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Välkomna!

Öppettider
Vardagar 6:45-18
Lördag 9 - 14
Söndag Stängt

Lördag 6 juni 
Stängt

Lions Club Mellerud skänker goselejon till ambulansen i Mellerud. Till vänster står Bengt Silvander och Kent Emanuelsson från Lions Club Mellerud, som överlämnade 50 mjukisdjur i form av lejon till ambulansen i Mellerud 
för att ge tröst åt barn som åker ambulans. På plats vid överlämnandet var ambulanssjuksköterskorna Evelina Dagerbrant och Jessika Eriksson. Foto: Susanne Emanuelsson.

– Sidan 4 –

Priserna gäller måndag 1/6 – söndag 7/6 2020  
med reservation för ev slutförsäljning och tryckfel.

Kvarnkullen
Öppet alla dagar 8 - 22

BONUSKUND

Svensk blandfärs
Garant, Sverige, färsk,
fetthalt max 20%, ca 1-2,2kg
Max 2 köp/hushåll/vecka 23

4995
/kg

Köttbullar
Garant, kylda, 350g,
jfr-pris 42,86/kg
Max 3 köp/hushåll/vecka 23

  15:-
/st

Fryst laxfilé
Omega, 4x125g, jfr-pris 138,00/kg

BONUSKUND

69:-
/st

Färska kryddor

Sverige, ekologiska,
klass 1, i kruka

  10:-
/st

Vattenmelon mini

Spanien, ekologisk,
klass 1

  15:-
/kg

5:-
/st

Mozzarella
Fresca d´Oro, 125g,
jfr-pris 40,00/kg
Max 5 köp/hushåll/vecka 23

Lions skänker mjukisdjur 

Oro över skola
– Sidan 5 –

Livligt fullmäktige
– Sidan 8 –

Nya undersköterskor
– Sista sidan –
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Läsbussen på tur
Biblioteket besöker småorter i  
Dalsland en gång i månaden  
hela sommaren.   
För turlista och mer information se 
www.bibliotekdalsland.se 

Daniel 070-140 05 25 
www.cityporslin.se

Vi ses på torget!
Fredag kl. 9-17

3-10 juni 2020
Heliga Trefaldighets dag eller Missionsdagen 

”Gud – Fader, Son och Ande”
Rikskollekt går till: Act Svenska kyrkan

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

BOLSTADS FÖRSAMLING
Sön 7/6 09:30 Gudstjänst i Bolstads kyrka, Carlo Nielsen.
   Swishnummer för kollekt: 123 107 72 39

HOLMS FÖRSAMLING
Tor 4/6 10:00 Mässa i Kyrkans Hus, Pär-Åke Henriksson.
Tor 4/6 10:30 Kafé Kom Ut, utanför Kyrkans Hus. 
   Vid dåligt väder, inställt.
Fre 5/6 10:30 Kyrkis Ute, Lekparken vid ”Indiankullen”. 
   Medtag egen matsäck. Vid dåligt
   väder, inställt.
Ons 10/6 17:00 Vandring Sunnanå Hamn för alla oavsett 
   ålder som kan gå lätt vandring om
   ca 2,5 km. Vi går en slinga i naturreservatet 
   norr om Sunnanå hamn och rastar vid  
   fågeltornet. Samling på parkeringen vid  
   Stenmagasinet. Medtag egen matsäck och  
   lämpliga kläder. Frågor/anmälan till: Martin 
   Niklasson, 0722-00 62 10

SKÅLLERUDS FÖRSAMLING
Alla dagar 10-18 Öppen kyrka fram till 31/8 där bandad 
   guidning finns att tillgå. Önskas
   personlig guidning, kontakta   
   pastorsexpeditionen.
Sön 7/6 16:00 Friluftsgudstjänst på Kyrkbacken vid 
   Skålleruds kyrka, Eva Marklund. 
   På flöjt: Peter Söderlund och Almut Fock. 
   Medtag något att sitta på. Vid dåligt
   väder, i kyrkan. Möjlighet finns att fika på 
   Skålleruds Gård.
   Swishnummer för kollekt: 123 614 70 86

ÖRS FÖRSAMLING
Ons 3/6 17:00 Vandring Elingetjärnet. 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, 
   0722-00 62 10
Sön 7/6 11:00 Gudstjänst i Dalskogs kyrka, Carlo Nielsen. 
   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 8/6 

Telefon 0521-303 52 • Storgatan 15, Brålanda

SemeSterStängt

22 till 28 juni

FISKBILEN erbjuder

Torget, Mellerud • Fred. kl . 10-18

Nykokta 

havskräftor helt kilo 169:-

Musikgudstjänst
Frändefors kyrka
Söndag 7 juni 
Klockan 18.00 
Erica Wendt
Älskade visor i ord och ton 
En kväll där den svenska 
visskatten tas fram i både 
ord och ton.  

Drop in-
provtagning

Närhälsan i Mellerud anord-
nar drop in-provtagning för 
covid-19 denna veckan. På 
förmiddagen tisdag till tors-
dag kan personer med miss-
tänkta symptom och som vill 
testa sig gå till en bod på 
baksidan av vårdcentralen. 

Du ska ha haft misstänkta 
symptom under minst 24 
timmar.

Detta ska sedan utvärderas 
för att få en inblick i omfatt-
ning och intresse för fortsatt 
provtagning.

Eldningsförbud
På grund av stor fara för att 
brand ska uppstå i skog och 
mark har Melleruds kommun 
beslutat om eldningsförbud, 
lägre nivå. 

Beslutet gäller från och 
med 2020-05-29 klockan 
13.00 fram till beslut om 
förbudets upphävande med-
delas.

Eldningsförbudet omfattar 
hela Melleruds kommuns 
geografiska område och 

innebär förbud för eldning, 
grillning, matlagning och 
bränning med fast bränsle 
(ved, kol, gräs, ris, grenar 
etc.)

Du kan elda/grilla på iord-
ningställda eld/grillplatser 
samt villaträdgård.

Information om när före-
skrivet eldningsförbud upp-
hör får du via www.mellerud.
se.

Läsbussen på 
turné i Dalsland

Förra sommaren dök 
läsbussen Läster upp på 
evenemang och festivaler 
runtom i Dalsland. Det var 
uppskattat och efterfrå-
gan var stor. I år är mycket 
inställt och biblioteken 
passar då på att prova ett 
annat grepp.
 - Läsbussen får bli som en 
vanlig bokbuss i år, med re-
guljära turer och hållplatser, 
säger Annika Wahlström 
som koordinerar läsbussen.

Skillnaden från en vanlig 
bokbusslinje är att man stan-
nar länge på varje ställe, 
minst en och en halv timme. 
Detta beror delvis på rekom-
mendationerna med anled-
ning av coronapandemin. 

– Vi begränsar till en per-
son eller ett sällskap i taget 
inne i bussen och för att alla 
ska hinna göra sina biblio-
teksärenden förlänger vi ti-
den. Som vanligt är utrym-
met utanför bussen också 
laddat med böcker och akti-
viteter, och där är det lättare 
att hålla avstånd, förklarar 
Annika Wahlström.

Varje hållplats får ett besök 
i månaden under de tre som-

marmånaderna. Främst har 
man fokuserat på de mindre 
orterna i landskapet, men 
läsbussen söker också upp 
mötesplatser på landsbygden 
och områden med många 
sommarboende. 

– Vi skulle så klart vilja 
besöka fler ställen, men vi 
gör den här säsongen som ett 
försök och tar tacksamt emot 
tips på fler platser som kan 
vara lämpliga hållplatser i 
framtiden, säger Annika 
Wahlström.

Läsbussen är som ett bib-
liotek i miniatyr. Man kan 
låna, återlämna och beställa 
böcker och göra enklare ut-
skrifter och kopior. Vill man 
ha något särskilt så kontaktar 
man sitt bibliotek i förväg.

Ibland finns det också en 
IKT-pedagog ombord som 
kan hjälpa till med alla möj-
liga frågor om mobiltelefo-
ner, surfplattor, datorer och 
alla andra funderingar du kan 
tänkas ha kring trygghet och 
funktionalitet i det digitala. 

FRÄNDEFORS  
Vi börjar troligen våra 

möten  i okt/nov. 
Se senare annons

                   Styrelsen Inuti ser läsbussen ut som ett bibliotek i miniatyr.
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AKTUELLA ERBJUDANDEN 3/6–7/6
MELLERUD 

VÄLKOMMEN TILL 
COOP MELLERUD!

Öppet alla dagar 06–22

Manuella delidisken erbjuder:

GREKISK LIMPA
Från vårt jäsbageri. Ord. pris 26:95/st.

PORT SALUT
Gäsene Mejeri. Ord. pris 119:-/kg.

CHIPS
Coop. Välj mellan olika sorter. 175 g. Jfr-pris 57:14/kg. Ord. pris 19:50/st.

ROSTBIFF
Brännö. Jfr-pris 169:-/kg. Ord. pris 35:90/hg.

10kS

20k�  79k�  

16)=�  

Festivalen Glupsk på Dalsland
FENGERSFORS 
För åttonde året i rad 
arrangeras Glupsk på 
Dalsland, i år den 22-23 

augusti. Festivalen med en 
hejdlös blandning av mat 
och kultur.  
Glupsk på Dalsland har gjort 

Glupsk är en festival med en härlig blandning av  mat och kultur. Foto: 
Martin Gustavsson.

Naturen som 
formgivare

Vallmokapslar från sommarens utställning. Foto: Lars Eric Fjellman. 

Hela sommaren visas 
konstutställningen ”Na-
turen som formgivare” 
med fotografier av Lars 
Eric Fjellman.  Utställning-
en finns i lilla orangeriet 
bakom Kerstins Ateljé i 
Dals Rostock och är öp-
pen till 20 september.
Naturens formrikedom är 
oändlig. Ändamålen med 
denna mångfald kan vi oftast 
inte utröna. Vi kan bara be-
trakta och låta oss förundras 
och förtjusas. Ibland förfä-
ras. Med vårt öga mätt är inte 
allt vackert och förståeligt. 
Vi inser ju att inget i naturen 
ser ut som det gör utan orsak. 

Så ytterligare ett ord blir 
förbryllas.

Betrakta, begrunda, be-
tänk, som Alf Henriksson 
skriver.

Arter försvinner från jor-
den i allt snabbare takt men 
ju fler som betraktar, begrun-
dar och betänker, förundras, 
förtjusas och förbryllas av 
naturen, dess former och 
mångfald, desto större möj-
lighet har vi att minska ut-
armningen.

Bland bilderna finns också 
ett antal ”Fundror”, tankar i 
och om naturen av Berit 
Fjellman.

succé genom att på ett nytt 
och kreativt sätt synliggöra 
den lokalproducerade maten, 
konsten och kulturen i Dals-
land samt genom utbyte, 
upplevelser och inspiration 
locka till ökad kunskap och 
nyfikenhet för hållbara livs-
stilar och hantverksmässiga 
produkter.

– Glupsk på Dalsland är 
numera en självständig ideell 
förening, men med gott stöd 
från Åmåls kommun, Lokal-
producerat i Väst, VG-regio-
nen, DTAB och Turistrådet 
samt Dalslands Sparbank 
säger Bodil Söderlund som 
är projektledare för evene-
manget. 

Hon fortsätter:
– Vi fortsätter vara på det 

underbara gamla pappers-
bruket i Fengersfors och vi 
kryddar som vanligt maten 
med kunskap och kultur för 
att få till rätta stämningen. 
Vad gäller årets situation 
med corona inväntar vi som 
alla andra Folkhälsomyndig-
hetens info inför sommaren, 
och får ta beslut efter det. 
Glupsk är ju en folkfest med 
över 4 000 besökare, så det 
är inget vi kan köra över di-
rekt. Men vi arbetar vidare 
med planeringen och får ha 
lite is i magen helt enkelt. 

Utbyte med England 
Glupsk har sedan några år ett 
utbyte med hållbarhetsfesti-

valen Festival of Thrift i 
nordöstra England. Ifjol 
gjordes en så kallad Arrang-
örsskuggning i Kultur i Västs 
regi där man besökte festiva-
len för att lära av deras orga-
nisation och tänk. 

– Vi lärde oss massor på 
den resan och har jobbat vi-
dare på flera spår som kom-
mer synas i årets Glupsk, 
bland annat mer teater som 
inkluderande konstform och 
utomhusmat, berättar Bodil 
Söderlund. 

Fler teasers 
Hållbara, supercoola bloms-
terbonden Emily Bratt från 
Tjörn ”En annan slags träd-
gård”.

Snåla, smarta författaren 
till boken ”Portionen under 
tian”, Hanna Olvenmark. 

Anneli Svensson från Ma-
tografiska lär oss att ta bättre 
matbilder med mobilen. 

Rackarungens Emma 
Kronborg som talar om troll-
dom och läkekonst, häxor 
förr och nu. 

Musik, scensamtal och 
workshops blir det också 
såklart. 

Det anordnas en deltävling 
för SM i Utomhusmatlag-
ning i år igen under ledning 
av Rikard Brax.
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Sapphultsg. 2 Mellerud 
Tel. 0530-411 18
info@fritzens.nu 
www.fritzens.nu

Vi säljer,  servar 
och installerar

Veckans lunch

Senior
MATSEDEL

Vecka 24 Skolan
Måndag 8/6: Korv Stroganoff med kokt potatis 
och ärtor/majs/paprika.
Dessert: Hallonsoppa.

