är vår!
17:05 Mord och inga visor 
17:55 Sportnytt  18:00 Rapport
18:15 Svenska tv-historier 
18:30 The Boppers 
19:30 Rapport  19:45 Badaren 
20:00 Bästa träningen 
21:00 Husdrömmar Sicilien 
21:30 Hjälp, vi har köpt en bondgård!
22:00 Gift vid första ögonkastet Norge
22:45 Rapport
22:50 Normala människor 
23:20 Sanditon 
00:10 Lasse Åberg – en ängslig 
 gosses memoarer
05:00 The Boppers

11:05 Punk – en 
 revolution i fyra delar
12:00 Donald Trump: 
 Vägen till makten
15:10 Punk – en revolution i 
 fyra delar
16:00 Rapport
16:05 Små mer eller mindre 
 kända museer
16:15 Unisa 
16:45 Vad hände sen? 
17:15 Ä’ke det gudomligt – ett 
 år i Stockholms ekopark
18:00	Finland	är	finländskt	
18:30 Då förändrades världen 
19:00 Då förändrades världen 
19:30 Veep 
20:00 Världens natur: Okavango 
	 –	drömmarnas	flod
20:55 Historier från Norge runt
21:00 Sportnytt
21:10 Kungens val 
23:25 Det omöjliga landet 
00:15 Min röst: Minun ääni 
00:45 Då förändrades världen 
01:15 Då förändrades världen 
01:45 Sportnytt 
01:55 Nyhetstecken 

06:10 Köket 
06:15 Jakten till månen 
07:35 Köket 
07:50 Nyhetsmorgon
11:30 Legally blonde 
13:30 Rallybrudar 
15:40 En plats i solen – 
 borta eller hemma bäst?
16:50 Two weeks notice 
18:50 Keno 
19:00 TV4Nyheterna
19:15 Sporten
19:25 TV4Vädret
19:30 Robinson 
20:00 Badhotellet 
21:00 Rebecka Martinsson 
22:00 TV4Nyheterna
22:05 TV4Vädret
22:15 Bruce den allsmäktige 
00:20 CSI 
01:10 Law & order: Special 
 victims unit
02:05 Law & order: Special 
 victims unit 
03:00	Hawaii	five-0	
04:00 En plats i solen: Vintersol
05:05 Younger 

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 – 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 – resultatshow
22:50 Mr & Mrs Smith 
01:05 Fredsmäklaren 
03:50 En plats i solen – borta 
 eller hemma bäst?
05:00 Husjägarna 

11:10 Punk – en 
 revolution i fyra delar
12:00 Donald Trump: 
 Vägen till makten
15:10 Prinsessan Diana: 
 Dagen då världen grät
16:00 Rapport
16:05 En biografmaskinists död 
16:20 Hej Morre 
16:50 Skattjägarna 
17:20 Nyhetstecken
17:30 Oddasat
17:45 Uutiset
17:55 Historier från Norge runt
18:00 Gentlemän och bedragare 
18:30 Då förändrades världen 
19:00 Då förändrades världen 
19:30 Kära dagbok 
20:00 Jane Fonda – ikon och 
 aktivist
20:55 Historier från Norge runt
21:00 Aktuellt
21:15 Sportnytt
21:25 Charmören 
23:05 Utrikesbyrån 
23:35 Louis Theroux: Tillbaka till 
 USA:s mest hatade familj
00:35 Då förändrades världen 
01:05 Då förändrades världen 
01:45 Sportnytt 
01:55 Nyhetstecken 

06:00 Stjärnor hos Babben 
07:00 Morgonstudion
10:00	Hemmagympa	med	Sofia	
10:20 Svenska krusbär 
10:30 Livet i Fagervik 
12:00 Hemma igen 
13:30 Sally 14:00 Svenska krusbär 
14:10 Svenska tv-historier 
14:40 K-märkta ord 
14:45 This beautiful fantastic 
16:15 Columbo 
17:30 Sverige idag
18:00 Rapport 18:15 Lokala nyheter
18:25 Kulturnyheterna
18:38 Sportnytt
18:45 Första hunddejten 
19:30 Rapport 19:55 Lokala nyheter
20:00 Ola – den svenska popkungen
21:00 Skavlan + 1 
21:15 Tyst vittne 
22:10 The Graham Norton show 
22:40 Rapport
22:45 Falsk identitet 
23:35 Gift vid första ögonkastet Norge 
00:20 Hitlåtens historia 
00:50 Den kala sanningen 
01:20 Gift vid första ögonkastet 
 – äktenskapet
01:50 Catastrophe 
05:00 Sverige idag 
05:30 Hitlåtens historia 

