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Välkomna!

Öppen verktygsväska i textil med 
bekväm, fodrad axelrem och  
handtag. 10 inre, 11 yttre fickor.

335:-

BAHCO 
VERKTYGSVÄSKA

Erbjudandet gäller tom. 15 juni 2020

Vinstjubel i Mellerud

Birgitta Karlsson, Mellerud, vann 250 000 kronor i Trisskrapet i TV4 Nyhetsmorgon som sändes i torsdags. Vinstlotten fick hon av sonen Jojje på sin födelsedag i mars. Foto: Susanne Emanuelsson.

– Sidan 4 –

Socialchef slutar
– Sidan 4 –

Spännande ansökan
– Sidan 4 –

Viktigt med ledare
– Sidan 8 –

Priserna gäller måndag 25/5 – söndag 31/5 2020  
med reservation för ev slutförsäljning och tryckfel.

Kvarnkullen
Öppet alla dagar 8 - 22Lösviktsgodis

Smått och gott.

5995
/kg

Färsk laxfilé
Falkenberg, Salmo salar,
odlad Norge, vaccad, hel sida, ca 1,5kg 
Max 1 köp/hushåll/vecka 22

Svensk  Fläskyttefilé
Nybergs Deli, Sverige, färsk, ca 1kg

Färska hamburgare
Garant, Sverige, naturella, BBQ,
4-pack, 452g, jfr-pris 66,26/kg
Max 2 köp/hushåll/vecka 22

Halloumi
Garant, flera sorter, 200 g
jfr-pris 100,00/kg

Färskost
Arla, flera sorter, gäller ej ekologisk,
150g, jfr-pris 33,33/kg
Max 5 köp/hushåll/vecka 22

  6995
/kg   99:-/kg

Handla andra varor
för minst 200 kr

2995
/st

BONUSKUND

20:-
/st 5:-

/st
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Tisdag 16/6 kl. 19.00
Grinstads församlingshem 

OBS: På grund av Covid 19 kommer det inte vara 
någon förtäring och mötet kommer hållas så enkelt 

som möjligt.

www.dalnet.nu

ÅRSMÖTE

Daniel 070-140 05 25 
www.cityporslin.se

Vi ses på torget!
Fredag kl. 9-17

Torget, Mellerud • Tisdag 21 april

Mästarkrans
20:- Kakprofessorn 070-650 60 15

Torget, Mellerud • Tisdag 5 maj

Säterbullar
5-pack 20:- Kakprofessorn 070-650 60 15

Torget, Mellerud • Tisdag 19 maj

Pistagebullar
5-pack 20:- Kakprofessorn 070-650 60 15

Torget, Mellerud • Tisdag 2 juni

Butterkaka
20:- Kakprofessorn 070-650 60 15

Torget, Mellerud • Tisdag 7 april 

Russinbräck
12-pack 25:- Kakprofessorn 070-650 60 15

Torget, Mellerud • Tisdag 16 juni

Vaniljbullar
5-pack 20:- Kakprofessorn 070-650 60 15

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

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

BOLSTADS FÖRSAMLING
Sön 31/5 09:30 Gudstjänst i Bolstads kyrka, Carlo Nielsen.
   Swishnummer för kollekt: 123 107 72 39

HOLMS FÖRSAMLING
Tor 28/5 10:00 Mässa i Kyrkans Hus, Pär-Åke Henriksson.
Fre 29/5 10:30 Kyrkis Ute, Lekparken vid ”Indiankullen”.  
   Medtag egen matsäck, vi bjuder på kaffe, saft 
   och frukt. Vid dåligt väder, inställt.
Mån 1/6 18:00 Gudstjänst i Kyrkans Hus, Pär-Åke 
   Henriksson.
   Swishnummer för kollekt: 123 440 00 32

SKÅLLERUDS FÖRSAMLING
Sön 31/5 18:00 Musik i Vårkväll, Skålleruds kyrka, Kerstin 
   Öqvist. Sång: Agnes Palm
   Swishnummer för kollekt: 123 614 70 86

ÖRS FÖRSAMLING
Sön 31/5 11:00 Gudstjänst i Örs kyrka, Carlo Nielsen.
   Swishnummer för kollekt: 123 612 39 47
Ons 3/6 17:00 Utflykt/Vandring för alla oavsett ålder som 
   kan gå ca 4-5 km på lätt, men bitvis lutande 
   vandring på skogsväg och stigar. Fin  
   skogspromenad utefter östra kanten av 
   Kroppefjäll med rastplats vid vackert  
   skogstjärn. Samling vid Gunvarbyn, 
   sydvästra änden av Örssjön. Medtag egen 
   matsäck och lämpliga kläder. 
   Frågor/anmälan till: Martin Niklasson på 
   tel/sms 0722-00 62 10

För perioden: 27 maj-3 juni 2020

31 maj 2020
Pingstdagen - ”Den heliga Anden”

Stiftskollekt går till: Svenska Kyrkans Unga

1 juni 2020
Annandag pingst - ”Andens vind över världen”

Församlingskollekt går till: ACT Svenska kyrkan, 
P45 Egypten

Öppet: ons–sön kl 11–17
Juli alla dagar 11–17
Upperud, Åsensbruk

Tel: 0530-300 98   
www.dalslandskonstmuseum.se

Nybakat och hemlagat med 
utsikt över Dalslands kanal.

Sommarens utställningar
30 maj–30 augusti   Vernissage 30 maj kl 14

ÖVRE HALLEN: Helene Billgren
NEDRE HALLEN: Stefan Uhlinder
GALLERIET: Tillskärarakademin i Göteborg Fri

entré

Dalslands konstmuseum
30 maj–30 augusti
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Det uppskjutna 

årsmötet
för Kroppefjälls 

Hembygdsförenings
kommer att hållas 

lördag 6 juni kl. 15.00 
utomhus i Brunnsparken. 
Tänk på att hålla avstånd. 

Ta med eget fika.
Styrelsen

Jouren
Dalslands Sjukhus

alltid öppen
010-441 67 50

Stöd Sjukhuskommittén 
med en slant

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

Klipp ut annonsen o sätt 
den på kylskåpet

Sjukhuskommittén

FISKBILEN erbjuder

Torget, Mellerud • Fred. kl . 10-18

Nykokta havskräftor stora XL helt kilo 169:-
Torskrygg och Havskattfile helt kilo 189:-

Färska räkor lägsta dagspris

Mötet inställt 

på grund av 

coronaviruset

  
  Rotary

Mellerud
Måndag 1/6 

Tre nya utställningar

rig varit bättre än nu”. Rub-
riken toppade en av Sveriges 
största dagstidningar i no-
vember. Då fyllde hon hela 
Liljevalchs med sin konst. 
Nu har hon laddat om och 
kommer till Dalslands konst-
museum med flera nya mål-
ningar men också teckningar, 
objekt och assemblage.

Det har varit mycket He-
lene Billgren den senaste ti-
den. Först den stora retro-
spektiva utställningen ”faran 
är över” på Liljevalchs 
konsthall i Stockholm i hös-
tas. Kritikerkåren var enig; 
Helene Billgren – flickrums-
konstens nestor – har kommit 
ut som en av Sveriges bästa 
samtida målare. I januari var 
det så premiär på realityse-
rien ”Äkta Billgrens” i SVT, 
sex avsnitt om familjen Bill-
gren; Helene, exmaken Ernst 
och barnen Elsa och Sigge.

– Ja, tänk att utställningen 
och hela den där teveinspel-
ningen gick i check, det är ju 
bara fantastiskt! Och det är 
jag väldigt tacksam för. Men 
nu gäller nya saker. Jag målar 
och sedan arbetar jag med 
scenografi och kostym till en 
dansföreställning för Riks-
teatern, berättar Helene Bill-
gren.

Delas upp i två spår
Stefan Uhlinders konstnär-
skap kan tydligt delas upp i 
två spår. Figurativt måleri å 
den ena sidan, mönsterkom-
position på textil och papper 
å den andra. I båda fallen 
spelar hus och träd väsentliga 
roller. 

Möt hans myllrande bild-
värld i den nedre utställ-
ningshallen. Naturen går 
som en röd tråd genom Ste-
fan Uhlinders konstnärskap. 
Han tecknar frön och frö-
kapslar, bin, bikupor, blom-
mor… men framförallt träd. 
I mikroperspektiv eller på 
avstånd. Vi ser dem i det so-
litära oljemåleriet och i 
mönsterrapporternas upp-
repningar. I hans motivvärld 
ställs ofta naturen mot män-
niskan. Träd mot hus. Mo-
dernistiska huskroppar 

Stefan Uhlinders konstverk ”Ghost”.

hänger i tunna trådar från 
trädens grenar.