Tisdag 9/6: Biff Lindström med brunsås, kokt 
potatis och skivade morötter.
Dessert: Krusbärskräm.

Onsdag 10/6: Italiensk kycklingsoppa. 
Dessert: Ostkaka med sylt.

Torsdag 11/6: Sprödbakad sejfilé med rhode 
islandsås, kokt potatis och gröna ärtor. 
Dessert: Färsk frukt.

Fredag 12/6: Fläskschnitzel, champinjonsås, 
kokt potatis och broccoli.
Dessert: Päronkräm.

Lördag 13/6: Herrgårdskyckling med kokt 
potatis och majs.
Dessert: Jordgubbs- och äppelkompott med 
vaniljsås.

Söndag 14/6: Fisk Bordelaise med hemlagat 
potatismos och bukettgrönsaker.
Dessert: Kladdkaka med vispad grädde.

Hemtjänstens alternativ v. 24
Mån, ons-sön: Köttbullar med potatismos och grönsa-
ker. Tis: Potatisbullar med bacon, lingonsylt och grönsaker. 

Måndag Korv Stroganoff* med 
pasta och ärtor/majs/paprika.
Alt: Veg. Stroganoff med pasta och 
ärtor/majs/paprika. 
Tisdag Hamburgare* med bröd, 
hemlagat potatismos, sallad och 
dressing.
Alt: Greenburger med bröd, hemlagat 
potatismos, sallad och dressing.
Onsdag Pannkakor med keso och 
morotssallad.
Alt: Pastasallad.
Torsdag Skolavslutning

Varje dag serveras: 
 Sallads-/råkostbuffé med dressingar 

samt hårt och mjukt bröd.
* Ursprungsland Sverige. 

**Miljömärkt.

SOMMAR-

LOV

Uppskattad gåva till ambulansen
MELLERUD 
Förra veckan överläm-
nade Lions Club Mellerud 
50 stycken mjukisdjur till 
ambulansen i Mellerud. 
De mjuka små lejonen har 
som syfte att ge tröst till 
de barn som måste åka 
ambulans.
– Tack det är jättesnällt. Vi 

brukar alltid ha två gosedjur 
med oss i ambulansen, säger 
ambulanssjuksköterskan 
Evelina Dagerbrant och får 
medhåll av kollegan Jessika 
Eriksson. 

Lions Mellerud har även 
tidigare skänkt gosedjur till 
ambulansen.

– Kan vi ge tröst åt något 
barn som åker ambulans är 

det bra. Vi försöker stötta så 
gott vi kan, det är ju det Lions 
ska göra, konstaterar Kent 
Emanuelsson, som överläm-
nade påsarna med gosedjur 
tillsammans med Bengt Sil-
vander.

– Detta är verkligen upp-
skattat, understryker Jessika 
Eriksson.

Lions betalar även prenu-

merationer på tidningar till 
väntrummen på Närhälsan 
Mellerud, Dalslands sjukhus 
och Näl.
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se

Fotnot: Att det blev just 
lejon hör självklart ihop med 
givarorganisationens namn. 
Lion betyder lejon. Gosedjuren är tänkta som tröst till barn som behöver åka ambulans.

Omtyckt familjeföretag som stänger för gott
BRÅLANDA 
Det är säkerligen många 
som kommer sakna Brå-
landas välsorterade mö-
belbutik, med det goda 
omdömet och enorma 
servicen, när butiken väl 
stängt för gott. Nära nog 
sextio år av familjeföreta-

Carina och Thomas Olsson tog över Möbelhörnan i Brålanda efter Carinas föräldrar för drygt trettio år sedan. Nu avvecklas företaget och dör-
rarna stängs snart för gott. 

gande upphör helt nästa 
fredag.   
Snart stänger Möbelhörnan i 
Brålanda sina dörrar för gott 
och ett nästintill sextioårigt 
familjeföretag, som präglat 
ortens handel starkt, lämnar 
marknaden. Frågan till Mö-
belhörnans ägare går inte att 
undvika. Hur känns detta? 

– Än så länge har vi nog 
inte haft tid att känna efter, 
våren har varit så intensiv 
alltsedan vi startade vår ut-
försäljning, så att fundera på 
det har det helt enkelt inte 
funnits plats för, säger Carina 
och Thomas Olsson helt en-
hälligt. 

Utförsäljningen pågår nu 
för fullt till och med vecka 
23. Härefter räknar Carina 
och Thomas med att ha fullt 
upp med avvecklingen av 
företaget året ut. 

Företagsavveckling  
på tre år
Det var för tre år sedan man 
började planera för en för-
säljning, men planen har le-
gat där sedan tidigare att 
avveckla i samband med att 
Thomas nådde pensionsål-

dern. Att det nu inte fung-
erade att sälja både fastighet 
och rörelse, som man helst 
hade velat, är något man tar 
med ro, trots allt.

 – Vi insåg efter ett tag att 
det inte skulle gå. Vi är nöjda 

med det resultat som nu bli-
vit och det känns tryggt att 
det framgent kommer bli 
verksamhet i byggnaden, 
även om det nu inte blir möb-
ler, säger Carina och Thomas 
fyller i;

 – Ja, och det kanske ger 
chans till nya arbetstillfällen 
på orten ändå!  

Startades av Rosa och 
Torsten 1961
Möbelhörnan i Brålanda 
startades av Carinas föräld-
rar, Rosa och Torsten Karls-
son 1961. Då i den intillig-
gande byggnaden vid 
fastigheten där man bodde, 
så Carina och hennes syster 
Lilian är nästintill uppväxta 
inom möbelbranschen. 1977 
stod nuvarande Möbelhör-
nan klar enbart tvärs över 
gatan och som Carina och 
Thomas varit delvis och se-
dermera helt ägare till sedan 
1988. 

– Det kändes helt självklart 
att ta över efter mamma och 
pappa, säger Carina och till-
lägger att det varit roligt att 
driva företaget och de haft 
många trevliga kundkontak-
ter, från både när och fjärran.

 – Vi har också i alla år haft 
turen att ha både lojal och 
duktig personal, menar Tho-
mas och förklarar att inrikt-
ningen varit densamma un-
der alla åren.

Butiken har alltid haft 
gott renommé
Man har försökt vara lyhörda 
för mode, trender och ut-
veckling. Möbelhörnan har 
varit kända för sitt blandade 
sortiment, de har inte varit 
beroende av någon inköps-
kedja utan själva styrt sitt 
utbud. Något som uppskat-
tats av många kunder och 
kanske är nog så viktigt på 
landsbygden. 

Senare år har man märkt av 

snabbare svängningar i kon-
junkturen. Förr var det mer 
årstidsbundet, liksom att i 
början var möblerna till 90 
procent svenska, idag är det 
tvärsom. 

– Men sängarna, som vi 
alltid sålt mest av, är svensk-
tillverkade och av välkända 
märken, säger Thomas.

Trivts tillsammans
Under de här dryga trettio 
åren har de båda arbetat till-
sammans i sin butik, något 
som båda två tycker varit en 
stor fördel.

 – Vi har förståelse för om 
man behöver arbeta mycket 
tidvis och vi har kunnat dela 
både glädje och bekymmer 
med varandra, avslutar de 
innan det är dags att öppna 
dörrarna för ännu en utför-
säljningsdag så här under de 
allra sista veckorna.

Ing-Marie Norrman

0530-360 90 • info@niklassonstryckeri.se
TRYCK | DIGITALTRYCK | STORFORMAT | VARIABLETRYCK | DISTRIBUTION
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Förslag om nedläggning av Åsens skola har fått föräldrar på fötter

Föräldrar som sätter stort värde på en skola på hemmaplan: Petra Fors, Emanuel Andersson och Sarah Brandin.

ÅSENSBRUK 
Vid kommunstyrelsens 
arbetsutskotts möte den 
5 maj lades i ärendet om 
kommunens budget 2021, 
ett tjänstemannaförslag 
om att stänga Åsens skola 
från hösten 2021. Det fick 
föräldrar i Åsensbruk och 
Håverud att reagera.
En insändare i Melleruds 
Nyheter uppmärksammade 
åsensbruksborna på försla-
get. Det kom som en oroande 
överraskning för föräldrar 
till barn som går i Åsens 
skola. Bland dem finns flera 
familjer som flyttat till 
Åsensbruk och Håverud, just 
för lugnet, naturen och sko-
lan. 

”Här finns allt vi sökte”
Petra Fors flyttade hit med 
sin familj i februari i år, från 
Trollhättan, där familjen som 
har två barn, sex och tio år 
gamla, tröttnat på stök och 
oro i området där de bodde.

– Vi sökte en trygg skola i 
ett litet lugnt samhälle. Här i 
Åsensbruk hittade vi allt vi 
sökte. Ett hus som vi blev 
förälskade i direkt, till ett pris 
man bara kan drömma om i 
Trollhättan, och en skola 
med engagerade lärare där 
barnen trivs och fick vänner 
från dag ett. Vi har blivit 

väldigt fint bemötta här, sä-
ger Petra.

Hon  har fått jobb i Mel-
lerud, hennes man pendlar 
fortfarande till sitt arbete i 
Trollhättan, men söker ar-
bete närmare hemmet.

Värdefull skola
Emanuel Andersson och 
Angelica Håkansson flyttade 
till Håverud från Vara för två 
år sedan utan att veta något 
om orten eller bygden. De 
har två barn i förskoleåldern 
och letade efter en ort där det 
fanns en brandstation (Ema-
nuel är brandman och fick 
jobb direkt), där man kan ha 
en båt och där det finns en 
skola för barnen. 

– Hade det inte funnits en 
skola här hade vi inte flyttat 
hit, säger Emanuel.

Återvänt hem
Sarah Brandin är en återvän-
dare. Hon har vuxit upp i 
Åsensbruk, gick i Åsens 
skola på 90-talet och önskade 
att hennes barn skulle få en 
lika bra start på skoltiden 
som hon fick.

– Det är en ynnest att få gå 
i en liten klass, på en trygg 
skola med engagerade lärare 
och i närheten av där man 
bor, menar hon.

Sarah har bott både i Umeå 

”Utan skolan hade vi inte flyttat hit”

och Skara men trivs bäst i 
Åsensbruk. Här jobbar hon 
som undersköterska i hem-
vården, hennes man pendlar 
till sitt jobb i Färgelanda. De 
har ett barn i skolan och ett i 
förskolan.

”Här finns potential”
Dessa föräldrar och flera 
andra med barn i Åsens 
skola ställer sig frågande till 
förslaget om nedläggning.

– Åsensbruk och området 
omkring har ju potential, det 
har kommit flera barnfamil-

jer hit de senaste två åren. Hit 
kommer också mängder av 
besökare varje sommar, Ak-
vedukten i Håverud och 
Dalsland Center är publik-
magneter. Det finns väl all 
anledning att visa att detta är 
en bra plats att bosätta sig på. 

Det gör man inte genom att 
lägga ner skolan, säger Sarah 
Brandin, Petra Fors och 
Emanuel Andersson.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

Kirsti slutar efter 18 år
Våren 2002 sålde Kirsti 
Aasum sin lägenhet i Oslo 
och för pengarna köpte 
hon en gård i Grinstad. 
- Jag ville ut på landet, säger 
hon.

Kulturskolans rektor Clas-
Göran Janson nåddes av ny-
heten att det hade flyttat in en 
utbildad musiklärare i kom-
munen och erbjöd anställ-
ning. 

– Eftersom Dahlstiernska 
inte var färdigbyggt blev jag 
intervjuad på NK (Nya Kon-
ditoriet).

Till en början hade Kirsti 
en tjänst som delades mellan 
Nordalsskolan, Rådaskolan 

och Dahlstiernskas sam-
hällsprogram med inriktning 
pop och rock. När Estetpro-
grammet startades blev det 
nästan 100 procent av hennes 
tjänst. Hon undervisade i 
sång, teater och estetisk 
kommunikation, dessutom 
hade hon estetisk verksam-
het med elever på de andra 
programmen.

– Jag blev också studiele-
dare för estetprogrammet.

En del av estetprogrammet 
var de stora vårshowerna. 
Det är också det Kirsti tycker 
har varit roligast. 

– Det har varit att gå ifrån 
kaos till en färdig produkt 

tillsammans med eleverna.
Under en period var estet-

programmet stort i Mellerud. 
Som mest hade man 13 
elever i en årskurs, musik- 
och danselever blandade. 
Under de senaste åren har 
detta tunnat ut och nu är in-
tagningen stoppad. Elevtap-
pet på estetprogrammet är en 
nationell trend och har drab-
bat de flesta kommuner.

Tillbaka till grundskolan
Det sista året har Kirstis 
tjänst därför sett lite annor-
lunda ut. Hon har idag drygt 
20 individuella sångelever 
och leder körer inom Kultur-

Kirsti sitt tjänsterum där hon ger individuell sångundervisning.

skolan. Dessutom undervisar 
hon en dag i veckan på Åsens 
skola och har musik med 
eleverna på IM-programmet.