06:00 Året med norska 
 kungafamiljen
07:15 Bästa träningen 
08:15 Kärlek kostar kilon 
09:00 Helgstudion
12:00 Dokument inifrån: Att 
 rädda ett barn
13:00 Kennedys: En maktsaga 
13:45 Kennedys: En maktsaga 
14:30 Första hunddejten 
15:15 Anslagstavlan 
15:20 Vem bor här? 
16:20 The Graham Norton show 
16:50 Ola – den svenska 
 popkungen
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 Tårtgeneralen 
21:40 The Grand Budapest hotel 
23:20 Rapport
23:25 Tracks 
01:15 Dokument inifrån: Att 
 rädda ett barn
04:50 Sverige! 
05:20 Vem vet mest? 

08:40 Hej Morre 
09:10 Tjejer gör lumpen 
09:40 Min röst: Minun ääni 
10:10	Finland	är	finländskt	
10:40 Gentlemän och bedragare 
11:10 Ä'ke det gudomligt –  ett år 
 i Stockholms ekopark
11:55 Donald Trump: Vägen till makten
13:20 Utrikesbyrån 
13:50 Ekdal och Ekdal 
14:50 Jon Fosse – det som inte kan sägas
15:50 Sverige idag på romani chib, arli
16:00 Rapport
16:05 Sverige idag på roman, chib, lovari
16:15 Muslimsk högtid 
17:00 Det omöjliga landet 
17:55 Helt ärligt 
18:05 Josephine Baker – scenen, 
 publiken och politiken
19:00 Kulturstudion 
19:05 Gershwin, kungen av Broadway
20:00 Kulturstudion 
20:05 Gershwin i Royal Albert Hall
22:00 Kulturstudion 
22:05 Deutschland '86 
22:50 The Beatles - eight days a week
00:35 Muslimsk högtid 
01:20 Vad hände sen? 
01:50 Sportnytt 
02:05	Finland	är	finländskt	

06:00 Fixer upper 
07:00 Bygglov 
07:55 Nyhetsmorgon LIVE
11:30 Let's dance 
13:00 Let's dance – resultatshow
13:25 Sjölyckan 
14:00 Hela kändis-Sverige bakar
15:00 The three musketeers 
17:25 Robinson 
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 Daddy's home 2 
22:00 TV4Nyheterna
22:05 TV4Vädret
22:15 Daddy's home 2 
23:45 Lawless 
02:05 Bumerang 
04:20 Världens häftigaste tårtor
05:00 Husjägarna 

06:05 Ut i naturen 
06:45 McLeods döttrar 
09:00 Helgstudion
12:00 Gift vid första 
 ögonkastet Norge
12:40 Gift vid första 
 ögonkastet – äktenskapet
13:10 Trädgårdstider 
14:10 Sverige! 
14:40 Hjälp, vi har köpt en 
 bondgård!
15:10 Hitlåtens historia 
15:40 Bästa träningen 
16:40 Den kala sanningen 
17:10 Vem vet mest? 
17:55 Sportnytt
18:00 Rapport
18:10 Lokala nyheter
18:15 Landet runt 
19:00 Sportspegeln
19:30 Rapport
19:55 Lokala nyheter
20:00 Engelska Antikrundan 
21:00 We got this 
21:45 Ett fall för Vera 
23:15 Rapport
23:20 Mord och inga visor 
00:10 Bästa träningen 
01:10 Falsk identitet 
02:00 Tyst vittne 
05:15 Landet runt