Sju studenter
Museets samarbete med Till-
skärarakademin i Göteborg 
fortsätter. Den här gången är 
det sju studenter från Skräd-
deriutbildningens andra års-
kurs som ställer ut. De visar 
resultatet av ett projekt kallat 
Det Nya Hantverket. De sju 
studenterna representerar 
olika grenar av den treåriga 
skrädderiutbildningen. 

Ted Larsson, Isa Jungs-
trand och Rebecka Wetter-
mark kommer från herr-
skrädderi. Emelie Brink 
Harrysson, Najma Yasmin 
och Nadire Salihi går dam-
skrädderi och Rebecca Si-
monsson är inriktad på klän-
ningsskrädderi.

Vidtagit åtgärder
– Med anledning av covid-19 
har vi vidtagit de åtgärder 
som vi anser vara nödvändi-
ga. Borden i kaféet har dra-
gits isär, anslag som uppma-
nar om att hålla avstånd har 
satts upp och handsprit finns 
tillgängligt både på museet 
och kaféet. Det är också säl-
lan vi har fler än femtio be-
sökare åt gången. Det är 
snarare så att besökarna 
mestadels utgörs av mindre 
sällskap som är spridda över 
dagen. De många bussresor 
som tidigare år besökt mu-
seet har av förståeliga skäl 
bokats av. Med tanke på den 
rådande situationen känns 
det bra att vi trots allt kan 
hålla öppet och erbjuda ett 
trevligt besöksmål. Vi hop-
pas att alla som är friska och 
inte tillhör någon riskgrupp 
tar chansen att få se fantas-
tisk konst och fika på ett av 
Sveriges charmigaste kaféer. 
Den sommarutställning som 
nu visas är verkligen värd ett 
besök, säger museichefen 
Jörgen Svensson.

UPPERUD 
Till skillnad från många 
andra museer och kul-
turinstitutioner i Sverige 
håller Dalslands konstmu-
seum öppet. Nästa utställ-
ningsperiod 30 maj till 30 
augusti bjuder på mycket 
spännande konst.
Vad sägs om verk av Helene 
Billgren, Stefan Uhlinder 
och elever från Tillskärara-
kademin i Göteborg som vi-
sar prov på samtidskonst på 
hög nivå och med stort hant-
verkskunnande?

”Helene Billgren har ald-
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COOP MELLERUD

AKTUELLA
ERBJUDANDEN

27/5–31/5

MEDLEMS-
KLIPP!

Ve� � s
PANGPRISER 
TILL GRILLEN

MAX 3 ST/HUSHÅLL

FÄRSK FLÄSKFILÉ
Nederländerna/John’s Selection. Noga utvald import, märkt med Animal Welfare. Ca 500 g.

FLERPACK GLASS
Gb Glace. 290-825 g. 330-550 ml. Välj mellan olika sorter. 
Jfr-pris 1:67-4:17/st.

25k�  

KRYDDIGA KORVAR
Sverige/Scan. Välj mellan olika sorter. 180-300 g. 
Jfr-pris 66:67-111:11/kg.

MINIVATTENMELON
Spanien. Klass 1. Kärnfri. Hel.

15k   

HALLOUMIOST
Fontana. Original. 200 g. Jfr-pris 100:-/kg.

20k�  

Fläskfilé med 
potatissallad

Receptet hittar du 
på coop.se  

FLÄSKFILÉ

59)=   

20k�  

Hos oss blir du som är medlem alltid belönad, oavsett 
hur ofta eller hur mycket du handlar. Du får poäng från 
första kronan, och ju mer du handlar desto fler poäng 
får du. Du samlar poäng på varje köp och kan spara 
dina poäng i tre år.

Hos oss blir du som är medlem alltid belönad, oavsett 
hur ofta eller hur mycket du handlar. Du får poäng från 
första kronan, och ju mer du handlar desto fler poäng 

får du. Du samlar poäng på varje köp och kan 
spara dina poäng i tre år.

POÄNG
från första kronan

POÄNG
från första kronan

2 000 kr1 000 kr 3 000 kr 4 000 kr 5 000 kr

0,5 
POÄNG

1 
POÄNG

2 
POÄNG

3
POÄNG

4 
POÄNG

5 
POÄNG

Exempel: Om du har handlat för över 2000 kr så får du 2 poäng per krona. Efter 3000 kr får du 3 poäng osv, upp till 5 poäng per krona.

Du kan
spara 

poängen
i tre år!
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Veckans lunch

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

Vi säljer,  servar 
och installerar

VI PÅ KLS UGGLARPS TROR PÅ ATT BYGGA RELATIONER. 

KOM OCH BLI EN LÅNGSIKTIG LEVERANTÖR HOS OSS!

KONTAKTA VÅR INKÖPARE CHRISTER EMANUELSSON 

070-493 01 41 ELLER CEMAN@KLSUGGLARPS.SE

www.klsugglarps.se

0480 - 70 70 00

VI TROR PÅ SVENSKT KÖTT

Senior
MATSEDEL

Vecka 23 Skolan
Måndag 1/6: Kycklinggryta med timjan och 
vitlök, kokt potatis, broccoli.
Dessert: Aprikossoppa.

Tisdag 2/6: Pannbiff, lök, hemlagat potatismos, 
amerikanska grönsaker och lingonsylt.
Dessert: Rabarberkräm.

Onsdag 3/6: Sommarens primörsoppa. 
Dessert: Sega hallonrutor.

Torsdag 4/6: Fiskgratäng med örter, kokt 
potatis och gröna ärtor. 
Dessert: Drottningkräm.

Fredag 5/6: Köttfärssås med grekiska smaker 
(nötfärs från Gröna Gårdar) med makaroner, 
vitkålssallad.
Dessert: Jordgubbssoppa.

Lördag 6/6: Stekt rödspätta med remouladsås, 
kokt potatis, citronklyfta och gröna ärtor.
Dessert: Nationaldagsbakelse.

Söndag 7/6: Dillkött (nötkött från Gröna  
Gårdar) med kokt potatis och skivade morötter.
Dessert: Citronfromage med chokladrippel.

Hemtjänstens alternativ v. 23
Mån-sön: Stekt falukorv med potatismos och grönsaker. 

Måndag Kycklingnuggets* med 
kall currydressing, ris och broccoli.
Alt: Grönsaksnuggets, kall currydressing, 
ris och broccoli. 
Tisdag Pannbiff* med lök,  
hemlagat potatismos, lingonsylt och 
amerikanska grönsaker.
Alt: Hemgjord grönsaksbiff med 
hemlagat potatismos och amerikanska 
grönsaker.
Onsdag Sommarens primörsoppa. 
Mjukt bröd med ostpålägg-
Alt: Krämig pastasallad.
Torsdag Fiskgratäng med örter**, 
potatis och gröna ärtor.
Alt: Potatis- och broccoligratäng med 
gröna ärtor.
Fredag Köttfärssås* (nötfärs från 
Gröna gårdar) med spagetti och 
vitkålssallad.
Alt: Quornfärssås med spagetti och 
vitkålssallad.

Varje dag serveras: 
 Sallads-/råkostbuffé med dressingar 

samt hårt och mjukt bröd.
* Ursprungsland Sverige. 

**Miljömärkt.

Birgittas vinstlott som gav henne en kvarts miljon. Foto: TV4.

Glädjerus över en kvarts miljon på Triss
MELLERUD 
Pensionären Birgitta 
Karlsson från Mellerud 

fick två lotter i födelse-
dagspresent av sin son 
tidigare i våras. Den tog 
henne till Trisskrapet i 
TV4 Nyhetsmorgon i tors-
dags där hon inledde Kristi 
himmelsfärdshelgen med 
ett glädjerus för en kvarts 
miljon kronor. 
Birgittas son Jojje hade tänkt 
köpa en bukett blommor i 
födelsedagspresent till sin 
mamma, men blommorna 
var slut så istället fick det bli 
två Trisslotter och en chok-
ladask.

Sonen påminde sin mam-
ma om familjens regel att han 
skulle få tio procent på en 
eventuell vinst strax innan 
Birgitta skrapade lotterna. 

Det visade sig bli en 
lyckad present för dem båda, 
för Birgitta skrapade fram tre 
tv-rutor med 90 kronor vilket 
innebar ett Trisskrap i direkt-
sänd morgon-tv med en ga-

ranterad vinst på minst 
100 000 kronor. 

Glädjerus i tv
Denna torsdagsmorgon bo-
kades in i kalendern för att 
Birgitta skulle få skrapa fram 
den stora vinsten. Via video-
l änk var Birgitta med i TV4 
hemifrån vardagsrummet 
både förväntansfull och ner-
vös. 

– Jag valde lott nummer 
21, eftersom jag fyller år den 
21 mars och skrapade fram 
vinsten den dagen och dess-
utom var det ju den 21 maj 
när det var dags för Trisskra-
pet i TV, förklarar Birgitta.