- Att komma tillbaka till 
grundskolan har varit en 
skön upplevelse. Åsen är en 
bra skola.

Att Kirsti nu hoppar av har 
inget med vantrivsel att göra. 

– Jag har fått ekonomiska 
möjligheter att göra vad jag 
vill ett tag.

Hon kommer att arbeta 
mer med sitt eget musice-
rande och har ett projekt på 
gång med sin pappa. Hon 
kommer att behålla Dals 
Långed som bas, och sin gård 
i Grinstad, men räknar med 
att det också blir en del ar-
bete i Norge. 

Att inte vara anställd är 
inte något nytt för henne. Ett 
år var hon tjänstledig för att 
driva en djurbutik i Sarps-
borg.

– Det var väldigt lärorikt, 
men något jag aldrig kommer 
att göra igen.

Ersättare utsedd
Det är redan klart med ersät-
tare för Kirsti när det gäller 
den individuella sångunder-
visningen och körerna. Det 
blir Gun-Britt Gustafsson 
som tar över tjänsten från och 
med höstterminen.

Lars Nilsson

Högsäsong 
för ormbett

Med vår och varmare vä-
der ökar andelen hundar 
som blir ormbitna stort. 
Försäkringsbolaget If:s 
statistik för de senaste 
fem åren visar i snitt en ök-
ning på 70 procent mellan 
april och maj.
När värmen kommer blir 
hundpromenaderna i skog 
och mark både fler och 
längre. Tyvärr ökar då även 
risken att hunden blir ormbi-
ten. Försäkringsbolaget If får 
in allra flest skador kopplade 
till ormbitna hundar under 
maj månad. 

Ett snitt för de senaste fem 
åren visar att antalet ormbett 
är 70 procent fler i maj än i 
april. Högsäsongen för orm-
bett är mellan maj och au-
gusti. 

De vanligaste ställena en 
hund blir ormbiten på är runt 
nosen eller på en tass. Den 
drabbade kroppsdelen kan 
bli svullen och missfärgad, 
men det kan vara svårt att se 
genom hundens päls, speci-
ellt om den är tät och mörk. 
Svullnaden ömmar och 
många hundar blir slöa och 
vingliga. De kan också få 
kräkningar och diarré.

– Om hunden blir ormbiten 
ska man alltid kontakta vete-

rinär omedelbart, även om 
hunden verkar pigg. Det är 
också viktigt att hålla hunden 
så stilla som möjligt om man 
misstänker att den fått ett 
bett, säger Jenny Stenberg 
som är djurskadeexpert hos 
If.

– Huggormsbett är farligt 
för hundar. Tyvärr finns det 
en seglivad myt att de skulle 
tåla ormbett, men så är inte 
fallet. Stora och små hundar 
är lika känsliga för ormgiftet, 
som i värsta fall kan vara 
livshotande, tillägger hon.

Vid ormbett gäller det att 
ta sig till veterinären snabbt, 
samtidigt som du ska försöka 
hålla hunden lugn så att inte 
giftet sprider sig. Använd 
inte bandage eller försök 
kyla ner runt bettet.

If:s tips om din hund blir 
ormbiten:

1. Kontakta alltid veterinär 
omgående.

2. Håll hunden så stilla som 
möjligt så att giftet inte spri-
der sig. 

3. Bär gärna din hund. Då 
sprids giften långsammare i 
kroppen.

4. Rör inte bettstället.
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för visad kärlek till  
vår älskade

Lars
Ljungdahl

vid hans bortgång.
För allt stöd till oss

genom samtal, besök
och blommor.

För alla vackra blommor
vid hans bår och gåvor
till olika minnesfonder.
Till representant Anders

Grimheden, kantor
Anders Fredriksson och
solist Petter Olsson som
gjorde begravningsguds-

tjänsten till ett ljust
och vackert minne.

Ett särskilt tack till våra
underbara grannar,

vänner och räddnings-
personal som fanns där
för oss den morgonen.

LENA
Sofia och Martin  

med familjer
Victor och Christoffer

mamma Vanja
Syskon

DÖDSFALL

SORGTACK

All ev. uppvaktning
undanbedes. 

Björn Ohlsson

PREDIKOTURER
MELLERUD

Smyrna: Onsd 19 Bibel-
klass. Sönd 11 Gudstj. Tom-
my Pettersson m.fl. Tisd 19 
Bönesamling.
Equmeniakyrkan: 6 juni 
Nationaldagen 11 Gemen-

Veckans 
ros...

...till två toppenkillar Joackim 
och Andreas för hjälpen med 
väggen.

Elisabeth

sam bönevandring i Melle-
rud med start vid Equmenia-
kyrkan. Kaffekorg. 

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

Smyrna: Sönd 11 Söndags-
skolans sommarfest på Gra-
nan. Medtag egen kaffekorg.
Equmeniakyrkan Södra 
Dal: Lörd 10 Brålanda bö-
nevandring genom samhäl-
let, start pastorsexp. Sönd 
11 Brålanda, Gudstj. m 
nattv. Sigward K. Inspelade 
andakter, se hemsida och in-
stagram; equmeniakyrkan-
sodradal.se.
Brålanda: Månd-fred 18 
Gemensam bön utanför Pas-
torsexp. Den som inte har 
möjlighet att vara med på 
plats, ber där den befinner 
sig. Lörd 10-12 Bönevand-
ring i samhället på national-
dagen. Start kl. 10 utanför 
expeditionen.
Sundals-Ryr: Sönd 10 
Gudstj. m nattv. Anette J 
Carlson.
Timmervik: Sönd 19 Som-
markvällsgudstj. Anette J 
Carlson och Anna Johans-
son. 

FRÄNDEFORS
Frändefors: Onsd 12.30 
Lunchpromenad m andakt. 
13.15 Bibelstudium. Sönd 
18 Musikgudstj. Erika 
Wendt, Victoria Olsson. 
Onsd (10/6) 12.30 Lunch-
promenad m andakt. 13.15 
Bibelstudium.

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Holms kyrka för 
Hilda Ahlm. Som inled-
ningsmusik spelade kyrko-
musiker Anders Fredriksson 
”Tröstevisa” av B. Anders-
son. Efter det framförde so-
list Roger Richardsson ”Stad 
i ljus” av P. Bäckman. Akten 
förrättades av Carlo Nielsen 
och tillsammans sjöng man 
psalmerna 249 och 190. Vid 
kistan togs avskedet av släkt 
och vänner till tonerna av 
stilla musik. Som avslut 
framförde Anders Fredriks-
son ett solo av sången ”Du är 
alltid en del av mig” av L. 
Holm och L. Berghagen. 
”Koppången” av P.E. Mo-
raeus spelades som avslut-
ningsmusik. Till minnet av 
Hilda var koret vackert deko-
rerat med blommor i somriga 
toner och ljus. Gravsättning 
äger rum på Örs kyrkogård.

JORDFÄSTNING

All ev. uppvaktning
undanbedes. 

Christina Svensson, Brålanda

UPPVAKTNING

Underhållning utomhus

Underhållning utomhus har blivit den nya given, nu i coronatider. Eftersom det är besöksförbud och inställd hobbyverksamhet på kommunens 
äldreboenden, är all form av underhållning viktigt för de boende. Här är det Lilla Bandet som spelar för de boende på Bergs, duon gjorde en turné 
och bjöd på sång och musik på flera äldreboenden förra onsdagen. Foto: Susanne Emanuelsson.

Björnen Blåbärsmums på nya spår
FENGERSFORS 
Från och med nationalda-
gen 6 juni finns Björnen 
Blåbärsmums tillgänglig i 
full skala på Bruket i par-
ken vid Not Quite Café och 
Bistro i Fengersfors. Ett 
exempel på lek- och trä-
material som en levande 
komponent i framtidens 
boendemiljöer.
Här kommer den att stanna 
under hela säsongen fram till 
18 oktober 2020. Tillsam-
mans med barnens lek blir 
det till en fantasifull miljö 
som stimulerar på många 
olika plan.

Hantverket har en viktig 
roll att spela i de moderna 
boendemiljöerna som just nu 
byggs runt om i Sverige. Det 
är det formgivaren Lars Balt-
sar Jonsson verkar för i den 
dalsländska småorten 
Fengersfors. 

Här verkar han och medar-
betare i det gamla bruket med 
att ta fram lekplatsskulpturer 
av olika slag; björnar, trojan-
ska kor, lekskepp med mera.

Lars Baltsar anser att det är 
viktigt att moderna miljöer 
får inslag av handens arbete 
på olika sätt då han tycker att 
miljöer idag ofta blir väldigt 

Formgivaren Lars Baltsar Jonsson. Foto: Kajsa Kax.

Björnen Blåbärsmums med barn som leker. Foto: Lars Baltsar Jonsson.

strama och känns datakon-
struerade. Han anser också 
att andra värden ska komma 
med tydligare i framtidens 
boendemiljöer och att man 
kan göra återkoppling till 
kulturarv, hantverkstradi-
tion, natur och trämaterialets 
mångsidighet. Det gäller att 
få med många valörer i de 
boendemiljöer som kommer 
att omge oss.

Skepp, björnar och ko
Lars Baltsar Jonsson har hit-
tills tillverkat och levererat 
65 skepp, fem björnar och en 
trojansk ko (Gunnebo Slott). 
Den senaste Björnen Blå-

bärsmums levererades tidi-
gare i år till Oslo och förra 
året levererades en is-
björnsvariant till Longyear-
byen på Svalbard. 

Just nu tillverkas ett lek-
skepp på väg till Sundbyberg 
i Stockholm. En mindre va-
riant av detta finns att be-
skåda vid Fengersfors för-
skola. Efter vandring till 
Skansen i Stockholm åter-
vänder nu Blåbärsmums till 
Bruket i Fengersfors. 

Senaste gången björnen 
var på Bruket var 2017 och 
nu kommer den tillbaka till 
många barns glädje. 

Orostider
Vem kan stilla stormen
när oron och sjukdom tär
När mörker vilar på jorden
och lycka är blott chimär
De vackraste drömmar har 
blivit
en kulle av bruten jasmin
En osynlig hand har skrivit
en saga som bara är din

Leila Rossi

Skönhet
Se skönhet stor
Där du just bor
Det fula glöm
Kanske en dröm

Men skönhet kan ju inte ses
Om fulhet inte fanns
Då kunde man sig sjunga hes
Och inga segrar vanna

Sune Hjalmarsson
f.d Erikstadsbo
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Hemleverans? 
Vi kör ut till dig! 
Kontakta oss för prisuppgift.

Premiumtrall 28x120 mm från

14:90/m

Standardkulör 10 liter

1995:-

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

Premiumtrall 28x120 mm
Tryckimpregnerad. Åtgång ca 8,2 m/m².

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

169:-/m²

3995:-
Ytterdörr 6-glas 10x21
Levereras med karm och Assas  
låskista, vit. Rek ca pris 4995:-

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

Sommarbyggen

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

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

1250:-

Populärt med bokskåp i Dalsland

En av alla som botaniserat i bokskåpen är Malou von Sivers, som un-
dersökte skåpet hos Not Quite i juli 2019. Foto: Malin Robertson Harén.

Bokdagar i Dalslands sats-
ning på bokskåp blev förra 
året uppmärksammat över 
hela Sverige. TV, radio och 
tidningar rapporterade 
om att vi tillsammans med 
dalsländska samarbets-
partners – kommuner, 
föreningar och närings-
ställen – spred litteratur 
gratis över en stor del av 
Dalsland. 
Från juli till i början av okto-
ber lånades totalt nästan 700 
böcker ut via skåpen. Tack 
vare det stora intresset för 
idén och nya och utvecklade 
samarbeten blir skåpen ännu 
fler och från och med i som-
mar finns skåpen i hela land-
skapet.

Det hela började med att 
Bokdagar i Dalsland tog 
emot allt fler böcker till sitt 
antikvariat i Nordiska Litte-
raturhiuset i Åmål. Istället 

för att kasta böcker efter 
dödsbon och flyttar och ur-
vuxna hyllor lämnade dals-
länningarna in dem till Bok-
dagar i Dalsland, som 
tacksamt tog emot dem. Allt 
färre återvinningsställen tog 
emot begagnade böcker och 
Bokdagars antikvariat fyll-
des till brädden. En idé blev 
att pröva att sommartid sätta 
upp ett skåp utanför Nordiska 
Litteraturhuset. Skåpet sattes 
upp 2017 och blev väldigt 
uppmärksammat och upp-
skattat. 

Flera kommuner och nä-
ringsidkare och föreningar 
hörde av sig och ville ha 
bokskåp, de med. Så i juli 
2019 fick skåpet på Ida Bäck-
manns plats sällskap av nio 
nya bokskåp runt om i Dals-
land. I ett uppmärksammat 
samarbete med Bengtsfors 
kommun, Melleruds kom-
mun, Åmåls kommun, Åmåls 

stadshotell och Not Quite har 
man gjort litteraturen ännu 
mer tillgänglig. Satsningen 
har redan blivit en succé: 
Totalt har i år 680 böcker 
lånats ut till läshungriga dals-
länningar och besökare i 
landskapet. 