08:45 Sverige idag
09:05 Jane Fonda – ikon 
 och aktivist
10:00 Gudstjänst 
10:45 Gershwin, kungen av Broadway
11:40 Gershwin i Royal Albert Hall
13:35 Josephine Baker – scenen, 
 publiken och politiken
14:35 Unisa  15:05  Kära dagbok 
15:35 Helt ärligt 
15:50 Sverige idag
16:00 Rapport
16:05 Sverige idag på meänkieli
16:15 Skeppet Ponape – en 
 dröm om havet
16:45 Kaffe att ta med 
17:00 Ni idea 
17:10 Kortfilmsklubben	–	spanska
17:30	Kortfilmsklubben	–	tyska	
17:45 Barnen som överlevde Förintelsen
18:00 Hej Morre 
18:30 Tjejer gör lumpen 
19:00 Världens natur:
19:55 Historier från Norge runt
20:00 Björn Gidstam – en känd doldis
21:00 Aktuellt  21:15  Agenda
22:00 Dokument utifrån: Jakten 
 på slavhandlarna
22:55 Gudstjänst 
23:40 Ekdal och Ekdal 
00:40	Foodtruck	i	flyktinglägret

06:00 Bygglov 
06:55 Bygglov 
07:55 Nyhetsmorgon
11:30 Fångarna på fortet 
12:55 Diggiloo 
13:55 En plats i solen – borta 
 eller hemma bäst?
14:55 Aloha 
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 Arvingarna – i takt med tiden
21:00 Robinson 
22:00 TV4Nyheterna
22:05 TV4Vädret
22:15 Wallander: Arvet 
00:10 Agatha Christie — den 
 gula hästen
01:10 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 Bytt är bytt 
13:30 Halv åtta hos mig 
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 Halv åtta hos mig 
20:00 Karl-Fredrik på Österlen 
21:00 GW:s mord 
22:00 TV4Nyheterna
22:30 Ekonominyheterna
22:40 Sporten  22:55 TV4Vädret
23:00 Late night concert 
23:55 CSI 
00:55 Law & order: Special 
 victims unit
02:50	Hawaii	five-0	
03:45 En plats i solen: Vintersol
04:40 Younger 

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 – borta 
 eller hemma bäst?
16:00 Dr Phil 
17:00 Efter fem   18:50  Keno 
19:00 TV4Nyheterna
19:15 Sporten
19:20 TV4Vädret LIVE
19:30 Halv åtta hos mig 
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 Late night concert 
23:55 CSI 
00:55 Law & order: Special 
 victims unit
02:45	Hawaii	five-0	
03:45 En plats i solen: Vintersol
04:40 Younger

07:40 Sverige idag
08:00 Ni idea 
08:10 Kortfilmsklubben	–	spanska
08:30	Kortfilmsklubben	–	tyska	
08:45 Barnen som överlevde 
 Förintelsen 
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 Historier från Norge runt
18:00 Skattjägarna 
18:30 Jane Fonda – ikon och aktivist
19:25 En bild berättar 
19:30 Veep 
20:00 Det omöjliga landet 
20:50 Glimt av Norge 
21:00 Nyheter
22:00 Sportnytt 
22:10 Gör inte detta hemma 
22:40 Japansk teceremoni på... 
23:30 Agenda 
00:15 Utrikesbyrån 
00:45 Tjejer gör lumpen 
01:45 Sportnytt 
01:55 Nyhetstecken 

06:00 Morgonstudion
09:10	Hemmagympa	med	Sofia	
09:30 Livet i Fagervik 
11:00 Hemma igen 
12:30 Stjärnor hos Babben 
13:30 Sally 
14:00 The Boppers 
15:00 Revansch 
15:10 Vad döljer du för mig? 
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 Sverige möts: Direkt
20:45 I väntan på döden 
21:00 Sanditon 
21:50 Familjen Hammarström 
22:20 Sjukt oklar 
22:35 Rapport
22:40 Dear white people 
00:25 We got this 
01:10 Normala människor 
01:45 McLeods döttrar 
04:45 Sverige idag 
05:15 Kärlek kostar kilon 