Inför sista skrapet visste 
Birgitta att det skulle bli mer 
än garantivinsten. När hela 
lotten var skrapad stod det 
klart att hon blivit en kvarts 
miljon kronor rikare denna 
torsdagsmorgon. 

– Jaaa! utbröt Birgitta i ett 

spontant glädjevrål med ar-
marna upp i luften. 

Maken Lennart filmade tv-
sändningen.

– Men jag blev så uppe i 
allt att jag tappade fokus på 
tv:n, jag filmade mattan ett 
tag, säger han leende.

En lyckad present
Strax efter skrapet hade den 
lyckliga vinnaren samlat sig 
lite. 

– Jag är så glad, jag är så 
glad! Långhelg, sol och stor-
vinst – det kan inte bli bättre. 
Det är jätteroligt, inte klokt 
egentligen. Det blev ju  
150 000 kronor i bonus, för 
man var garanterad 100 000 
kronor, säger Birgitta glatt.

Vinsten firades med en tur 
med husbilen tillsammans 
med Lennart. Birgitta och 
hennes man brukar i vanliga 
fall hyra ut sitt lantställe i 
Bolstad på sommaren, men 
på grund av det rådande läget 
är det inte möjligt. De 
250 000 kronorna som hon 
nu vann kommer därför kom-
pensera för det plötsliga in-
komstbortfallet.

– Det är en så ljuvlig histo-
ria detta att vinsten kom just 
nu. Jag har ju vetat om att jag 

skulle skrapa i TV i två må-
nader och har hunnit funde-
rat på vad vi skulle göra för 
vinstpengarna. Nu kan vi 
göra de projekt som vi plane-
rat, de skulle ha tagit längre 
tid annars. Vi kan åka med 
husbilen i sommar och bygga 
staketet vi tänkt runt vårt hus. 
Vi kan unna oss lite kvalitet, 
det blir ett annat tänk nu, 
konstaterar Birgitta.

Svenska Spel Turs vinnar-
kommunikatör Natalie Wal-
lin rycktes med i Birgittas 
glädje.

– Vilken underbar start på 

denna långhelg att få ta del 
av Birgittas glädjerus över en 
kvarts miljon kronor. Det 
blev en riktigt lyckad present 
både för Birgittas och hennes 
sons del eftersom även han 
får ta del av vinsten, säger 
Natalie Wallin.

Lotten som tog Birgitta till 
storvinsten var inhandlad 
hos Hemköp Kvarnkullen i 
Mellerud.
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se

Socialchefen slutar

Melleruds kommuns socialchef har sagt upp sig. Hon har fått ett annat erbjudande i Gislaveds kommun som 
hon uppger sig inte kunnat tacka nej till. Arkivbild.

MELLERUD 
Efter knappt två år som 
socialchef i Melleruds 
kommun, avslutar nu Ma-
lin Johansson sin tjänst 
inom kommunen. För 
kommunens del är det 
ännu inte klart hur nyrek-
ryteringen ska ske.
Malin Johansson tillträdde 
sin tjänst som socialchef i 
Melleruds kommun i sep-
tember 2018. Nu väljer hon 
att sluta, helt på eget initiativ.
Flytten går till Småland

– Jag har helt enkelt fått ett 
annat erbjudande, på annan 
ort, men med liknande tjänst, 
som jag helt enkelt inte kan 
tacka nej till. Uppsägningen 
har således inget med arbetet 
i kommunen att göra, det är 
helt mitt eget val. Jag har 
trivts mycket bra i Mellerud 
och har haft fantastiska che-
fer och medarbetare. Jag har 

mycket att tacka denna kom-
mun för, jag vet att de kom-
mer att arbeta framåt i den 
anda som vi tillsammans 
byggt upp inom socialför-
valtningen. Mellerud är i en 
utvecklingsfas, så det finns 
en del kvar att göra men jag 
hoppas att jag ska kunna 
hinna med något till innan 
jag slutar, säger Malin Jo-
hansson som sedermera 
kommer att återfinnas i Gis-
laveds kommun i Småland, 
samtidigt som hon poängte-
rar att Mellerud är en unikt 
bra kommun att arbeta i och 
att all samverkan fungerar 
mycket väl.

Viktigt med samverkan i 
små kommuner 
– Det är väldigt tråkigt, jag 
hade gärna sett att Malin 
varit kvar ett tag till, men vi 
har ingen möjlighet att svara 

upp till andra kommuners 
erbjudanden såsom detta, 
säger socialnämndens ordfö-
rande Daniel Jensen (KD). 

Han pekar speciellt på att 
man just nu är i fas med att 
anställa en samordningsut-
vecklare för Dalsland, en 
samverkan mellan social-
tjänsterna, som Malin Jo-
hansson varit initiativtagare 
till.

 – För små kommuner är 
det viktigt med samverkan 
och i vårt fall har Malin varit 
en viktig pusselbit i detta 
samt även i andra långsiktiga 
projekt, tillägger han.

Hur den kommande rekry-
teringsprocessen ska ske är 
ännu inte klart, det hela lig-
ger i planeringsstadiet. 

Klart är att Malin Johans-
son frånträder sin tjänst den 
första augusti.

Ing-Marie Norrman
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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

Fläsk� lé
med gratäng & bearnaisesås

inkl. dryck, ka� e & Marängsviss 
Barnmeny från 49:-

inkl. dryck & dessert 

Välkommen!

den 31/5 hos oss!

119kr

Vid E45, Storgatan 62
Tel 0521-306 40 
www.rasta.se

den 31/5 hos oss!Mors DagFira

20%  
på alla smycken 

från SNÖ

Storgatan 13, Mellerud • 0530 - 101 04

Gäller tors 28/5 - lör 30/5

Mellerud 0530-100 23 
Ed 073-805 50 02

www.fothalsanidalsland.se

Fira mor med ett 
presentkort!

Lev livet lite grönare
Vänersborg Brogatan 1. Tel. 0521-72 41 10 Öppet: Vard 10-19, lörd 10-17, sönd 11-17 

Pris avser växt om inget annat anges. www.blomsterlandet.se
Annonsen gäller t.o.m. 31/5 2020. Reservation för slutförsäljning och tryckfel.

Pelargon 
’Dronning Ingrid’ (Mårbacka)
12 cm kruka

7990

99:-

99:-

Hängpetunia i ampel Välj bland fl era färger. Ord.pris 149:-

MEDLEMSPRIS

Trädgårdshortensia
Hydrangea macrophylla
Välj bland fl era färger.
Ord.pris 129:-

Pioner, 3-pack  
Ord.pris 7990

5990

Floristen
tipsar!

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

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

Gräsgödsel & Mossa 
Välj bland Algomin mossa och 
Algomin gräsgödsel. 8 kg.
Ord pris 279:- och 299:-/st.

2 FÖR 499:-
Dahlia

Stora exemplar

99:-

Skrivarstipendium till Cornelia

Det blir artonåriga Corne-
lia Jansson som belönas 
med Dalslands Sparbanks 
Skrivarstipendium 2020. 
Hon bor i Säffle, men går 
på Karlbergsgymnasiet i 
Åmål. 
Vinnarbidraget heter ”Ett 
samtal” och beskrivs av ju-
ryn bland annat som: ”en 
mångfacetterad historia, 
framställd med svindlande 
verkshöjd och en svärta, som 
samtidigt rymmer regnbå-
gens alla färger.”

På Karlbergsgymnasiet 
läser Cornelia Jansson eko-
nomiprogrammet med juri-
disk inriktning. Hon har 
länge varit intresserad av 
skrivande och läser mycket. 

Cornelia Jansson, mottagare av 
Dalslands Sparbanks Skrivarsti-
pendium 2020. Foto: Privat.

Några av hennes favoritför-
fattare är Sara Stridsberg, 
Bodil Malmsten och Flora 
Wiström. Vilka också inspi-
rerar henne. I framtiden vill 
hon på något sätt arbeta med 
skrivande. Både som förfat-
tare, men kanske även som 
journalist. Hon är väldigt 
intresserad av politik och 
samhällsfrågor. 

Hennes bidrag är en del av 
ett längre projekt hon arbetat 
med under en längre tid. Det 
har ännu ingen exakt hand-
ling, men hennes utgångs-
punkt är att det ska handla om 
människors liv, samt utma-
ningar som vi möter i olika 
åldrar. 

Den del hon skickat in är 
en del hon tycker sätter tonen 
för det hon vill se som slut-

resultat. Stipendievinnar-
texten publiceras i kom-
mande numret av Dalslands 
Litteraturförenings tidning 
Korpgluggen.

Hela stipendievinnarmoti-
veringen lyder: ”I en mång-
facetterad historia, fram-
ställd med svindlande 
verkshöjd och en svärta, som 
samtidigt rymmer regnbå-
gens alla färger, har Cornelia 
Jansson vävt en berättelse 
som stannar kvar länge.”