Dessutom inspirerades fler 
att göra liknande satsningar 
runt om i landet. Exempelvis 
hörde Västmanlands Förfat-
tarsällskap av sig för att in-
formera sig om vår satsning. 
Det resulterade sedermera i 
att sällskapet tillsammans 
med ett shoppingcenter och 
Ikea placerade ut bokhyllor i 
centret. Dalslandslitteratu-
ren entusiasmerar!

1 oktober 2019 montera-
des Dalslandsskåpen ner för 
säsongen och från 1 maj 
2020 kan lässugna återigen 
botanisera i skåpen. Var helst 
man ser ett bokskåp i Dals-
land är man mer än välkom-

men att låna böcker, läsa på 
plats, lämna vidare eller ta 
hem.

Nya bokskåpssamarbeten 
2020 inleds med Tollebols 
kvarn, Dals Eds kommun 
med Håbols Byalag och 
Dalslands Sparbank. Tack 
vare samarbetet med Dals-
lands Sparbank, som även 
sponsrar Dalslands Spar-
banks Litteraturpris och 
Dalslands Sparbanks Skri-
varstipendium, kommer 
bokskåp finnas i anslutning 
till bankens kontor. Och där-
med från och med i sommar 
i centrala Mellerud, centrala 
Bengtsfors, centrala Ed och i 
centrala Färgelanda.

De nya samarbetena gör att 
bokskåpen från och med i 
sommar finns i Dalslands 
samtliga kommuner.

Bokskåp finns 1 maj till  
1 oktober på följande platser: 

I Åmåls kommun: På 

Lokalhyresgäster får rabatt
MELLERUD 
Med anledning av konse-
kvenserna av coronapan-
demin kommer Melleruds 
kommun att ge hyresra-
batt till de av kommunens 
lokalhyresgäster som till-
hör branscher som drab-
bas hårt ekonomiskt.
Det betyder en 50-procentig 

hyressänkning under perio-
den 1 april till 30 juni för 
berörda företag. Detta beslu-
tades av kommunstyrelsens 
arbetsutskott under mötet 
förra tisdagen. Enligt kom-
munstyrelsens ordförande 
Morgan E Andersson kom-
mer även två av de privata 
fastighetsägarna att agera 
som kommunen gör och ge 

rabatt på hyran under denna 
period.

Om alla lokalhyresgäster i 
Melleruds kommun som 
omfattas av regeringens ut-
pekade branscher nyttjar 
möjligheten kommer kostna-
den för 50 procent hyresre-
duktion under perioden 1 
april till och med 30 juni att 
uppgå till 290 000 kronor. Av 

dessa kan kommuner åter-
söka maximalt 25 procent av 
ordinarie hyra från Länssty-
relsen. 

Det innebär för Melleruds 
kommun att hyresrabatten 
inklusive det statliga stödet 
skulle kosta 145 000 kronor.

Kungsberget, vid Åmåls 
stadshotell och på Ida Bäck-
manns plats – Kyrkogatan 14 
samt på Not Quite i Fengers-
fors. 

I Mellerud: Vid Sunnanå 
Hamn i Mellerud. 

I Bengtsfors kommun: Vid 
Coop i Bäckefors, vid gamla 
banvaktsstugan i Billings-
fors, vid gamla affären i 
Skåpafors, vid Kafé Schuck-
ert i Dals Långed samt vid 
Optimistens lanthandel i 
Gustavsfors.

Skåpet i Håbol i Dals Eds 
kommun kommer att place-

ras vid församlingshemmet. 
Det skåpet sätts upp i början 
av maj.

Skåpet vid Tollebols kvarn 
ska sättas upp i museet och 
går att låna ur från och med 
att säsongen där startar i juni.

Sparbankens skåp placeras 
vid bankens kontor i Bengts-
fors, Ed, Färgelanda och 
Mellerud under sommaren.
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Fyra Dalslandskommuner bjöd in 
regeringens strandskyddsutredare

Representanter för fyra Dalslandskommuner träffades i Mellerud förra tisdagen för att diskutera strandskydd med regeringens strandskyddsut-
redare.

DALSLAND 
För någon vecka sedan 
träffades representanter 
för Färgelanda, Dals-Ed, 
Bengtsfors och Mellerud, 
i just Mellerud, för ett 
möte med regeringens 
strandskyddsutredare 
som deltog via länk. 
Vid mötet deltog även Mag-
nus Olsson, vd, Dalslands 
Sparbank, Johan Trollnäs, vd 
Dalslands Turist/Dalslands 
Kana, och Susanne Björk 
Jensen, vd Baldersnäs herr-
gård. 

Regeringens strand-
skyddsutredare, Catharina 

Håkansson Boman, deltog 
tillsammans med två av sina 
medarbetare, Åsa v Johans-
son & Johanna Wiberg Ers-
borg.

Fokus för mötet var att 
framföra Dalslandsperspek-
tiv på hur dagens regelverk 
begränsar utvecklingen i vårt 
landskap. Kommunerna re-
dogjorde för gemensamma 
synpunkter, bland annat hur 
lagen bör möjliggöra större 
differentiering mellan områ-
den i landet med större res-
pektive mindre exploate-
ringstryck. 

Synpunkter framfördes 
även kring svårigheterna 

med LIS-planer som idag 
utgör ett trubbigt verktyg för 
kommunerna. 

Ekonomiska  
konsekvenser
Dalslands Sparbank fram-
förde vilka ekonomiska 
konsekvenser som dagens 
regelverk får för boende och 
byggande på landsbygden 
samt vilka möjligheter som 
banken ser i att kunna stödja 
utveckling och investeringar 
om fler attraktiva lägen tillåts 
för byggnation.

Dalslands Turist och Bal-
dersnäs Herrgård påtalade 

vikten av besöksnäringens 
utveckling, inte minst i Dals-
land, som idag bromsas av 
stelbent tolkning av regel-
verket. Som ett exempel 
nämndes Glashusprojektet i 
Bengtsfors och Åmåls kom-
muner.

– Det blev ett bra möte med 
många kloka inspel som ut-
redarna tar med sig i sitt ar-
bete. Nu hoppas vi på reella 
förslag till förändringar som 
kan gagna utvecklingen i vårt 
landskap, när utredningen 
under hösten läggs på reger-
ingens bord, säger Tobias 
Bernhardsson (c), kommun-
styrelsens ordförande i Fär-

Regeringens strandskyddsutredare, Catharina Håkansson Boman, del-
tog tillsammans med två av sina medarbetare via videolänk. 

Smittspridningen
har inte avtagit

MELLERUD 
Vid kommunfullmäktiges 
möte den 27 maj infor-
merade kommunens sä-
kerhetssamordnare Anna 
Granlund om det aktuella 
läget gällande pandemin 
Covid 19.
Det råder en allmän sam-
hällsspridning i hela länet, 
smittspridningen har inte 
avtagit utan fortsätter. I NU-
sjukvården har vi inte upp-
nått platån, det är fortfarande 
en uppåtgående trend.

– En utmaning för oss alla 
är att hålla ut ett tag till kon-
staterade Anna Granlund.

Det har märkts ett ökat 
resande, trots rekommenda-
tioner att inte resa i onödan. 
Anna Granlund betonade 
vikten av att var och en tar 
sitt ansvar.

Vårdpersonal provtas
Hon påminde om att det är 
VG-regionen som har siff-
rorna på antalet bekräftade 
fall.

– Antalet smittade och 
döda är ingen indikator hur 
försiktiga vi ska vara, under-
strök Granlund.

Olika åsikter efter 
allvarlig prognos

MELLERUD 
Ärende ett på kommun-
fullmäktiges dagordning. 
Prognos 1 för 2020, vållade 
debatt och åsikterna gick 
vitt isär om hur kommunen 
bör ta sig an situationen.
Första prognosen för 2020 
för Melleruds kommun visar 
ett negativt resultat på minus 
2,2 miljoner kronor, vilket är 
minus 15,1 miljoner sämre 
än budget. Nämnderna prog-
nostiserar ett underskott mot 
budget på minus 17,3 miljo-
ner medan övriga finansie-
ringsposter beräknas bli 8,7 
miljoner kronor bättre än 
budget. 

Skatt och bidrag är minus 
sju miljoner sämre än bud-
get. Finansnettot beräknas 
bli 0,5 miljoner bättre än 
budget. Av de fyra finan-
siella målen uppnås ett.

Kommunstyrelsen beslu-
tade att uppmana de nämnder 
som visar underskott att ar-
beta för en budget i balans.

Morgan E Andersson (C) 
var först upp i talarstolen och 
yrkade bifall till kommun-
styrelsens förslag. Han me-
nade att denna första prognos 

är allvarlig och var upprörd 
över att Socialdemokraterna 
föreslagit att använda inves-
teringsmedel till löpande 
verksamheter. 

Vill granska investeringar
Den socialdemokratiska 
gruppen i fullmäktige hade 
föreslagit att hämta engångs-
belopp ur investeringsbud-
geten till driften av nämn-
derna. De anser att 
kommunstyrelsen bör ge 
kommunchefens lednings-
grupp uppdraget att se över 
möjlighetenrna att ta fram 
förslag till förändringar i 
både drifts- och investerings-
budget under 2020.

Michael Melby (S) mena-
de att majoriteten är för pas-
siv och att spara sig ur krisen 
är anmärkningsvärt. Spa-
rande kan inte vara den enda 
vägen ur krisen menade han. 
Han tyckte att investeringar 
2020 borde ses över med 
tanke på coronaviruset.

Åsikterna gick vitt isär 
mellan majoriteten och soci-
aldemokraterna. Redovis-
ningen godkändes efter liv-
ligt debatterande.

Motioner och  
medborgarförslag
Årsrapport för VA-verksam-
heten 2019 fastställdes, lik-
som fjärrvämeverksamhetens 
och renhållningverksamhe-
tens.

Förbundsdirektionen för 
Fyrbodals kommunalför-
bund samt enskilda förtroen-
devalda beviljades ansvars-
frihet för 2019.

Två nya motioner får läg-
gas fram: En om att samtliga 
politiker i fullmäktige avstår 
sitt arvode på 200 kronor per 
möte från och med maj och 
året ut för att användas till 
julhälsning till äldre och en-
samma, signerad Berny 
Dahlberg (SD). En om att 
Melleruds kommun upphör 
med parkeringsbevakning 
snarast möjligt, signerad 
Martin Andersson (SD).

Ett medborgarförslag om 
hundrastgård i Åsensbruk 
har lämnats in av Anita Jo-
hansson, Åsensbruk.
 Karin Åström  

susanne@mellerudsnyheter.se

gelanda, som var initiativta-
gare till mötet.

Dalslandskommunerna 
har sedan tidigare antagit och 
framfört gemensamma prin-
ciper kring utvidgat strand-
skydd, vilka också framförts 
till utredarna:

Citat från ”Dalslandsge-
mensam princip om utvidgat 
strandskydd”, daterad 
20130829:

”Dalslandskommunernas 
kommunalförbund anser att 
beslut om utvidgat strand-
skydd ska fattas i samför-
stånd med varje berörd kom-
mun. För att skapa 
gemensamma ramar för 
detta arbete och underlätta 
för Länsstyrelsens arbete har 
kommunerna enats om att 
följande grunder bör gälla i 
prioritetsordning:

1. Vid befintlig bebyggelse 
saknas skäl för utvidgat 
strandskydd. Här ska gene-
rellt strandskydd gälla. Med 
befintlig bebyggelse avses 

minst tre-fyra huvudbyggna-
der med högst 200 meters 
inbördes avstånd.

2. Beslutade LIS-områden 
ska undantas från utvidg-
ningen av strandskyddet.

3. Kommunernas egna 
åsikter om vilka sjöar som 
bör ha utvidgat strandskydd 
ska vara vägledande vid fast-
sällande av vilka sjöar och 
vattendrag som ska ha ett 
utökat skydd. I de fall ett 
utökat skydd föreslås bör det 
vara 150 meter.

4. För Vänern ska samma 
skydd gälla runt hela sjön, 
högst 150 meter och samma 
principer om nedsättning av 
det utvidgade strandskyddet 
ska användas.

5. Allmän väg medför att 
det utvidgade strandskyddet 
bryts.

Tobias Bernhardsson (C) 
kommunstyrelsens  

ordförande  
Färgelanda kommun  

Hon nämnde också VG-
regionens fokusområden, 
som bland annat provtag-
ning, fortsatt samverkan och 
restriktioner. Just nu provtas 
i Melleruds kommun vård-
personal som haft symtom i 
24 timmar men är såpass 
friska att de skulle kunnat gå 
och jobba. I nuläget kan man 
inte gå utanför denna prov-
tagningskategori utan följer 
regionala riktlinjer. 

Förbereder inför  
sommaren
Kommunen förbereder inför 
sommaren för att kunna upp-
rätthålla verksamheten även 
vid hög sjukfrånvaro. Ett 
antal personer har anmält sig 
som frivilliga och håller nu 
på att gås igenom. Samtidigt 
inventerar man kompetens 
hos kommunens medarbeta-
re.

Inför sommaren oroar sig 
polisen för vad ungdomarna 
kommer att hitta på. Detta 
ska diskuteras på nästa 
brottsförebyggande råd, be-
rättade Anna Granlund.

Inom vård och omsorg 
flyter verksamheten på. IVO 
har aviserat att de kommer att 
utföra tillsyner vecka 23-25 
med fokus på sjukvård, syr-
gas och behandlingar.