06:00 Morgonstudion
09:10	Hemmagympa	med	Sofia	
09:30 Livet i Fagervik 
10:55 Hemma igen 
12:25 Stjärnor hos Babben 
13:25 Sally 
13:55 Ola – den svenska popkungen
14:55 En oväntad vänskap 
16:45 McLeods döttrar 
17:30 Sverige idag
18:00 Rapport
18:15 Lokala nyheter
18:25 Kulturnyheterna
18:38 Sportnytt
18:45 Hundra procent bonde 
19:30 Rapport
19:55 Lokala nyheter
20:00 Monty Dons amerikanska 
 trädgårdar
21:00 Gift vid första ögonkastet 
 – äktenskapet
21:30 Catastrophe 
21:55 Dilan och Moa 
22:15 Rinkside  22:40  Rapport
22:45 Ola – den svenska popkungen
23:45 Vår digitala planet 
00:45 Skam France 
01:05 Husdrömmar Sicilien 
01:35 McLeods döttrar 
04:45 Sverige idag 
05:15 Hundra procent bonde 

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 Historier från Norge runt 
18:00 Helt ärligt 
18:15 Helt ärligt 
18:30 Vår våldsamma planet 
19:20 Historier från Norge runt
19:25 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 
23:05 Min röst: Minun ääni 
23:35 Alina reser österut 
00:05 Jane Fonda – ikon och 
 aktivist
01:00 Vår våldsamma planet 
01:45 Sportnytt 
01:55 Nyhetstecken 

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

Tel. 0530-125 40

christina@mellerudsnyheter.se 
Storgatan 20, Mellerud  

www.mellerudsnyheter.se
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Hur påverkas ni av Covid-19?

Agneta Johansson, Grin-
stad Lanthandel.
– Vi har fått ett uppsving och 
en anledning tror jag är att 
folk drar sig för att åka till 
stora butiker, många föredrar 
att åka till det som finns runt 
hörnet. Vi har många stam-
kunder, men ser också många 
nya kunder. De handlar på ett 
annat sätt också, mycket 
högre snittköp. Kunderna är 
duktiga på att hålla avstånd i 
butiken, det är vi glada över. 
Det finns kunder som ringer 
och beställer varor som vi 
ställer utanför dörren. Det är 
mycket att göra nu, jag har 
anställda som fått gå upp i tid 
för att vi ska hinna med. Man 
undrar ju hur länge det här 
ska hålla på och känner en 
osäkerhet över om norrmän-
nen kommer i sommar. Fast 
vi klarade ändå påsken väl-
digt bra och är tacksamma 
för att det går så bra trots 
pandemin. 

Vi fortsätter att fråga runt hur det går för våra lokala matbutiker under Covid-19.

Mustafa Makiya, Byxfick-
ans Livs, Dals Rostock.
– Vi driver butiken sedan 1,5 
år. När Melleruds Handel 
öppnade märkte vi att många 
av våra kunder åkte dit istäl-
let, men efter Covid-19 har 
många av dem kommit till-
baka hit. Vi ser ändå en stor 
skillnad efter att köpcentret 
öppnade, men det går ganska 
bra ändå. I sommar kanske 
det blir färre norrmän, men 
istället hoppas vi på fler 
svenska turister. 

Anneli Martiensen, Coop 
Åsensbruk.
– Det går bra, men vi märker 
av att norrmännen inte är här. 
Fast våra stamkunder hand-
lar mer och jag upplever att 
vi har en del nya kunder. 
Kanske föredrar de en min-
dre butik. Så hittills har det 
rullat på bra. På helgerna ser 
vi en del turister här. Hur det 
blir i sommar återstår att se, 
men vi ser ändå positivt på 
sommaren.

Vi är mitt i en krissituation. 
Samhället har ställt om. Vi 
följer råden från myndighe-
ter och gör vårt bästa för att 
inte bidra till smittspridning. 
Kommunals medlemmars 
vardag i Dalslands kommu-
ner har också förändrats. 
Många går till jobbet med en 
känsla av oro. Oro över att 
kanske vara smittbärare utan 
symptom, över att smittas på 
jobbet eller över tillgången 
till skyddsutrustning.