Stipendiet består av 5 000 
kronor, diplom och blommor 
och att ingå i juryn för det 
kommande årets stipendium. 
Förhoppningsvis kan Dals-
lands Sparbanks Skrivarsti-
pendium och Dalslands 
Sparbanks Litteraturpris de-
las ut i Åmål 24 juli 2020, 

självklart med största hänsyn 
tagen till det rådande virus-
läget.

I år kom det in tolv bidrag 
jämfört med förra årets 22 
från skribenter 15-25 år 
gamla med Dalslandskopp-
ling. Att antalet bidrag sjun-
kit i år beror troligtvis på 
Coronasituationen och att 
exempelvis skolor hållits 
stängda under våren.

I juryn har Elisabeth Bo-
quist, Gunilla Gustafs-
son, Peter Bergting, Pia 
Hagmar och 2019 års stipen-
dievinnare, Linnea Axels-
son, suttit.
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Leg. Optiker Roslind
Köpmantorget 1 • Mellerud • Tel. 0530-419 90

Öppet: Vard 9-18 
Lunch 13-14

Välkommen in till oss!

Lördagsstängt juni, 
 juli & augusti

Följ oss på

Solglasögon på köpet! 

Vid köp av kompletta märkesglasögon medföljer  
receptslipade enstyrkesolglasögon.

Erbjudandet gäller från 1/6 - 15/8 2020
och kan ej kombineras med andra erbjudanden.

     

Juli månad stänger vi kl. 17.00

JORDFÄSTNINGARSORGTACK

PREDIKOTURER

DÖDSFALL
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HURRA!

Stort Grattis till Tora-Violet-
ta som fyllde 5 år den 20:e 
maj.

Många kramar från 
mamma och pappa.

Ett varmt TACK
till Er alla som på olika 

sätt hedrat minnet 
av vår älskade mamma

Lena Andersson
Eva-Lotta och Henrik 

med familjer

All ev. uppvaktning
undanbedes. 

Lennart Larsson 
Bokgatan Brålanda

UPPVAKTNING

MELLERUD
Smyrna: Onsd 19 Bibelklass. 
Lörd 11 Sång på torget. Sönd 
11 Gemensam gudstj. i Furu-
sand, Equmeniakyrkans som-
margård vid Vänern. Tisd 19 
Bönesamling.
Equmeniakyrkan: Pingst-
dagen 11 Gemensam frilufts-
gudstj. på Furusand. Thomas 
Segergren och Tommy Pet-
tersson. Kaffekorg.

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

Smyrna: Sönd 11 Gudstj. 
sänds live via Youtube-kanal 
(Smyrnakyrkan i Brålanda) 

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Holms kyrka för 
Lars Ljungdahl. Som inled-
ning på akten spelade kyrko-
musiker Anders Fredriksson 
”Tears in heaven” av E. 
Clapton varefter Petter Ols-
son framförde ”Still got the 
blues” av G. Moore. Akten 
förrättades av Lars-Åke Pe-
tersson och man sjöng till-
sammans psalmerna 289, 
791 samt 248. Anders Fre-
driksson sjöng ”To where 
you are” av J. Groban och 
som avslutningsmusik spela-
des ”A whiter shade of pale” 
av K. Reid/G. Brooker. Vid 
urnan togs avskedet av de 
närmaste. Till minnet av Lars 
var koret vackert dekorerat 
med blommor. Efter akten 
ägde gravsättning rum på 
Holms kyrkogård. 

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Holms kyrka för 
Folke Gustavsson. Som in-
ledning på akten spelade 
kyrkomusiker Anders Fre-
driksson ”Moonlight serena-
de” av G. Miller varefter han 
sjöng ”Håll mitt hjärta” av P. 
Hallström. Akten förrättades 
av Carlo Nielsen och man 
sjöng tillsammans psalmerna 
249, 251 och 297. Minnesgå-
vor som inkommit genom 
olika fonder upplästes av of-
ficianten. Solisten sjöng ”Jag 
skall gå genom tysta skyar” 
av G. Johansson och som 
avslutningsmusik spelades 
”Amazing grace”. Vid kistan 
togs avskedet av de närmaste.
Till minnet av Folke var koret 
vackert dekorerat med blom-
mor. Gravsättning kommer 
att äga rum på Holms kyrko-
gård.
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Thomas och Anita Granath 
medverkar.
Equmeniakyrkan Södra Dal: 
Torsd 18 Brålanda, Bibelläs-
ning och bön, Apg 18. Sönd 11 
Brålanda, Gudstj. Sigward K. 
Inspelade andakter, se hemsi-
dan och instagram. equmenia-
kyrkansodradal.se.
Brålanda: Månd-fred 18 Ge-
mensam bön utanför Pastors-
exp. Den som inte har möjlig-
het att vara med på plats, ber 
där den befinner sig. Sönd 
18 Lovsångsgudstj. Thomas 
Holmström. Kyrkbil 308 70. 
Månd 19 Gudstj. i fsh. Anette 
J Carlson.
Gestad: Sön 11 Gudstj. m 
nattv. Thomas Holmström. 
Sång Josefin Dahlqvist. Kyrk-
bil 321 18. 

FRÄNDEFORS
Frändefors: Onsd 12.30 
Lunchpromenad m andakt. 
13.15 Bibelstudium. Torsd 18 
Inspirerande filmkväll, Re-
beqah Villandt. Drop in från 
17.30. Sönd 11 Högmässa Da-
niel Westin.DÖDSFALL

Vill ta Brålanda-andan till ny nivå
Förrförra måndagen 
skickade Brålanda Företa-
garförening in en ansökan 
till EU om att få bli en av 17 
landsbygder i Europa som 
väljs ut till ett projekt för 
att främja utvecklingen av 
”Smarta landsbygder”.
– Brålanda har en bra grund 
för fortsatt utveckling och 
vill gärna var ett föregångs-
exempel för andra landsbyg-
der i Sverige och Europa, 
säger Christina Milén Ja-
cobsson, ordförande för 
Brålanda Företagarförening.

I ansökan har man fram-
hållit några viktiga resurser 
som finns i Brålanda:

Entreprenörskap: Vi har 
många företagare i förhål-
lande till befolkningen, det är 
en styrka för landsbygden. 
Många företag är involvera-
de och samarbetar för att ut-
veckla landsbygden.

Människor med stort ide-
ellt engagemang och aktivt 
föreningsliv: Många ideella 
föreningar i Brålanda är in-
blandade i föreningar. Vi har 

kyrkor, sport och kulturakti-
viteter. Föreningslivet är 
viktigt för Brålandas identi-
tet.

Stöd till nyanlända: Många 
nyanlända kommer till Brå-
landa. Många brålandabor är 
aktivt involverade i integra-
tionsarbetet i samhället och 
Svenska kyrkan lokalt gjorde 
en stor ansträngning för att 
integrera nyanlända i sam-
hället.

Jordbruk och landsbygds-
företag – Gröna klustret 
Nuntorp: När naturbruks-
gymnasiet stängdes i Brå-
landa för några år sedan bil-
dades ett kluster av företag 
och privatpersoner, bland 
annat med syfte att starta 
skolan igen. Nu finns utbild-
ningar på plats igen och 
dessutom är klustret en mö-
tesplats för hållbar utveck-
ling och forskning inom 
bland annat skog och jord-
bruk

– Vi fick tips om ansökan 

och jag kontaktade Per Has-
selberg och Christel Thures-
son på Kommunalförbundet 
som också är insatta i vårt 
arbete i bygden om vi kunde 
få stöttning i skrivarbetet.  
Tillsammans, på kort tid, 
omsatte vi handling till en 
ansökan, fortsätter Christina.

– Brålanda i samverkan 
och ”Brålanda-andan” är 
viktiga vägledande principer 
för vår förenings arbete och 
det har bidragit bland annat 
till dessa olika projekt. Ge-
nom att vara med i EU-pro-
jektet kan vi utveckla våra 
principer till en ny nivå, av-
slutar Christina Milén Ja-
cobsson.

Ansökan skickades in förr-
förra måndagen och nu har 
man fått återkoppling att det 
är 17 bygder som har skickat 
in ansökan i Sverige och 736 
bygder  i EU

Fakta
Det finns ingen enhetlig fast-

slagen definition av begrep-
pet Smarta landsbygder men 
Det svenska Landsbygdsnät-
verket (www.landsbygds-
natverket.se) säger följande:

”Smarta landsbygder ut-
vecklar kreativa lösningar på 
utmaningar i ett lokalt sam-
manhang. De bygger lös-
ningarna på lokala styrkor 
och möjligheter, vilket ger en 
grund för hållbar utveckling 
i området. De har aktiva in-
vånare som med ekonomisk, 
social och miljömässig ut-
gångspunkt utvecklar och 
förverkligar strategier, ofta 
genom  innovation och med 
hjälp av digital teknik. De 
utgår från existerande eller 
nya initiativ och finansieras 
av både offentliga och pri-
vata aktörer.  Smarta lands-
bygder gynnas av samarbete 
och nätverkande med andra 
platser – både på landsbygd 
och i stad.”