Informationen avslutades 
med rekommendationen att 
regelbundet gå in på kom-
munen hemsida mellerud.se/
coronavirus för att hitta se-
naste information.
 Karin Åström  

karin@mellerudsnyheter.se

Kommunens säkerhetssamord-
nare Anna Granlund.
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VA-projektet i Upperud i slutfasen
UPPERUD 
Grävningsarbetena för 
det kommunala VA- pro-
jektet i Upperud har på-
gått sedan i november 
2019 och börjar nu närma 
sig slutet. Projektet är pla-
nerat att vara färdigställt 
till 30 juni för kommunens 
ledningar och därefter kan 
fastigheterna ansluta sig.
I april 2017 tog kommunfull-

mäktige beslutet att bygga ut 
den kommunala anlägg-
ningen i Upperud-Lindalen 
och Bäcken och bilda ett 
verksamhetsområde i områ-
det.

Efter upphandling i höstas 
började den utförande entre-
prenören Tegab med att lägga 
VA-ledning och fiber i Up-
perud i november. Totalt ska 
cirka 40 fastigheter anslutas. 
Kostnaderna för fastighetsä-

garna varierar från 90 000 för 
enbart avlopp (flera fastighe-
ter i området har redan kom-
munalt vatten), till 130 000 
för vatten och avlopp.

Sju kilometer ledning
Arbetet för entreprenören 
Tegab startade vid renings-
verket i Upperud, där man 
började lägga de nya led-
ningarna. En ny pumpstation 
och inkoppling till renings-

verket har utförts av kom-
men. Totalt handlar projektet 
om cirka sju kilometer led-
ning, 3 400 meter förläggs i 
sjön och 3 500 meter på land.

– Vi är lite sena på grund 
av allt regnande i vintras och 
mer sprängning än vi hade 
väntat, berättar Lars Melert, 
projektchef för Tegab. 

VA-ledningen samför-
läggs med fiberkabel för 
Skålleruds fiberförening och 

VA- och fiberförläggningen i Upperud går framåt och ska vara klar 30 juni. Fr.v. Sprängaren Christian Johansson, Lars Melert, projektchef, Tegab 
och Niclas Mjörnestål, projektledare, Melleruds kommun. I grävmaskinen Kristian Larsson.

Gamla elledningar byts ut
UPPERUD 
Samtidigt med VA- och fi-
berförläggning i Upperud 
byter Vattenfall ut led-
ningsnätet i området. Det 
gamla, luftburna nätet är 
från 60-talet och ersätts 
med markkabel.

– Vi vädersäkrar elnätet, en 
investering på 22 miljoner 
kronor, säger Mikael Björ-
nér, pressansvarig för Vat-
tenfall Eldistribution.

Arbetet görs i fyra etapper 
mellan Upperud och Bute-
rud, kabel föräggs både på 
land och i sjö. På vissa ställen 

där det inte går att lägga ka-
beln i marken dras nya isole-
rade luftledningar som inte 
riskerar att brytas vid oväder. 

Arbetet är inne i sitt slut-
skede och ska vara klart i 
sommar. Just nu sker inkopp-
ling av kunder på det nya 
nätet. 

– Nedmontering av de 
gamla ledningarna kommer 
att ske under vintern 
2020/2021 när väderförhål-
landena är så att det går att 
undvika markskador, med-
delar Mikael Björnér.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

Motion om hundrastgård i Åsensbruk
Anita Johansson har läm-
nat in en motion om att det 
behövs en hundrastgård i 
Åsensbruk. Hon framhål-
ler att det finns många 
hundägare i Åsensbruk 
som har ett behov av en 
hundrastgård.
Hon motiverar förslaget med 
följande:

Allt fler väljer i dag att ha 
hund. De flesta hundar lever 
i många år och behöver möj-
lighet till att rastas och leka 
med andra hundar.

Det finns hundar med olika 
behov av aktivitet och det är 
lika viktigt att alla får sina 
behov tillgodosedda.

Det är en rättighet att ha 
hund och det bör finnas ett 

område avsett för hundars 
behov inom rimligt avstånd 
när man bor i ett samhälle.

Vintertid ökar risken för 
hundägare att halka och 
bryta ben när hundar ska 
rastas via gator, landsväg och 
skogsstigar, (detta hände 
mig, fick en axelfraktur). 

 En rastgård behövs när det 
råder koppeltvång därför att 
många hundar behöver 
springa fritt för att få utlopp 
för sin energi.

Det behövs även en plats 
där hundägare kan träffas 
under sociala former och låta 
sina hundar vistas tillsam-
mans under säkra förhållan-
den. 

Det finns en rastgård i Mel-

lerud, men det är inte opti-
malt att ta hunden från 
Åsensbruk i bil när det finns 
ett behov av rastgård.

I dag använder många is-
hockeyrinken/tennisplanen 
för sina hundar när dessa 
behöver leka och springa fritt 
vilket inte är optimalt. Rester 
av urin och avföring kan bli 
kvar efter hundarna. Dess-
utom är det en yta av svart 
asfalt som blir väldigt varm 
sommartid vilket inte är bra 
för hundarna.

När det inte är badtider går 
många till Sundseruds bad-
plats med sina hundar och ut 
på den lilla ön, vilket inte är 
lämpligt när badsäsongen 
börjat och människor grillar.

Det ligger även en skytte-
bana i skogen, mellan bad-
platsen och elljusspåret där 
många vill gå, men många 
hundar är skotträdda och 
ägaren måste då finna andra 
vägar/stigar.

Hundar främjar välbefin-
nandet och hälsan hos männ-
iskor, därför anser jag att det 
är av vikt att se till hundägar-
nas behov och önskemål i 
hela kommunen.

Det finns alltså ett behov 
av en rymningssäker rast-
gård för hundar ganska cen-
tralt i Åsensbruk! 

 Anita Johansson ber rätt 
förvaltning inom kommunen 
att finna lämpligt område att 
ställa i ordning.

Nu inför vi ett äldreomsorgs-
lyft för att fler ska kunna ut-
bilda sig och få en fast anställ-
ning inom äldreomsorgen.

Socialdemokraterna räk-
nar med att 10 000 anställda 
ska kunna varva arbe-
te med utbildning till vårdbi-
träde eller undersköterska på 
betald arbetstid. 

Äldreomsorgen har under 
en längre tid haft personal-
brist och många otrygga an-
ställningar. Många som job-
bar inom äldreomsorgen 
idag går på vikariat och AVA 
(allmän visstidsanställning). 
Många av de anställningarna 
betyder också att de rings in 
vid behov, så kallade 
”timmisar” eller sms-anställ-
ning.  Behovet av rätt kom-
petens och stabila 
anställningar är oerhört vik-
tigt. Under den pågående 
Coronapandemin har beho-
ven av utbildad personal es-
kalerat ytterligare.

 Den här satsningen är ock-
så ett sätt att göra yrkena mer 
attraktiva genom att höja 
kunskapsnivån och få perso-
nalen att stanna kvar. Idag 
har arbetslösheten ökat i flera 
branscher till följd av pande-
min och det här är också ett 
sätt att erbjuda ny perso-

nal både arbete och utbild-
ning inom vård och omsorg. 

 Satsningen innebär att den 
s-ledda regeringen, Center-
partiet och Liberalerna till-
för 2,2 miljarder kronor för 
att anställda inom äldre-
omsorgen ska kunna utbilda 
sig på betald arbetstid. Sta-
ten står för lönekostnaden 
under den tiden som den 
anställde är på utbildning och 
kommunen för den tiden som 
den anställde är på jobbet.

Utbildningen kommer att 
genomföras på regionala yr-
kesvuxeller på folkhögsko-
lornas yrkesutbildning-
ar. Kunskapslyftet ska också 
leda till en ökad ekonomisk 
jämställdhet för anställda 
inom vård och omsorg, med 
tanke på att en majoritet är 
kvinnor. 

Det här är en viktig och 
efterlängtat satsning för att 
stärka äldreomsorgen, ge 
personalen en relevant ut-
bildning och kunna erbjuda 
fler en tillsvidareanställ-
ning. Det skapar också en 
ökad trygghet för våra äldre.

Paula Holmqvist  
och Mats Wiking ,  

riksdagsledamöter S 
från Fyrbodal

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

DEBATT

Nu inför vi ett 
äldreomsorgslyft

Angående upphörande av 
dagbarnvårdare. Outbildad 
personal? Vi dagbarnvårdare 
har en dagbarnvårdarutbild-
ning samt gruppledarutbild-
ning åren 1989, 1990 och 
1991.

Ni säger att föräldrar efter-
frågar utbildade förskolelä-
rare och barnskötare. Hur 
många har utbildning på 
förskolorna i Melleruds 
kommun?

Och hur kan ni erbjuda oss 

en tjänst som barnskötare?
Att ni har rekryterat fler 

dagbarnvårdare vid uppre-
pade tillfällen är inte sant, ni 
har gjort det en gång. Sen 
säger ni att den här barnom-
sorgen har upphört i de flesta 
kommuner. Det är sant, men 
det finns kommuner i Sverige 
som har den kvar.

Ett så bra alternativ för små 
ettåringar och alla barn som 
inte kan vara i stora grupper.

Dagbarnvårdarna

Till kultur- och 
utbildningsnämnden

även med Vattenfalls elled-
ning på visa ställen.

Spännande
markförhållanden
Just nu befinner sig grävma-
skinerna strax innan slussen 
i Upperud. Här har man stött 
på kuriösa markförhållan-
den. Det är enorma mängder 
sågspån som tippats här un-
der flera århundraden, från 
sågverket som uppfördes av 
Upperuds bruk under sent 
1600-tal och som överlevde 
till 1960-talet. Marken 

gungar och är mycket porös.
Vid Spångens båtklubb är 

arbetet klart och marken 
återställd, liksom den är hela 
vägen från reningsverket och 
uppåt, förbi Dalslands konst-
museum. Nu går grävningen 
vidare till Lindalen och 
Bäcken.

Kostnaden för investe-
ringen uppgår till 12,4 miljo-
ner kronor.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se
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Veteraner med en FN-tjänst i bakfickan

De har många minnen från sin FN-tjänstgöring att berätta om dessa herrar i sina blå baskrar. Fr.v. Lars Brink, 
Ove Fjällstål (som blivit av med sin basker) och Stig Nilsson. Saknas på bilden gör Bo Johansson. 

Den 29 maj varje år firas 
Veterandagen, då alla 
Sveriges utlandsvetera-
ner hyllas. Dagen finns 
också till för att minnas 
de svenskar som föro-
lyckats i internationell 
tjänst. Firandet sker un-
der högtidliga former vid 
Sjöhistoriska Museet i 
Stockholm och naturligt-
vis med närvaro av kung 
Carl XVI Gustaf.
Som så mycket annat i vårens 
coronaspår är det hela mes-
tadels inställt. Dock, hade 
allt fått vara som det skulle, 
så är fyra av de Cypernvete-
raner som inbjudits till att få 
motta en hedersutmärkelse, 
från Mellerud. Årets ve-
terandag var tänkt att särskilt 
uppmärksamma deltagandet 
i Förenta Nationernas UNFI-
CYP-insats på Cypern. Nu är 
detta framflyttat till nästa år.

Fyra mellerudsveteraner
Stig Nilsson, Bo Johansson, 
Lars Brink samt Ove Fjäll-
ståhl minns alla sin Cypern-
tid i mitten på sextiotalet. 
Alla hade olika erfarenheter 
från försvarsmakten, både 
innan och nu, så här flera år 
efteråt.  

Man åkte inte ut för att 
kriga, utan de svenska trup-
perna var där för flyktinghan-
tering, gränsbevakning och 
konfliktlösningar via dialog i 
första hand. Dock kunde det 
bli skarpa lägen, det var 
snabba ryck och skiftningar. 
Det gällde att vara på alerten, 
men också att ta vara på möj-

ligheten att koppla av emel-
lanåt. 

Livet inom en FN-bataljon 
präglades av ansvar, moral 
och skötsamhet. De berättar 
att vid uttagningarna så såg 
man till erfarenhet, olika 
kompetensområden och be-
fattningar sedan tidigare. 
Två tredjedelar av bataljonen 
hade varit ute innan, första 
gången var det för Stig Nils-
son;
 – Jag hade gjort lumpen 
1964 och blev uttagen direkt 
därifrån. Med den erfarenhet 
jag hade fick jag då ta hand 
om postkontoret samt även 
löneutbetalningarna. Jag 
gjorde min första bataljon 
men tiden blev förlängd då 
man inte hittade någon som 
kunde ta över efter mig till 
andra bataljonen på ön, säger 
han och berättar att han 
också fick tjänstgöra som 
tolk. 

Förplägnadsofficer
och troppchef
Ove Fjällståhl gjorde också 
sin första FN-bataljon 1964, 
men gjorde sedan ytterligare 
två. Egentligen hade han sökt 
FN-tjänst i Kongo men fick 
frågan om han kunde tänka 
sig Cypern i stället

 – Jag hade det kanske nå-
got lugnare än de andra, sä-
ger han och förklarar att han 
blev förplägnadsofficer, eller 
lite enklare uttryckt i det ci-
vila; chefskock. 