I många år har vi hört orden 
att ingen ska behöva dö på 
jobbet och att man jobbar 
efter en nollvision mot 
dödsolyckor på arbetsplat-
sen. Att skriva under på det 
är inte svårt. Men något har 
hänt. När nu Kommunals 
medlemmar, till största delen 
kvinnor, är i riskzonen för att 
smittas av det lömska Co-
vid-19, som vi från fall till 

fall inte vet hur farligt det är, 
var är nollvisionen då? 

Det här gör coronapande-
min till en jämställdhetsfrå-
ga. Vi tycker inte det är rim-
ligt att Kommunals 
medlemmar, till största del 
kvinnor i omsorgen, ska be-
höva hävda sin rätt till skydd 
ifrån ett potentiellt dödligt 
virus som har varit fallet på 
vissa håll i Sverige. När vi 
sedan nås av nyheten att Ar-
betsmiljöverket mörkar ex-
pertutlåtanden som visar på 
vikten av skyddsutrustning 
eller nyheten om att Sveriges 
kommuner och regioner lob-
bar hos Arbetsmiljöverket 
för att sänka kraven på 
skyddsutrustning – då faller 
allt. Vi har haft tilltro till att 
våra expertmyndigheter gör 
bedömningar som skyddar 
den som arbetar oavsett om 
man är kvinna eller man och 

oavsett i vilket yrke man ar-
betar. Men var är det skyddet 
nu? Det har kommit till den 
punkten då bristen på jäm-
ställdhet utgör en akut fara 
för liv och hälsa. Både för 
dem som jobbar och i för-
längningen de som får vård.

Vi tycker att det är skam-
ligt att det har gått så långt. 
Kommunals medlemmar 
riskerar liv och hälsa genom 
att göra sitt jobb. Nu vill vi 
se konkret handling från hela 
samhället, arbetsgivare, 
myndigheter och politiker. 
Det är dags att visa att ni hör 
vad vi säger. Se till att skyd-
da all personal i omsorgen 
och i förlängningen de som 
vårdas. Inget är viktigare just 
nu.

Annika Briving,  
Kommunal Dalsland  

Jenni Moverare,  
Kommunal Vänerväst

Skydda personalen och 
de som vårdas

Det har tagits flera beslut om 
bygglov som ogiltigförkla-
rats på grund av diverse fel. 
Brandt själva och kommu-
nen har del i att det dragit ut 
på tiden. Brandt genom Kla-
sén, uttrycker sig raljant om 
grannars invändningar mot 

bygget. Som underlag för 
beslut om bygglov finns 
också en konsultrapport som 
skriver att eftersom E45 lig-
ger där, blir påslaget av mil-
jöpåverkan för närliggande 
bostäder inte så stort. 

Men varför inte tänka 

tvärtom. Det är väl ändå inte 
förbjudet att försöka göra det 
lite bättre för sina medmän-
niskor. Om man bott i Stock-
holm hade det krävts ett 
skyddsavstånd på 100 meter 
mellan bostäder och nyan-
läggning av bensinstations-

verksamhet. Där följs Bover-
kets allmänna råd från 1994 
om skyddsavstånd. I de råden 
beskrivs olägenheterna med 
bensinstationsanläggningar 
nära bostäder. 

Det finns bolag som kan 
balansera mellan affärer och 

miljötänk. Q Star, utifrån 
initiativ av lokal företagare, 
har fått en placering i takt 
med tiden. Anläggningen har 
kunnat utvecklas med bio-
gas. Det finns bra och mo-
derna exempel att ta efter. 

Karl-Erik Bergkvist

Brandts bygge av bensinstationsanläggning

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.
Maila din insändare till: redaktion@mellerudsnyheter.se

DEBATT

DEBATT

Tel. 0530-125 40 | christina@mellerudsnyheter.se   
Storgatan 20, Mellerud | www.mellerudsnyheter.se

Vi behöver din annonsbokning 
senast fredag 22 maj

HEMESTER 
SVEMESTER
STAYCATION

I år är det semester på  

hemmaplan som gäller.  

Därför är det ännu viktigare att visa 
upp vad som finns i närområdet.  
Annonsera i vårt Sommarmagasin 

som kommer 3 juni.