Årlig städdag i Erikstad
ERIKSTAD 
Den årliga städdagen den 
9 maj genomfördes vid 
Erikstads bygdegård i 
vackert väder.
I dessa coronatider kan det 
vara skönt att vistas ute och 
kunna göra något tillsam-
mans om man håller avstånd. 
Detta passade tio glada byg-
degårdsmedlemmar på att 
göra vid en städdag på Er-
ikstads bygdegård en lördag 
i maj. Något som bygde-
gårdsföreningen gör årligen. 

Det är mycket få som hyr 
bygdegården i dessa tider, 
men många stannar till för 
lite avkoppling eller en kopp 
kaffe, då kan det vara bra att 
ha en fin bygdegårdsplan.

Ett gott tillskott är att byg-
degården fått bidrag på  
10 000 kronor från Dalslands 
Sparbank för renovering av 
herrtoaletten. 

Ett tiotal medlemmar arbetade under den årliga städdagen vid Erikstad 
bygdegård.

Damtoaletten renoverades för några år sedan, så nu var det 
herrarnas tur.  

Text och foto:  Gunnar Landegren
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Sommarbyggen

Beckers  
Perfekt Plus Facade
Beckers mest hållbara fasadfärg som ger en 
motståndskraftig yta och bästa möjliga kulör-
hållning. 10 liter. Valfri kulör 2195:-

Standardkulör 10 lit

1995:-

Premiumtrall 28x120 mm från

14:90/m

Hemleverans? Vi kör ut till dig! 
Kontakta oss för prisuppgift.

Nilfisk  
Högtryckstvätt
C125.7-6 Home X-tra. Har ett maximalt  
tryck på 125 bar. Flera tillbehör medföljer  
t ex terrasstvätt. Rek ca pris 2495:- 

TERRASS- 
TVÄTT  
INGÅR!

3995:-

1595:-

1250:-

Ytterdörr 6-glas 10x21
Levereras med karm och Assas  
låskista, vit. Rek ca pris 4995:-

Takplåt TP20
Svart, klassisk profil, 0,5 mm. Har lång livslängd.  
Klarar montage av takstege, snörasskydd mm.  
Priset gäller lagerlagda längder.

99:-/m²

Benders Marksten Labyrint
210x140x50 mm, grå. Skapa en tidlös, lätt- 
skött och hållbar uteplats mm med marksten.  
Finns även i grafit 219:-/m²

169:-/m²
Hikoki Cirkelsåg C6SS
Lätt och kompakt med hög kapkapacitet. 
Levereras med sågklinga, parallellanslag 
och nyckel. 1050W. Rek ca pris 1579:-

Bahco Verktygsväska
Öppen verktygsväska i textil med bekväm, fodrad 
axelrem och handtag. Tio invändiga och elva 
utvändiga fickor. Vattentät botten. 3100TB.  
Rek ca pris 469:-

335:-

Erbjudanderna gäller t.o.m 2020-06-15. Kan ej kombineras med andra erbjudanden/rabatter, reservation för slutförsäljning. Lokala avvikelser kan förekomma.

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



MELLERUDS NYHETER8 ONSDAG 27 MAJ 2020

Utan ledare faller 
verksamheten

Alla föreningar, oavsett 
vad de arbetar med, är 
beroende av att det finns 
medlemmar som är be-
redda att ta på sig olika 
arbetsuppgifter. Det be-
hövs styrelseledamöter, 
funktionärer och ledare. 
Detta är extra tydligt i de 
föreningar som har ung-
domsverksamhet. 
Utan vuxna som ställer upp 
som ledare faller verksamhe-
ten platt till marken. Det är 
viktigt att komma ihåg att 
den absolut största insatsen i 
till exempel idrottsförening-
arna görs ideellt. Melleruds 
Nyheter har träffat tre av 
dessa ledare, samtliga fot-
bollstränare.

Inga egna barn med
Moin El-Ani har själv spelat 
fotboll i många år. Han har 
representerat Melleruds IF, 
Håfreströms IF och Kroppe-
fjälls IF som målvakt. Förra 
året var han assisterande 
tränare för Kroppefjälls IF:s 
herrlag. I år är han en i ledar-
staben runt klubbens 11- och 
12-åringar, den enda i grup-
pen som inte har egna barn i 
laget.

– Jag fick en fråga från 
föräldrarna som ville ha in ett 
nytt ansikte för barnen att 
möta.

Han ångrar sig inte.

– Det är fantastiskt roligt, 
helt annat än att träna  A-la-
get. Spelarna är så entusias-
tiska.

Moin berättar att fokus lig-
ger på övningar med boll och 
att spelarna ska trivas och 
tycka att det är roligt. 

– Målet är att få med så 
många som möjligt.

För närvarande har man 18 
spelare i truppen och i ge-
nomsnitt är det 15 spelare 
med på varje träning, något 
som tyder på att Moin och 
hans ledarkollegor lyckas 
med sina ambitioner.

Ledarteam
Även Frändefors arbetar 
med att skapa ledarteam runt 
sina lag. Det är nästan uteslu-
tande föräldrar som är med i 
dessa team. Vi träffade två av 
de tre ledarna kring flickor 
födda 2009-2012. De har 
ansvar för 24 entusiastiska 
spelare, ett antal som stän-
digt växer.

Magnus Andersson tränar 
truppen tillsammans med 
Linda Lindbäck. Han själv 
har en kort aktiv karriär, två 
säsonger i Särestad som ton-
åring. Han har tränat det här 
laget i drygt tre år och kom 
in via dottern.

– Jag har flera äldre barn 
som spelar i klubben, så det 
var väl min tur. Men det är 
väldigt roligt och jag får ut-

lopp för min överskottsen-
ergi.

Magnus är också assiste-
rande tränare för herrlaget i 
klubben.

Maria Källback har en lite 
annorlunda roll i trion. Hon 
kallar sig mediaansvarig och 
lägger ut bilder och informa-
tion på sociala medier, ett sätt 
att locka fler spelare. Dess-
utom hoppar hon in som 
hjälptränare när Magnus el-
ler Linda är borta.

– Jag har tre döttrar i laget 
så det kändes naturligt.

Maria har aldrig spelat 
själv, men hon säger att hon 
lär sig efterhand. Även hon 
tycker att det är roligt att vara 
med på detta sätt.

Ställ upp
Som skrivet, alla föreningar 
i vårt område, oavsett vad de 
sysslar med, är ständigt på 
jakt efter ledare och andra 
funktionärer. Om du har ett 
barn i verksamheten, varför 
inte fråga om det finns något, 
stort eller litet, du kan hjälpa 
till med? 

Eller om du bara är intres-
serad av något speciellt, 
varför inte kontakta någon 
förening som sysslar med 
just det och erbjuda dina 
tjänster? Du kan vara skillna-
den för föreningen. 

Lars Nilsson

Kroppefjälls IF: Moin El-Ani tillsammans med tränarkollegan Pernilla Karlsson, hennes son Leo och Anton 
Johansson.

Frändefors IF: Magnus Andersson och Maria Källback med fyra av spelarna, Emma och Elin Källback, Johanna 
Storm och Annelie Källback.

Takrenovering på Skidans Hus
Tack vare ekonomiska 
bidrag och ideella krafter 
har taket på SK Granans 
klubbhus kunnat renove-
ras.
Skidklubben Granan bilda-
des 1969 och 1989 invigdes 
klubbhuset med  två omkläd-
ningsrum, samlingssal samt 
kök som fick namnet Skidans 
Hus på fastigheten Riddar-
myren Granan som klubben 
arrenderar. 

Tack vare Bingolotto 
kunde klubben bygga elljus-
spår på 1,5 kilometer och 3 
kilometer samt 5 kilometer, 

som delvis inte har något el-
ljus.

Åren går och nu var det 
dags att renovera taket på 
klubbhuset och tack vare bi-
drag från bland annat Dals-
lands Sparbank kunde detta 
arbete ske en lördag då vädret 
var perfekt för utearbete.

Yrkeskunniga  medlem-
mar planerade och utförde 
arbetet så takrenoveringen 
blev möjlig, ett projekt som  
varit ett diskussionsunderlag  
i många år.

Berith PetterssonTaket på Skidans Hus får en välförtjänt renovering. Foto: Privat. Arbetet har skett med ideella krafter. Foto: Privat.