Bo Johansson var tropp-
chef, där man åkte runt bland 
byarna på ön med Ferrets 

pansarbilar och intervjuade 
byhövdingarna. Till sin hjälp 
hade man speciella checklis-
tor att fylla i, det handlade om 
tillgången på mat och medi-
cin, sjukdoms- och vårdbe-
hov och man försökte obser-
vera om det fanns tecken på 
strid någonstans. 

Förklarar bakgrunden
Lars Brink är kanske den av 
de fyra med störst erfarenhet 
från utlandstjänst. Han hade 
varit i Gasa ett halvår innan 
Cypern och har även varit i 
Kongo. Han är inte bara ma-
jor utan sedermera också 
författare. Så här förklarar 
han om Cypern;

 – Den tredje av de svenska 
FN-operationer som kan 
räknas till de tidiga och med 
pionjärstatus är insatserna på 
Cypern med början 1964. 
FN-insatsen bottnade i de allt 
starkare etniska motsättning-
arna mellan öns grekiska och 
turkiska folkgrupper, som 
uppbackades av Grekland 
och Turkiet. Risk fanns för 
en internationalisering av 
konflikten. En fredsbeva-
rande styrka under FN-
kommando efterlystes våren 
1964 och Sverige fick en ti-
dig förfrågan från generalse-
kreteraren U Thant. Efter 
intensiva överläggningar 
beslutade regeringen om in-
satser. Goda rutiner fanns för 
rekrytering och utbildning. 
Det svårbedömda hotet 
gjorde att man i första hand 
önskade att erfarna soldater 
ur utlandsstyrkan sökte. Om-

Landsättning på Cypern av FN-soldater medelst helikopter var relativt nytt inom försvarsmakten 1964.  
Foto: Privat. 

Bilden är från Ktima 1964 och visar FN-soldater och grekcypriotiska poliser som tillsammans bildade en så kallad 
Joint Patrol, för patrullering i städer med blandad befolkning. Lars Brink som patrullchef längst t.v. Foto: Privat.

500 kronor som extra ersättning
REGIONALT 
Medarbetare i Västra 
Götalandsregionen, som 
arbetar i skyddsutrust-
ning med inneliggande 
smittsamma covid-19-pa-
tienter får 500 kronor i 
extra ersättning per arbe-
tat pass. Det beslutade en 
enig regionstyrelse den 26 
maj.
Den extra ersättningen gäller 

för arbetspass utförda på 
enheter med inneliggande 
covid-19-patienter från den  
1 april till 30 juni 2020. Jour- 
och beredskapspass omfattas 
inte. Summan på 500 kronor 
per arbetspass är densamma 
för alla, oavsett yrkeskate-
gori.

Samtliga partier i region-
styrelsen är helt överens om 
den extra ersättningen.

– De som jobbar på enheter 

med smittade covid-19-pa-
tienter gör ett fantastiskt ar-
bete. De arbetar under svåra 
förhållanden som är långt 
utanför det normala. Vi i re-
gionstyrelsen vill visa vår 
uppskattning och ge dessa 
medarbetare en extra ersätt-
ning, säger regionstyrelsens 
ordförande Johnny Magnus-
son (M).

Ersättning till medarbe-
tarna behöver delvis beräk-

nas manuellt och ersättning-
en kommer att utbetalas 
senast i samband med löne-
utbetalning för november 
2020. Den extra ersättningen 
beräknas kosta uppemot 74 
miljoner konor.

kring hälften av dem som 
togs ut hade också Kongoer-
farenhet. Den svenska batal-
jonens första ansvarsområde 
blev västra Cypern. Uppdra-
get var fredsbevarande i 
klassisk mening. Dagliga 

utmaningar i form av inci-
denter mellan folkgrupperna, 
ofta i form av väpnade över-
grepp, inte sällan i form av 
etnisk rensning av byar och 
stadskvarter gjorde arbetet 
för den enskilde FN-soldaten 

till en balansgång mellan 
diplomati och ett fast uppträ-
dande för att få vederbörlig 
auktoritet och respekt. 

Ing-Marie Norrman

0530-360 90 • info@niklassonstryckeri.se

TRYCK | DIGITALTRYCK | STORFORMAT 
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Erbjudandena gäller ett begränsat antal bilar fr.o.m 15 maj t.o.m. 31 juli 2020. Volvo nationell privatleasing: 36 mån leasing via Volvofinans Bank, Volvo Serviceavtal och CarPay/Volvokort med drivmedelsrabatt. 3 mån privatleasingskydd ingår om 
bilen försäkras i Volvia. Kan förlängas till 4 % av leasingkostnaden. Transportstyrelsens avgifter tillkommer. Körsträcka 1 000 mil/år. Förbr. l/100 km bl. körn. (prel). WLTP: 5,4–6,5. CO2: 141–171 g/km (V60 D4 aut–V90 D4 AWD Cross Country). 
Miljöklass Euro 6D-Temp. Bilarna på bilderna är extra utrustade. Läs mer på volvocars.se 

Res säkert i sommar
Volvo XC40 från 3 695 kr/mån

Fakta Volvo Privatleasing
• Ingen kontantinsats
• Fast månadskostnad

• Service ingår
• Rabatt på Volvia försäkring

Prisex. baserar sig på 36 mån, 1  000 mil/år.

Med Volvo Privatleasing kan du skaffa dig en ny Volvo till 
en attraktiv månadskostnad. Ingen kontant insats, service 
ingår och när leasingtiden är över lämnar du tillbaka bilen till 
oss. Dessutom får du Privat leasingskydd som träder in om 
du till exempel skulle bli arbetslös eller hamna på sjukhus. 
Tre månader ingår och du förlänger till en låg kostnad. 

Volvo V60 B4 aut  
Momentum Adv. Edition

Volvo V90 B4 aut  
Momentum Adv. Edition

Volvo V90 D4 AWD aut 
Cross Country Adv. Edition

Volvo XC60 B4 AWD aut 
Cross Country Adv. Edition

Volvo V60 Privatleasing

4 495 kr/mån

Volvo V90 Privatleasing

4 795 kr/mån

Volvo V90 Privatleasing

4 995 kr/mån

Volvo XC60 Privatleasing

5 495 kr/mån

Brandt Bil Mellerud
Tel. 0530 - 447 70

Vänersborg, Onsjö
Tel. 0521 - 28 15 00 

Uddevalla, Fröland
Tel. 0522 - 814 00

Ed
Tel. 0534 - 617 80

Lysekil
Tel. 0523 - 100 01

Dingle
Tel. 0524 - 814 00

Åmål
Tel. 0532 - 626 00

Strömstad
Tel. 0526 - 613 13 www.brandtbil.se

Nya riskområden för TBE i Västra Götaland

Vaccinationsområden för 
fästingsjukdomen TBE 2020.

REGIONALT 
Förra året smittades 63 
personer med TBE i Västra 
Götaland. Det är i samma 
storleksordning som åren 
2017 och 2018. Några vac-
cinationsområden har till-
kommit och Smittskydd 
Västra Götaland publice-
rar därför en ny karta.
Efter en markant ökning av 
antalet TBE-fall i Västra 
Götaland under 2010-talet 
fram till 2017 har antalet le-
gat precis över 60 de senaste 
tre åren.

– De allra flesta smittas i 
redan tidigare kända TBE-
trakter, men några nya vac-
cinationsområden tillkom-
mer varje år, berättar 
biträdande smittskyddsläka-
re Peter Nolskog.

På årets karta finns helt nya 
områden i Lilleby/Björlanda 
i Torslanda och i ett område 
som ligger på gränsen mellan 
kommunerna Essunga och 
Vara. Andra områden, till 
exempel i Lerums kommun, 
har blivit större.

TBE är en virussjukdom 
som sprids av fästingar och 
kan orsaka en inflammation 
i hjärnan. De flesta som blir 
sjuka får lindriga besvär med 
feber och huvudvärk och blir 
friska efter några dagar. Upp 
till en tredjedel får hjärnin-
flammation. Mer informa-
tion om TBE, vaccin och 

fästingar finns på Smittskydd 
Västra Götalands webbplats 
och på 1177.se.

– Vaccination är det bästa 
skyddet om man rör sig i 
riskområden, säger Peter 
Nolskog. Fästingsäsongen 
har redan börjat men det är 
ändå inte för sent att vacci-
nera sig eftersom fästingar 
kan smitta långt in på hösten.

En annan fästingöverförd 
sjukdom är borrelia, som 
också kan ge symtom från 
hjärna och hjärnhinnor. Till 
skillnad från TBE orsakas 
denna av en bakterie och kan 
behandlas med antibiotika. 
Något vaccin mot borrelia 
finns inte. Men det går att 
minska risken för fästing-
bett, till exempel genom att 
bära täckande kläder när man 
är i områden där fästingar 
finns.  

Om man rör sig mycket i 
skog och mark i de aktuella 
områdena bör man vaccinera 
sig mot TBE. Det går att vac-
cinera sig mot TBE trots den 
pågående pandemin med 
covid-19, men det är viktigt 
att, som alltid, följa de all-
männa råden om att hålla 
avstånd, vara noga med 
handhygien med mera. 
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www.grongestaltning.se

Grön Gestaltning
Trädgårdsanläggning
Fredrik Persson
073-691 31 24

Martin
073-99 21 446

Kompletta 
badrumsrenoveringar

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

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

Inramning
Konstnärsmaterial

TRÄDGÅRDSTJÄNSTER
Gräsklippning, trimning,  
lövblåsning och  
bortforsling  
Har egna maskiner

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

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

Tel. 0530-414 10 • www.sunlike.se

Sol & värme 
utan att flyga

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

Allt inom golv 

och mattor

Banan bättre än på många år

På väg ut på Onsdagsgolfen. Från vänster: Uno Adolfsson, Göran Johansson, Håkan Holmgren och Annika Adolfsson.

GOLF 
Golfsäsongen har dra-
git igång på allvar och 
Melleruds Golfklubbs 
banpersonal har gjort ett 
fantastiskt arbete för att 
få banan i finfint skick.
Som utomhusaktivitet där 
spelarna har en naturlig dis-
tans till varandra, kan golfen 
erbjuda en plats för friskvård 
och aktivitet i rådande läge. 
Eftersom många spelare räk-
nas in i riskgruppen är golf-
spelandet extra viktigt just 
nu.

– Det spelas golf nu som 
det aldrig spelats golf förr i 
Sverige och det är verkligen 
positivt. Alla golfpaket un-
der maj och juni är tyvärr 
avbokade på grund av co-
vid-19. Men något som är 
roligt är att vi ser en uppgång 

på medlemssidan. Vi har en 
drive för nya medlemmar 
upp till 30 år, det har visat sig 
göra mycket, säger klubb-
chefen Pär Söderlund.

Under påskhelgen brukar 
banan gästas av ett 100-tal 
norska greenfeegäster. Av 
detta blev intet, på grund av 
covid-19. Melleruds Masters 
den 16 maj med över 100 
anmälda spelare ställdes in. 
Banarbetarna har slitit för att 
få banan riktigt fint skick till 
just den tävlingen.

– Då hade vi fått visa upp 
vår fina anläggning. Det grä-
mer mig att just den täv-
lingen måste ställas in. Täv-
lingen flyttas framåt, men vi 
vet inte datum än. Vi får 
räkna med att konkurrera 
med många andra tävlingar 
då, förklarar Pär Söderlund.

Får beröm
Han understryker att banan 
håller på att bli riktigt bra, en 
starkt bidragande orsak är 
banarbetaren Lena Lundh, 
tidigare anställd under 
många år på Onsjö GK. Hon 
får beröm av både klubbchef 
och spelare.

Christer Olsson bor i en 
lägenhet på området, sitter 
med i styrelsen och arbetar 
ideellt på banan.

– Många jobbar ideellt 
med banan. Vi har en tors-
dagsgrupp för 65-plussare 
som jobbar några timmar på 
banan. Ordinarie banperso-
nal hade inte hunnit med allt 
annars. Vi gör lite udda saker, 
som slyröjning, dränerings-
arbete, lagar sprinklershuvu-
den med mera. Banan är 
förhållandevis fantastiskt 

Christer Olsson bor i en lägenhet på området och arbetar mycket ideellt 
på banan.

bra. Vi har ju fått en ny ban-
arbetare, Lena Lundh, ett 
mycket välkommet tillskott 
som bär på jättebra kunskap, 
framhåller Christer Olsson.

Bättre än på tio år
Urban Svensson Callh från 
Mellerud värmer upp på put-

tinggreenen tillsammans 
med Lennart Karlsson.

– Banan är bättre förberedd 
än på minst tio år, Riktigt 
roligt! Det känns roligare att 
vara medlem nu när man kan 
känna sig stolt över att banan 
håller så hög standard, säger 
Urban Svensson Callh.

– Banan är väldigt bra och 
har varit hela tiden, det beror 
på att vi hade en bra vinter. 
Dessutom har vi fått tag i bra 
banpersonal. Vi har spelat 
golf hela vintern på vinter-
greenerna, banan öppnade 
fullt ut i slutet av mars, säger 
Håkan Holmgren.

Han påpekar att golfintres-
set ökat i hela landet.

– Golf är en perfekt aktivi-
tet och nu är banan riktigt bra, 
konstaterar Göran Johansson 
från Frändefors.