Tipspromenader i tio år
SK Granan har i lite drygt 
tio år arrangerat tipspro-
menader under söndagar 
i maj och september vid 
elljusspåret i Brålanda.  
I dessa coronatider har det 
blivit ett trevligt söndagsnöje 
för många deltagare från 
Brålandabygden, Färgelan-
da, Mellerud och Vänersborg 
då promenaderna är ute i 
friska luften och avstånden 
kan hållas enligt rekommen-

dationer från högre makt.
Vädret har i år varit lite va-
rierande, men trots det har 
många sökt sig till elljusspå-
ret för att testa sina kunska-
per i olika ämnen. 

Barnen får pris direkt efter 
målgång, även om inte tips-
kupongen innehåller 13 rätt. 

Vinnare SK Granans tips-
promenad söndag 17 maj: 

1. Noel Jansson 13 rätt 110 
cm

2. Maria Aronsson 13 rätt 
114 cm

3. Ing-Mari Elofsson 13 
rätt 108 cm

Utlottade priser: Borghild 
Lindqvist, Ulla Lindberg, 
Syrene Thorsson, Martin 
Gustavsson och Anna Jo-
hansson.

60 personer kom till sön-
dagens tipspromenad i soligt 
majväder.

Berith Pettersson Tipspromenader hos SK Granan är ett trevligt söndagsnöje, nu i coronatider. Foto: Privat.

SPORT
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Värmdal & Traktorservice är bildat genom en fusion av Maskin AB  
Värmdal i Karlstad, Kumla Traktorservice och Miljömaskiner.  
Vi är ett sälj- och serviceföretag inom Lantbruk, Grönytor, Entreprenad  
och Fastighetsföretag. Våra starkaste varumärken är John Deere,  
Kverneland, Husqvarna, Wille och Kramer. Vi är ca 50 anställda med  
anläggningar i Kumla, Karlstad, Mellerud och Årjäng.  
Företaget är marknadsledande och expansivt.  

Vi växer oss starkare och behöver utöka vår
verksamhet i Mellerud med ytterligare en

SERVICETEKNIKER
Du ska vara en drivande kraft i vår verksamhet med hög 
kompetens inom service av traktorer och lantbruksmaskiner. 
Vi tror att du är 20-50 år och har tidigare erfarenhet från 
liknande anställning. B-körkort är ett minimikrav.
Meriterande är också goda kunskaper i engelska.

För mer information ring Joacim Andersson 0530-251 372
Skriftlig ansökan skickas till joacim.andersson@varmdal.com 

Vi är intresserade av långsiktiga  
samarbeten med lokala virkesleverantörer. 
Slå oss gärna en signal.

Ahlstrom-Munksjös bruk i Billingsfors har 
funnits sedan 1700-talet – inte undra på 
att våra hjärtan klappar lite extra för 
människorna och skogarna här omkring. Vi 
köper redan en stor del av virket lokalt, men 
ambitionen är att få ännu fler skogsägare 
i Dalsland och Bohuslän att välja ett lång-
siktigt och hållbart samarbete med oss.

www.ahlstrom-munksjo.com

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

Låt din  
skog förädlas  
på hemmaplan

Anton Johansson 
Bäckefors
Tel. 070-594 68 31

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

LEDIGA PLATSER

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 

Allt inom golv 

och mattor

www.grongestaltning.se

Grön Gestaltning
Trädgårdsanläggning
Fredrik Persson
073-691 31 24

.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

Martin
073-99 21 446

Kompletta 
badrumsrenoveringar

Storgatan 26 i Brålanda 
Tel: 0761-95 53 60

Även vaxning

fotvård
Blommans

Tel. 0530-414 10 • www.sunlike.se

Sol & värme 
utan att flyga

Flyttstäd
Veckostäd
Fönsterputs

Rullande sy 
& hemservice

070-649 32 86

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

ÅTERFÖRSÄLJARE FÖR SÖDERBERG & HAAK

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

olesensbygg@gmail.com

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

Ledig lägenhet
omgående i Åsensbruk!
Fyra på 85 m2  

Varmhyra 6.500:-

Seriestart 
i augusti

FOTBOLL 
Sedan tidigare har Dalslands 
Fotbollförbund beslutat att 
de rena Dalslandsserierna för 
seniorer ska starta i augusti.

Nu har Bohusläns FF tagit 

Är du den vi söker?
Vi söker dig! En administrativ ekonom som 
gillar siffror, kund- och leverantörsreskontra, 
bokföring och nya utmaningar.

Gå in och läs mer på 
www.dalsbank.se/ledigajobb

samma beslut för de serier 
man har gemensamma med 
Dalsland (division 4 herrar 
och division 3 och 4 damer). 
Serierna startar tidigast den 
1 augusti.

Alla seniorserier kommer i 
år som tidigare beslutats att 
spelas som enkelserier.

Lars Nilsson

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.

UTHYRES
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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

Gräs & buskröjning

073-050 04 17
Tage Andersson

Vassvikens Loppis
Öppet 

lördag & söndag
kl.11-15

073-828 80 26
Vassviken 501 Ånimskog

TRÄDGÅRDSTJÄNSTER
Gräsklippning, trimning,  
lövblåsning och  
bortforsling  
Har egna maskiner

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

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

Inramning
Konstnärsmaterial

073-354 47 84

ALLT INOM 
BYGG

Canal Digital, Viasat 
och Boxer

070-328 08 60 
lars@dalslandsantennservice.se

Da l s l ands

Antenn-
Service
Da l s l ands

Antenn-
Service

Grundig Tv
070-328 08 60 

lars@dalslandsantennservice.se

Da l s l ands

Antenn-
Service
Da l s l ands

Antenn-
Service

Bänkskivor
Fönsterbrädor

Gravstenar – renovering
070-685 22 27

TRESTADS  
STENHUGGERI AB

Byggnadsställningar
076-195 60 72

Hönsfoder
Björkved

Tel. 0521-360 48

Tel. 0521-360 48Tel. 0521-360 48

Halmpellets
Ströpellets

Tel. 0521-360 48Tel. 0521-360 48

Torvströ
Pappersströ

Tel. 0521-360 48Tel. 0521-360 48

Hösilage
Hästfoder

Tel. 0521-360 48Tel. 0521-360 48

Hästfoder
Tillbehör häst

Tel. 0521-360 48Tel. 0521-360 48

Majs t. åtel
Stor/småsäck

Tel. 0521-360 48Tel. 0521-360 48

Kutterspån
Lantbruksströ

blends

2 nyanser

1 nyans

gradient1

gradient2

VVS
Allt inom Onsdag

06:00 Morgonstudion
09:10	Hemmagympa	med	Sofia	
09:30 Livet i Fagervik 
11:00 Hemma igen 
12:35 Stjärnor hos Babben 
13:35 Sally 
14:05 Första hunddejten 
14:50 K-märkta ord 
14:55 I spel och kärlek 
16:45 McLeods döttrar 
17:30 Sverige idag
18:00 Rapport  18:15 Lokala nyheter
18:25 Kulturnyheterna
18:38 Sportnytt
18:45 I skogsmusens rike 
19:25 Något att minnas 
19:30 Rapport
19:55 Lokala nyheter
20:00 Dokument inifrån
21:00 Hitlåtens historia 
21:30 Den kala sanningen 
22:00 Vår digitala planet 
23:00 Skam France 
23:25 Rapport
23:30 Kärlek och fördom 
00:25 Sjukt oklar 
00:40 Monty Dons amerikanska 
 trädgårdar
01:40 McLeods döttrar 
04:50 Sverige idag 
05:20 I skogsmusens rike

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 Historier från Norge runt 
18:00 Tjejer gör lumpen 
18:30 Vår våldsamma planet 
19:15 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 Game of thrones 
23:05 Björn Gidstam –  
 en känd doldis
00:05 Min röst: Minun ääni 
00:35 Vår våldsamma planet 
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 Halv åtta hos mig 
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: Vin... 
04:40 Younger 

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 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 Badhotellet 
21:00 Rebecka Martinsson 
22:00 TV4Nyheterna
22:30 Ekonominyheterna
22:40 Sporten
22:55 TV4Vädret
23:00	Hawaii	five-0	
23:55 CSI 
00:55 Law & order: Special 
 victims unit
02:50	Hawaii	five-0	
03:45 En plats i solen: Vintersol 
04:40 Världens häftigaste tårtor 
05:05 Younger 

06:00 Morgonstudion
09:10	Hemmagympa	med	Sofia	
09:30 Livet i Fagervik 
11:00 Hemma igen 
12:35 Stjärnor hos Babben 
13:35 Sally  14:05 Svenska krusbär 
14:15	Svenska	tv-historier	
14:45	K-märkta	ord	
14:50 Tamara Drewe 
16:35 Anslagstavlan 
16:40 Mord och inga visor 
17:30 Sverige idag  18:00 Rapport
18:15 Lokala nyheter
18:38 Sportnytt
18:45 112 Ambulans 
19:25 Att vara två 
19:30 Rapport  19:55 Lokala nyheter
20:00 Berättelser från frontlinjen 
 – kampen mot coronaviruset
21:00 Husdrömmar Sicilien 
21:30 Hjälp, vi har köpt en vi har 
 köpt en bondgård!
22:00 Gift vid första ögonkastet Norge
22:45 Rapport
22:50 Normala människor 
23:20 Sanditon 
00:10 Ett fall för Vera 
01:40 Dokument inifrån: Att 
 rädda ett barn
04:50 Sverige idag 
05:20 112 Ambulans 