Uno och Annika Adolfsson 
från Göteborg bor alltid fyra 
månader om året i Mellerud.

– Vi lägger nästan allt golf-
spel i Mellerud, ibland gör vi 
utflykter till andra banor runt 
Vänern. Vi har varit med på 
onsdagsgolfen här i två-tre 
år. I år är det ju speciellt bra 
eftersom man lätt kan hålla 
fysisk distansering i golf och 
samtidigt röra på sig, säger 
Uno Adolfsson.
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se

SPORT

Ansöker om mer 
pengar till Ängenäs
Socialnämnden ansöker hos 
kommunstyrelsen om till-
läggsmedel till Ängenäs 
särskilda boende. Det hand-
lar om 3,4 miljoner kronor 

för att täcka utgifterna för 
dubbla hyror och puckel-
kostnader i samband med 
flytten till Ängenäs.

22-åring frikänns 
MELLERUD 
I fredags kom domen gäl-
lande den 22-åring som 
dödades i ett knivbråk i 
centrala Mellerud den 20 
januari i år. En 21-åring har 
varit misstänkt för att ha 
bragt 22-åringen om livet.
Tingsrätten friar 21-åringen 
från misstankar om dråp och 
man avslår dessutom yrkan-
det att mannen skulle utvisas 
ur landet samt anspråk på 
skadestånd från 22-åringens 
familj.

Strax efter midnatt den 20 
januari 2020 drabbade två 
grupper av unga män sam-
man på Österrådaplan. Det 
förekom knivar i slagsmålet. 

 Händelsen utspelade sig i korsningen Storgatan/Bergsgatan i Mellerud 
den 20 januari i år. Foto: Karin Åström.

Bråket uppstod troligen på 
grund av en tvist mellan två 
bröder i den ena gruppen och 
flera personer i den andra 
gruppen. Försäljning av 
knark tros ha varit en anled-
ning och det uttalades hot om 
detta.

Det slutade med att en 22-
årig man knivhöggs i områ-
det kring hjärtat, han avled 
sedan efter att han körts i hög 
fart till Dalslands sjukhus.

21-åringen blev åtalad för 
misstanke för dråp. Men 
under rättegången kom det 
fram att det var gänget där 
22-åringen var med som 
hade haft knivar med sig. Det 
framkom också att 21-åring-
en försökte freda sig under 

slagsmålet och under bråket 
lyckades han vrida 22-åring-
ens kniv så olyckligt att den 
gick in mellan revbenen på 
22-åringen.

Tingsrätten menar att 
21-åringen agerat i nödvärn 
och det har heller inte varit 
fråga om ett upprepat våld. 
Tvärtom har våldsanvänd-
ningen upphört direkt när 
angreppet upphört. Tingsrät-
ten anser därför inte att det 
våld som 22-åringen utövat 
mot 21-åringen, trots de tra-
giska följderna detta fick, 
varit uppenbart oförsvarligt.
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Storgatan 26 i Brålanda 
Tel: 0761-95 53 60

Även vaxning

fotvård
Blommans

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%

olesensbygg@gmail.com

blends

2 nyanser

1 nyans

gradient1

gradient2

VVS
Allt inom 

Byggnadsställningar
076-195 60 72

Bänkskivor
Fönsterbrädor

Gravstenar – renovering
070-685 22 27

TRESTADS  
STENHUGGERI AB

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

Gräs & buskröjning

073-050 04 17
Tage Andersson

Räddningstjänsten 
behöver DIG!

Norra Älvsborgs Räddingstjänst Förbund söker

BRANDMAN
med placering Åsensbruk.

Vill du hjälpa dina medmänniskor i nödläge?

Vi kan erbjuda dig:
* En bra utbildning.

* Ett trivsamt gäng med god kamratskap.

Vi vill att du:
* Har god fysik.

* Har körkort, B och gärna C.

Vi ser gärna kvinnliga sökande!
Låter det intressant?

Hör av dig till oss. Vi har mycket att berätta.

Platschef, Mellerud

Patrik Tellander

070-574 05 73

Facklig representant

Lennart Gustavsson

070-626 16 85

Din ansökan måste vi ha senast fredag 12/6.

Sänd den till: NÄRF, Larmvägen 1

  461 38 Trollhättan

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 

LEDIGA PLATSER

LEDIGA PLATSER

Vänersborg , 13 ha

Kanten på Kroppfjäll
Liten jord och skogsfastighet
i Västra Bleken. 

Reg Fastighetsmäklare
Åke Carlsson 

Vänersborg | 070-363 56 35

Bördig Dalslands jord

Vänersborg, 29 ha

Samlad bördig åkermark om
ca 29 ha samt arrendeintäkter
från vindkraftverk.                 

Reg Fastighetsmäklare
Åke Carlsson 

Vänersborg | 070-363 56 35

FASTIGHETSMARKNADEN

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.

Håfreströms Företagspark AB söker en

Fastighetsskötare 100 %
På Håfreströms Företagspark AB i Åsensbruk finns 45 000 kvadratmeter lokaler för kontor, verkstad, 
industri och lager. Som hyresvärd erbjuder Håfreströms Företagspark AB hög kvalitet och bra service.  
Vi erbjuder en bra miljö för etablerade företag såväl som entreprenörer.

Håfreströms Företagspark AB sätter miljövärden högt i utvecklingen av företagsparken. 

Kvalifikationer:
Vi ser gärna att du har en utbildning alternativt en gedigen dokumenterad erfarenhet 
inom fastighetsskötsel. Erfarenhet av fastighetsbranschen och fastighetsskötsel är 
meriterande liksom kunskaper inom drift, ventilation, VVS, EL, trädgårdsskötsel, utemiljö, 
teknisk utrustning och förvaltning. Det är också meriterande om du innehar behörighet för 
Hjullastare, Lift- och Fallskyddsutbildning samt är certifierad i Heta Arbeten.

Som person är du självgående, ansvarsfull, kommunikativ och ska kunna arbeta 
strukturerat med en hög servicenivå. Vi ser gärna att du är lugn, stabil och serviceinriktad 
i ditt arbetssätt. Du ska vara en lagspelare med en bra förmåga att hjälpa andra.

Det är ett krav att du behärskar svenska väl i tal och skrift samt innehar B-körkort. 

Personliga egenskaper:
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet och vi söker dig, ”allkonstnär” som är praktiskt lagd 
och som har en positiv inställning och förmåga och vilja att ge service av högsta klass! Du 
är en utåtriktad person som kommer att ansvara för skötsel, drift och reparation av  
fastigheter och markanläggningar och vara ett ansikte utåt mot våra kunder. Du har 
datavana då viss administration i form av rapportering ingår. Arbetet har mycket 
varierande arbetsuppgifter.

Tillträdesdatum: Snarast efter överenskommelse.

Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med 6-månaders provanställning.

Låter det här som ett jobb för dig? Skicka in din ansökan med eventuella löneanspråk 
direkt till Christer Olsson senast 15-juni på adressen: christer.olsson@hafpark.se

Besök oss gärna på internet: www.hafpark.se

Du som är intresserad av att veta mer är välkommen att kontakta oss!

mån-fre 10-18,
lör 10-15 sön 11-15

0521-103 37 • Vänersborg

TYGLADAN

10%
utförsäljning
på hela sortimentet

Vaxduk 30:-/m

Markis 119:-/m

Galon 99:-/m 

Maritha Johans on
Leg. psykoterapeut

Samtalsmottagning

073-745 21 50

• Individuella samtal
• Par- och relationssamtal

www.marithas.se

Flyttstäd
Veckostäd
Fönsterputs

Rullande sy 
& hemservice

070-649 32 86

LEDIGA PLATSER

 EFTERLYSES
Stulna datorer
Vädjan om att få tillbaka OK 
Kroppefjälls stulna dator då det 
finns oersättligt kartmaterial. 
Tel. 070-410 46 49.
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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

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

DALSLANDS
VVS AB
DALSLANDS
VVS AB

 

Marcus Johansson

Naturligtvis 
hjälper  

vi dig med  
Rot-avdraget 

.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 

Stefan   Christoffer

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

0530-421 64

Maskiner och lastbilar
Sand, grus, singel, jord 

och täckbark
Rolf: 070-537 34 72

www.vermdal.se

DALVÄRM
ÅTERFÖRSÄLJARE FÖR SÖDERBERG & HAAK

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

Onsdag
06:00 Morgonstudion
09:10	Hemmagympa	med	Sofia
09:30 Livet i Fagervik
11:00 Svenska krusbär
11:10 Hemma igen
13:00 Stjärnor hos Babben
14:00 Sally, Emma hittar hem
14:40 Den stora stjärnparaden
16:50 McLeods döttrar
17:35 Grekiska öar med Julia 
 Bradbury
18:00 Rapport, Lokala nyheter
18:25 Kulturnyheterna
18:38 Sportnytt
18:45 I skogsmusens rike
19:25 Dom kallar mig...
19:30 Rapport, Lokala nyheter
20:00 Dokument inifrån
21:00 Vi överlevde Dagen D
22:00 Ögonblicken som 
 förändrade sporten
22:30 99% norsk, Skam France
23:20 Rapport
23:25 Kärlek och fördom
00:20 Sjukt oklar
00:35 Monty Dons amerikanska 
 trädgårdar
01:35 McLeods döttrar
04:55 Grekiska öar med Julia 
 Bradbury
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
17:55 100-årig elbil - upp till 
 bevis
18:00 Tjejer gör lumpen
18:30 Hitlerjugend
19:15 Flyggalen
19:30 Snyltgästen
19:55 En bild berättar
20:00 Unisa
20:30 Drömmarnas hantverk
21:00 Aktuellt
21:39 Lokala nyheter
21:49 Kulturnyheterna
21:56 Nyhetssammanfattning
22:00 Sportnytt
22:10 Game of Thrones
23:05 Min kära mor
00:05 Det omöjliga landet
01:00 Hitlerjugend
01:45 Sportnytt
01:55 Nyhetstecken
02:05 Sändningsuppehåll

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 Solsidan
21:00 Humorfavoriter - Kontoret
21:30 Humorfavoriter - Boy 
 Machine
22:00 TV4Nyheterna
22:30 Ekonominyheterna
22:40 Sporten, TV4Vädret
23:00	Hawaii	five-0
23:55 CSI, 00:50 Law & Order
02:45	Hawaii	five-0
03:45 En plats i solen: Vintersol
04:40 Younger
05:30 Kökets middagstips

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

05:45 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
19:25 Halv åtta hos mig
20:00 Badhotellet
21:00 Mystery road
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 Younger
05:30 Kökets middagstips

06:00 Morgonstudion
09:10	Hemmagympa	med	Sofia	
09:30 Livet i Fagervik 
10:15 Hemma igen 
11:50 Stjärnor hos Babben 
12:50 Sally 
13:20	Svenska	tv-historier	
13:35 Klockorna i S:t Mary 
15:40 Svenska krusbär 
15:50 Engelska Antikrundan 
16:50 Mord och inga visor 
17:35 Grekiska öar med Julia 
 Bradbury
18:00 Rapport
18:15 Lokala nyheter
18:25 Kulturnyheterna
18:38 Sportnytt
18:45 112 Ambulans 
19:25 Dom kallar mig... 
19:30 Rapport, Lokala nyheter
20:00 Biltokig 
21:00 Familjeband 
21:45 Efterlysta för mord 
22:30 Gift vid första ögonkastet
23:15 Rapport
23:20 Normala människor 
23:50 Sanditon 
00:40 Ett fall för Vera 
04:55 Grekiska öar med Julia
 Bradbury
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 Drömmarnas hantverk 
17:15 Nyheter på lätt svenska 
17:20 Nyhetstecken
17:30 Oddasat, 17:45 Uutiset
17:55 Stadstjejen blev lammbonde 
18:00 Jakttid 
18:30 Dagen D – det vi offrade 
19:15 Tornet på toppen
19:30 Snyltgästen 
19:55 En bild berättar 
20:00 Dokumentär
20:55 Örtskolan 
21:00 Aktuellt
21:39 Lokala nyheter
21:49 Kulturnyheterna
21:56 Nyhetssammanfattning
22:00 Sportnytt
22:10 Ekonomibyrån 
22:40 The Handmaiden 
01:00 Dagen D – det vi offrade 
01:45 Sportnytt 
01:55 Nyhetstecken 

05:45 Nyhetsmorgon
10:00 Malou efter tio
12:00 Hem till gården
12:30 Bytt är bytt
13:30 Halv åtta hos mig
13:55 Nyheterna extra
15:00 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 Pilsner och penseldrag
22:00 TV4Nyheterna och Sporten
22:05 TV4Vädret
22:15 Pilsner och penseldrag
22:40 Ett perfekt mord
00:50 Zoolander
02:35 Elser
05:00 Husjägarna

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 Handelsbodsmuseum
18:00 Gentlemän och bedragare 
18:30 Dagen D – det vi offrade 
19:20 Svenska hemligheter: 
 Fängelset
19:30 Kära dagbok 
20:00 Konstbruden Pippa Bacca 
21:00 Aktuellt 
21:22 Kulturnyheterna 
21:30 Sportnytt 
21:40 Euphoria 
23:15 Game of thrones 
00:15 Min röst: Minun ääni 
00:45 Dagen D – det vi offrade 
01:35 Sändningsuppehåll
01:45 Sportnytt 
02:00 Nyhetstecken 