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 Historier från Norge runt 
18:00	Finland	är	finländskt	
18:30 Vår våldsamma planet 
19:20 Emma hittar hem 
19:30 Snyltgästen 
19:55 En bild berättar 
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 Ekonomibyrån 
22:40 Miraklet 
00:10 Det omöjliga landet 
01:00 Vår våldsamma planet 
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
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
22:00 TV4Nyheterna och sport
22:15 TV4Vädret
22:25 Let’s dance – resultatshow
22:50 Ocean’s thirteen 
01:20 The	man	who	knew	infinity
03:25 Every secret thing 
05:25 Världens häftigaste tårtor 

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 Historier från Norge runt 
18:00 Gentlemän och bedragare 
18:30 Medeltidens häxjakter 
19:25 En bild berättar 
19:30 Kära dagbok 
20:00 Jag gömmer mig i konsten 
 – Björn Evensen
21:00 Aktuellt
21:22 Kulturnyheterna
21:30 Sportnytt
21:40 The one I love 
23:15 Game of thrones 
00:10 Medeltidens häxjakter 
01:05	Finland	är	finländskt	
01:45 Sportnytt 
01:55 Nyhetstecken 

06:00 Morgonstudion
09:10	Hemmagympa	med	Sofia	
09:30 Livet i Fagervik 
11:00 Hemma igen 
12:50 Stjärnor hos Babben 
13:50 Sally   14:20 Äppelkriget 
16:00 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 Leif GW Persson 
 – min klassresa
21:00 Skavlan + 1 
21:15 Tyst vittne 
22:10 Falsk identitet 
23:00 Rapport LIVE
23:05 The Graham Norton show 
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 
04:30 Sverige idag 
05:00 Sverige möts: Direkt 
05:45 Den kala sanningen

06:15 Landet runt 
07:00 Dokument inifrån: Att 
 rädda ett barn
08:00 Berättelser från frontlinjen 
 – kampen mot coronaviruset
09:00 Helgstudion
12:00 Engelska Antikrundan 
13:00 Husdrömmar Sicilien 
13:30 Hjälp, vi har köpt en 
 bondgård!
14:00 Hundra procent bonde 
14:45 Leif GW Persson –  
 min klassresa
15:45 Hitlåtens historia 
16:15 The Graham Norton show 
16:45 Att vara två 
16:50 Monty Dons amerikanska 
 trädgårdar
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 Henrik Schyffert: 
 Var inte rädda
21:30 Legend   23:35 Rapport
23:40 The boy next door 
01:10 Leif GW Persson 
 – min klassresa
04:50 Sverige! 
05:20 Vem vet mest?

09:35 Hej Morre 
10:05 Tjejer gör lumpen 
10:35 Min röst: Minun ääni 
11:05	Finland	är	finländskt	
11:35 Gentlemän och bedragare 
12:05 Unisa 
12:35 Medeltidens häxjakter 
13:30 Det omöjliga landet 
14:20 Ekonomibyrån 
14:50 Ekdal och Ekdal 
15:50 Sverige idag på romani 
16:00 Rapport
16:05 Sverige idag på romani 
16:15 Björn Gidstam 
 – en känd doldis
17:15 Helt ärligt  17:30 Skattjägarna 
18:00 Komiska genier: Bob Hope 
19:00 Kulturstudion 
19:05 Mästerdirigenten 
 Seiji Ozawa – hem till Japan
19:55 Kulturstudion 
20:00 När impressionisterna 
 hittade Japan
20:55 Kulturstudion 
21:00	Madam	Butterfly	
23:20 Kulturstudion 
23:25 Deutschland '86 
00:15 Alina reser österut 
00:45 Gör inte detta hemma 
01:15 Vad hände sen? 
01:45 Sportnytt

05:55 Bygglov 
06:55 Robinson 
07:55 Nyhetsmorgon
11:30 Let's dance 
13:30 Let's dance – resultatshow 
14:00 V75 Direkt med V4
16:00 V75 Direkt
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 Pernilla Wahlgren 
 – kort, glad och tacksam
22:00 TV4Nyheterna
22:05 TV4Vädret
22:15 Ett päron till farsa: 
 Nästa generation
00:10 The autopsy of Jane Doe 
01:55 Fences 
05:15 Världens häftigaste tårtor

06:05 I skogsmusens rike 
06:45 McLeods döttrar 
09:00 Helgstudion
12:00 112 Ambulans 
12:40 Gift vid första ögonkastet Norge
13:55 Kärlek kostar kilon 
14:40 Sjukt oklar 
14:55 Första hunddejten 
15:40 Sverige! 
16:10 Vem vet mest? 
16:55 Fixet och fusket 
 – hotet mot svensk fotboll
17:25 Alltid på mors dag 
 – Elitloppet
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 
00:05 Falsk identitet 
01:00 Tyst vittne 
01:55 Kärlek och fördom 
05:15 Landet runt

08:40 Sverige idag
09:00 Jag gömmer mig i konsten 
 – Björn Evensen
10:00 Gudstjänst 
10:30 Mästerdirigenten Seiji 
 Ozawa – hem till Japan
11:20 När impressionisterna 
 hittade Japan
12:15	Madam	Butterfly	
14:35 Komiska genier: Bob Hope 
15:35 Det söta livet – sommar 
15:50 Sverige idag på romani 
16:00 Rapport
16:05 Sverige idag på meänkieli
16:15 Kära dagbok 
16:45 Helt ärligt  17:00 Ni idea 
17:10 Kortfilmsklubben	–	engelska
17:14	Kortfilmsklubben	–	franska
17:30	Kortfilmsklubben	–	svenska
17:46 Barnen som överlevde Förintelsen
18:00 Hej Morre  18:30 Tjejer gör lumpen 
19:00 Världens natur: Okavango 
	 –	drömmarnas	flod
19:55 Historier från Norge runt
20:00 Min kära mor 
21:00 Aktuellt  21:15 Agenda
22:00 Dokument utifrån
22:55 Gudstjänst 
23:25 Ekdal och Ekdal 
00:25 Ekonomibyrån 
00:55 Japansk teceremoni på väg

05:55 Bygglov 
06:55 Sveriges yngsta 
 mästerkock
07:55 Nyhetsmorgon
11:30 Karl Fredrik på Österlen 
12:30	Hela	kändis-Sverige	bakar	
13:30 Halv åtta hos mig 
14:00	Elitloppet	2020
17:55 Keno 
18:00 Bingolotto
19:00 TV4Nyheterna
19:15 Sporten
19:25 TV4Vädret
19:30 Bingolotto
20:00	Elitloppet	2020
21:00 Tomb raider 
22:00 TV4Nyheterna
22:05 TV4Vädret
22:15 Tomb raider 
23:30 Agatha Christie 
 — den gula hästen
00:30 Rebecka Martinsson 
01:30 Rebecka Martinsson 
02:25 Badhotellet 
03:30 En plats i solen 
 – borta eller hemma bäst?
04:30 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 ... 
01:50 Law & order: Special ... 
02:50	Hawaii	five-0	
03:45 En plats i solen: Vinintersol
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 Anders knackar på 
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
02:50	Hawaii	five-0	
03:45 En plats i solen: Vintersol 
04:40 Younger 

06:00 Morgonstudion
09:10	Hemmagympa	med	Sofia	
09:30 Livet i Fagervik 
10:15 Hemma igen 
11:55 Svenska krusbär 
12:05 Stjärnor hos Babben 
13:05 Sally 
13:35 En vacker dag... 
15:00 Revansch 
15:10 Glasskampen 
16:50 McLeods döttrar 
17:35 Grekiska öar med Julia 
 Bradbury 
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 Djurungarnas första år 
20:50 Röster om vår tid 
21:00 Sanditon 
21:50 Familjen Hammarström 
22:20 Sjukt oklar  22:35 Rapport
22:40 The riot club 
00:25 We got this 
01:10 Normala människor 
01:40 McLeods döttrar 
04:50 Grekiska öar med Juli... 
05:15 Kärlek kostar kilon 

07:40 Sverige idag 
08:00 Ni idea 
08:10 Kortfilmsklubben	–	engelska	
08:14	Kortfilmsklubben	–	franska
08:30	Kortfilmsklubben	–	svenska
08:47 Barnen som överlevde Förintelsen 
09:00 Forum 12:00 Rapport
12:03 Forum 16:00 Rapport
16:05 Forum 16:15 Gudstjänst 
16:45 Svenska hemligheter: ... 
17:30 Nyheter på lätt svenska 
17:35 Nyhetstecken 17:45 Uutiset
17:55 Historier från Norge runt 
18:00 Skattjägarna 
18:30 Jag gömmer mig i konsten 
 – Björn Evensen
19:30 Snyltgästen 
19:55 En bild berättar 
20:00 Det omöjliga landet 
20:55 Örtskolan  21:00 Aktuellt
21:39 Lokala nyheter
21:49 Kulturnyheterna
21:56 Nyhetssammanfattning
22:00 Sportnytt
22:10 Gör inte detta hemma 
22:40 Masala Chai 
23:45 Agenda 
00:30 Alina reser österut 
01:00 Tjejer gör lumpen 
01:45 Sportnytt 
01:55 Nyhetstecken 

09:00 Forum
12:00 Rapport  12:03 Forum
16:00 Rapport  16:05 Forum
16:15 Agenda 
17:00 Mardalsfossen – vattenfall 
 två månader om året
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 Örtskolan 
18:30 Hitlerjugend 
19:15 Glimt av Norge 
19:30 Snyltgästen 
19:55 En bild berättar 
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 
23:25 Min röst: Minun ääni 
23:55 Alina reser österut 
00:25 Jag gömmer mig i konsten 
 – Björn Evensen
01:45 Sportnytt 
01:55 Nyhetstecken 
02:05 Hitlerjugend 

06:00 Morgonstudion
09:10	Hemmagympa	med	Sofia	
09:30 Livet i Fagervik 
10:15 Svenska krusbär 
10:25 Hemma igen 
12:00 Stjärnor hos Babben 
13:00 Sally 
13:30 Vingar kring fyren 
15:00 Svenska krusbär 
15:10 The Queen 
16:50 McLeods döttrar 
17:35 Grekiska öar med Julia 
 Bradbury
18:00 Nyheter  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 
22:20 Rinkside  22:40 Rapport
22:45 Leif GW Persson – min klassresa
23:45 Vår digitala planet 
00:45 Skam France 
01:05 Husdrömmar Sicilien 
01:35 McLeods döttrar 
04:50 Grekiska öar med Julia 
 Bradbury
05:15 Hundra procent bonde

1 2 3 4
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7 8 9

10 11

12 13

Melodikrysset v.22 - 30 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:...............................................................................................................................................
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Melodikrysset v. 22 – 30 maj

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

Följ oss på

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

Grillkol/ 
Briketter

Sommar-
klänning

Barnskor

Gummistövel
Barn
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Kortärmad skjorta
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2990
5990
10-pack

6990
Från

Det fina arbete som genomförs 
av personal och förvaltningar i 
Melleruds kommun har hittills 
hållit Covid-19 smittan borta 
från våra särskilda boenden, 
och Löfvens Socialdemokra-
tiskt ledda regering har med 
stöd av Centern och Liberalerna 
i Riksdagen tagit historiskt 
kraftfulla beslut som både hin-
drar pandemin och lindrar dess 
ekonomiska effekter för de 
flesta av oss som är berörda. 

I första hand för att rädda liv 
och säkra att alla sjuka stannar 
hemma och inte för smittan 
vidare. Regeringen har därför 
tagit bort karensdagen och ar-
betsgivarens skyldighet att be-
tala sjuklönen dag 2 till 14 så 
att all sjuknärvaro på jobbet kan 
undvikas. Många barnfamiljer 
som har bostadsbidrag kommer 
att få en höjning med 25 procent 
utan ny ansökan från den 1 juli 
2020

För att i grunden livskraftiga 
företag skall kunna behålla sin 
arbetskraft och därmed sin 
verksamhet har regeringen 
hjälpt arbetsgivarna med kost-

nader för att korttidspermittera 
personal och a-kassan har höjts 
och det räcker att ha jobbat i tre 
månader för att ta del av stöd. 
Företagen har stora lånemöjlig-
heter och kan få stöd till hyran 
om hyresvärden också sänker 
sina krav. 

Melleruds kommun får mer 
pengar till skolan, vården och 
omsorgen +30 miljoner direkt 
och minst 22 miljoner även 
2021, MEN! – När Centern, 
Liberalerna och Miljöpartiet 
styr tillsammans med M, KD 
och vårt lokala Kommunparti 
så vill man inte lägga ut peng-
arna omedelbart till våra nämn-
der, utan håller dessa för sig 
själv i kommunstyrelsen av yt-
terst luddiga orsaker. 

Inte ens när skolan och om-
sorgen visar minus 17 miljoner 
i prognos 1 för 2020 visar det 
borgerliga styret någon hand-
lingskraft, utan beslutar istället 
att nämnderna skall se till att 
hålla sin budget. Mitt under 
krisen har de istället fullt upp 
med att göra om hela kommu-
nens ledningsorganisation där 

För en starkare välfärd

Jag upptäckte ett fästingbett på 
vaden för tre dagar sedan. 
Troligen hade den suttit där 
flera dagar. Det var rött och 
svullet, större än en fem krona. 
Hade svårt för att gå och hal-
tade lite. Men till min förvå-
ning när jag sökte hjälp på 
vårdcentrum i Mellerud så 
svarade de att jag skulle vänta 

i en vecka innan jag skulle 
komma dit. 

När jag kom hem ringde jag 
till sjukvårdsupplysningen. 
De förstod bättre och jag kom-
mer in till Bäckefors jour. Inga 
problem att få hjälp där. Fick 
penicillin. De tyckte absolut 
att jag behöver vård.

Fästingbiten

Fästingbiten

folk slutat på egen hand eller 
fått besked om att anställningen 
är avslutad. SD i kommunen har 
inte kraft att visa på en alterna-
tiv politik och de röstar nästan 
varje gång med det borgerliga 
styret, när det inte kommer nå-
got tokigt direktiv ifrån deras 
parti centralt, som vi alla behö-
ver rösta emot.

Vi anser att den borgerliga 
majoriteten håller på att tappa 
greppet om både ledarskapet, 
organisationen och verksamhe-
ten inom kommunen, nu krävs 
ett politiskt ledarskap i Melle-

ruds kommun som säkrar både 
arbete, sysselsättning och väl-
färd både under och efter Coro-
nakrisen. 

Vi Socialdemokrater har al-
ternativen som ger ökad trygg-
het och säkerhet kring ditt ar-
bete och vår gemensamma 
välfärd.

Michael Melby, 2:e vice  
ordförande  

kommunstyrelsen
Marianne Sand Wallin,  

ordförande  
Socialdemokraterna 

Ljusstölder som 
innebär stor fara 
för trafikanter

MELLERUD 
Vid inte mindre än fyra 
tillfällen har lampor till-
hörande avspärrningen av 
E45 vid Västerråda stulits. 
Detta innebär fara för 
trafikanter, framför allt 
nattetid, då risken finns 
att någon kör in i avspärr-
ningarna.
Åsa Lundqvist, platschef på 
Peab Anläggnings AB Regi-
on Väst, berättar att hon hit-
tills gjort fyra polisanmäl-
ningar.

– Det har skett stölder vid 
fyra tillfällen och alltid i 
samband med helger. Senast 
var i torsdags på Kristi Him-
melfärdsdag och sedan 
skedde det en gång till natten 
mellan fredag och lördag, 
säger Åsa Lundqvist.

Det har försvunnit lampor, 
både till fast och rinnande 
ljus. Mot rondellen har Peab 
satt upp fast rött sken, medan 
det sitter ett rinnande ljus i 
norra änden.

– Den norra avspärrningen 
är mest utsatt för stölder. 
Dessutom blir det en del 
skadegörelse, då lamporna 
sitter ihop med skyltar. Det 
tråkigaste är ju att stölderna 
innebär fara för trafikanterna, 
det finns ju risk för att någon 
kör in i våra avspärrningar, 
understryker Åsa Lundqvist.

Bakgrund: Trafikverket 
håller på att bygga vänster-
svängfältet på E45 och en 
gång- och cykelväg väster 
om E45. 

Under byggtiden leds tra-
fiken om på E45 via Korn-
sjögatan – Sapphultsgatan – 
Eldaregatan. Projektet 
beräknas vara klart i augusti.

Vänstersvängfältet är av-
sett för norrgående fordon, in 
på Verkstadsgatan. För att 
bygga denna måste E45 
breddas, därav avstängning-
en.

Susanne Emanuelsson

Välkommen till debatt och insändarsidorna! 
Du får använda signatur i tidningen, men måste alltid uppge namn, adress och telefonnummer för 
redaktionen. Vi förbehåller oss rätten att korta texten, sätta rubrik eller avstå från publicering. Manus 
returneras ej. OBS: Max 2 000 tecken. Maila din insändare till: redaktion@mellerudsnyheter.se
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