06:00 Morgonstudion 
09:10	Hemmagympa	med	Sofia	
09:30 Livet i Fagervik 
11:00 Hemma igen 
12:40 Stjärnor hos Babben 
13:40	Svenska	tv-historier	
14:10 Att angöra en brygga 
15:50 Svenska krusbär 
16:00 Columbo 
17:35 Grekiska öar med Julia 
 Bradbury
18:00 Rapport, 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 Poldark 
22:15 Falsk identitet 
23:10 Rapport
23:15 The Graham Norton show 
23:45 Gift vid första ögonkastet
00:30 Dokument inifrån
01:30 Gift vid första ögonkastet
02:00 Catastrophe 
04:50 Grekiska öar med Julia 
 Bradbury
05:15 Första hunddejten 

06:00 Landet runt 
06:45 Dokument inifrån: Att... 
07:45 Första hunddejten 
08:30 Gift vid första ögonkastet 
09:00 t i Fagervik 
12:05 Biltokig 
13:05 112 Ambulans 
13:45 Djurungarnas första år 
14:35 Skavlan + 1 
14:50 Leif GW Persson – min 
 klassresa
15:50 The Graham Norton show 
16:20 Monty Dons amerikanska 
 trädgårdar
17:20	K-märkta	ord	
17:25 Grekiska öar med Juli... 
17:50 Helgmålsringning 
17:55 Sportnytt 
18:00 Rapport 
18:15 Den stora älgvandring... 
19:30 Rapport 
19:45 Sportnytt 
20:00	Nationaldagen	2020	
21:50 En man som heter Ove 
23:45 Rapport 
23:50 Dröm vidare 
01:20 Hundra procent bonde 
02:05 Familjeband 
05:10 Grekiska öar med Julia 
 Bradbury
05:35 Gift vid första ögonkastet

08:40 Hej Morre 
09:10 Tjejer gör lumpen 
09:40 Min röst: Minun ääni 
10:10 Jakttid 
10:40 Gentlemän och bedragare 
11:10 Skattjägarna 
11:40 Det omöjliga landet 
12:35 Ekonomibyrån 
13:05 Ekdal och Ekdal 
14:05 E.S.T. Symphony 
16:00 Rapport
16:05 Min kära mor 
17:05 Mardalsfossen – vattenfall 
 två månader om året
17:20 Svenska hemligheter: ... 
18:05 Komiska genier: Bob Hope 
19:00 Kulturstudion 
19:05 Mr Dynamite: The Rise of 
 James Brown 
21:00 Kulturstudion 
21:05 Sam Cooke – sköt du mig 
 just?
22:40 Deutschland ’86 
23:30 Gör inte detta hemma 
00:00 Alina reser österut 
00:30 Jakttid 
01:00 Drömmarnas hantverk 
01:45 Sportnytt 

06:00 Makalösa hem
07:00 Bygglov
07:55 Nyhetsmorgon
11:30 Jönssonligan dyker upp 
 igen
13:30 Klassfesten
14:55 Kurt & Lang
15:25 Pilsner och penseldrag
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	Gyllene	tider	-	avskeds-
 turnén
22:00 TV4Nyheterna
22:05 TV4Vädret
22:15	Hamilton	-	i	nationens	
 intresse
00:30 48 timmar
02:30 48 timmar igen
04:30 Younger
05:00 Husjägarna

06:05 Dilan och Moa 
06:25 Rinkside 
06:45 McLeods döttrar 
09:00 Livet i Fagervik 
11:15 Landet runt 
12:00 Gift vid första ögonkastet
13:15 Kärlek kostar kilon 
14:00 Familjen Hammarström 
14:30 Djurungarnas första år 
15:20 I skogsmusens rike 
16:00 Biltokig 
17:00 Hundra procent bonde 
17:45 Revansch 
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 Efterlysta för mord 
00:50 Falsk identitet 
01:45 Kärlek och fördom 
05:15 Landet runt 

09:00 Konstbruden Pippa 
 Bacca 
10:00 Gudstjänst 
10:30 Mr Dynamite: The Rise of 
 James Brown 
12:25 Sam Cooke – sköt du mig 
 just?
14:00 Komiska genier: Bob Hope 
14:55 Handelsbodsmuseum
15:00 Unisa 
15:30 Kära dagbok 
16:00 Rapport 
16:05 Helt ärligt 
16:30 Jakttid 
17:00 Ni idea 
17:11	Kortfilmsklubben
17:31	Kortfilmsklubben
17:42	Nyfiken	på	Sverige
17:51	Nyfiken	på	Sverige
18:00 Hej Morre 
18:30 Tjejer gör lumpen 
19:00 Dokumentär
19:55 Örtskolan 
20:00 Agenda: Partiledardebatt 
21:00 Aktuellt 
21:05 Agenda: Partiledardebatt 
21:35 Dokument utifrån
22:30 Gudstjänst 
23:00 Ekdal och Ekdal 
00:00 Ekonomibyrån 
00:30 Masala Chai 

06:00 Makalösa hem
07:00 Bygglov
07:55 Nyhetsmorgon
11:30 Karl Fredrik på Österlen
12:30 Gyllene	tider	-	avskedsturnén
14:25 Halv åtta hos mig
14:55 Anders knackar på
15:55 Humorfavoriter
16:55 Solsidan
17:55 Keno
18:00 Bingolotto
19:00 TV4Nyheterna
19:15 Sporten
19:25 TV4Vädret
19:30 Bingolotto
20:00	En	EM-historia
21:00 Kommissarie Van der Valk
22:00 TV4Nyheterna
22:05 TV4Vädret
22:15 Kommissarie Van der Valk
23:10	Agatha	Christie	-	Den	gula	
 hästen
00:10 GW:s mord
01:10 Gordon Ramsay och kokainet
02:10 Badhotellet
03:20 En plats i solen: Borta eller 
 hemma bäst? 
04:20 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 – bo... 
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
02:50	Hawaii	five-0	
03:45 En plats i solen – borta 
 eller hemma bäst?
04:40 Younger 
05:30 Kökets middagstips 

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 Renées brygga 
22:00 TV4Nyheterna 
22:30 Ekonominyheterna 
22:40 Sporten 
22:55 TV4Vädret 
23:00 Late night concert 
00:00 CSI 
00:55 Law & order
02:55	Hawaii	five-0	
03:50 En plats i solen – borta 
 eller hemma bäst
05:00 Younger 
05:30 Köket 

06:00 Morgonstudion 
09:10	Hemmagympa	med	Sofia	
09:30 Livet i Fagervik 
10:15 Hemma igen 
12:00 Stjärnor hos Babben 
13:00	Svenska	tv-historier	
13:30 Första hunddejten 
14:15	K-märkta	ord	
14:20 Trolösa 
16:50 McLeods döttrar 
17:35 Ginos italienska frestelser
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 Rocky 
21:00 Sanditon 
21:50 Familjen Hammarström 
22:20 Sjukt oklar 
22:35 Rapport 
22:40 The Square 
01:05 We got this 
01:50 Normala människor 
02:20 McLeods döttrar 
04:50 Ginos italienska frestelser
05:15 Kärlek kostar kilon 

08:00 Ni idea 
08:11	Kortfilmsklubben
08:42	Nyfiken	på	Sverige
09:00 Forum 
12:00 Rapport 
12:03 Forum, 16:00 Rapport 
16:05 Forum, 16:15 Gudstjänst 
16:45 Drömmarnas hantverk 
17:15 Nyheter på lätt svenska 
17:20 Nyhetstecken 
17:30 Oddasat , Uutiset 
17:55	Renflock	till	sommarbete
18:00 Skattjägarna 
18:30 Konstbruden Pippa Bacca 
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 När corona kom till 
 Tornedalen 
22:40 Omöjlig kärlek i Indien 
23:40 Agenda 
01:10 Alina reser österut 
01:45 Sportnytt 
01:55 Nyhetstecken
02:05 Tjejer gör lumpen 

09:00 Forum 
12:00 Rapport 
12:03 Forum 
16:00 Rapport 
16:05 Forum 
16:15 Det omöjliga landet 
17:10 Örtskolan 
17:15 Nyheter på lätt svenska 
17:20 Nyhetstecken 
17:30 Oddasat 
17:45 Uutiset 
17:55 Historier från Norge
18:00 Helt ärligt 
18:20 Svenska hemligheter
18:30 Dold kamera bland djuren 
19:25 Himlens mörkrum
19:30 Antikduellen 
20:00 Ekdal och Ekdal 
21:00 Aktuellt 
21:39 Lokala nyheter 
21:49 Kulturnyheterna 
21:56 Nyhetssammanfattning 
22:00 Sportnytt 
22:10 The Frankenstein 
 chronicles
22:55 Min röst: Minun ääni 
23:25 Alina reser österut 
23:55 Konstbruden Pippa Bacca 
00:55 Dold kamera bland djuren 
01:50 Sportnytt 
02:00 Nyhetstecken 

06:00 Morgonstudion 
09:10	Hemmagympa	med	Sofia	
09:30 Livet i Fagervik 
10:15 Hemma igen 
12:00 Stjärnor hos Babben 
13:00 Emma hittar hem 
13:10 En man som heter Ove 
15:05 Svenska krusbär 
15:15 Ett hus i Marocko 
16:50 McLeods döttrar 
17:35 Ginos italienska frestelser
18:00 Rapport, Lokala nyheter 
18:25 Kulturnyheterna 
18:38 Sportnytt 
18:45 Hundra procent bonde 
19:30 Rapport, Lokala nyheter 
20:00 Monty Dons amerikanska 
 trädgårdar 
21:00 Raggarjävlar 
22:10 Catastrophe 
22:35 Rinkside, 22:55 Rapport 
23:00 Leif GW Persson – min 
 klassresa
00:00	Ögonblicken	som	föränd-
 rade sporten
00:30 99% Norsk 
01:00 Skam France 
01:20 Falsk identitet 
02:15 McLeods döttrar 
04:50 Ginos italienska frestelser
05:15 Hundra procent bonde 
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Annonsera är 
som att gå på 
gymmet
– upprepning ger 
bättre resultat

Tel. 0530-125 40

christina@mellerudsnyheter.se 
Storgatan 20, Mellerud  

www.mellerudsnyheter.se



Mellerud i framkant med utbildning

Här går läraren Hadil Gergy (längst bak) igenom hur man bäddar på bästa sätt. Från vänster: Karla Maksoud, 
Lina Saker, Wichai Andersson och Mahmoud Turaani.

MELLERUD 
Elva personer från AME 
har fått möjligheten att gå 
en fyradagarsutbildning 
på Bergs äldreboende. 
Utbildningen ger ny per-
sonal baskunskap för att 
arbeta inom äldre- och 
funktionshindersomsorg.
Egentligen är utbildningen 
webbaserad, men Melleruds 
kommun hade möjlighet att 
avsätta resurser för att sätta 
in en vårdlärare. Detta gör 
Melleruds koncept lite unikt 
och utbildningen får ett hö-
gre värde. Initiativet till ut-
bildningen kommer från 
AME och Vuxenutbildning-
en.

– Vi har verklighetsanpas-
sat utbildningen, jag har 
format den så att den passar 
gruppen jag har framför mig. 

Deltagarna har mycket goda 
förutsättningar att klara arbe-
tet i praktiken, säger Hadil 
Gergy, sjuksköterska och 
vårdlärare.

Hon framhåller att det är 
modigt av Mellerud att göra 
den här satsningen och fram-
håller det nära samarbetet 
med exempelvis AME och 
verksamheterna.

– Det är jättebra, vi månar 
alla om att få ut mer folk i 
vården. Många av deltagarna 
vill gå vidare och jobba, nu 
ligger ansvaret på verksam-
heterna att ta hand om dem.

Metodrum på Bergs
Gruppen har använt sig av 
det metodrum/träningsrum 
som ställt i ordning på Bergs. 
Här kan alla praktiska öv-
ningar genomföras i verklig-
hetstrogen miljö. Här har de 

till exempel tränat på att 
flytta en patient från liggande 
till sittande, vända på en pa-
tient i sängen, bädda sängar, 
lärt sig hur man bäddar när 
patienter ligger kvar i sängen, 
hur man talar till patienten 
innan momentet så att hen 
känner sig trygg med mera.

Konceptet för utbildning-
en kommer från Socialstyrel-
sen med anledning av co-
vid-19. Gruppen har 
rekryterats från deltagare på 
AME, alltså personer som 
står utanför arbetsmarkna-
den. 

Med hjälp av handläggare 
har ett urval gjorts utifrån 
utbildning, arbetslivserfar-
enhet, språkkunskaper och 
intresse.

– 21 kom på intervju, varav 
elva gick vidare. Tanken är 
att utbildningen även ska 

Fyra av de elva eleverna som gått fyradagarsutbildningen på Bergs, samtliga vill arbeta inom äldreomsorgen. 
Från vänster: Wichai Andersson, Mahmoud Turaani, Lina Saker och Karla Maksoud.

Examen för tio nya undersköterskor
MELLERUD 
I måndags var det avslut-
ning för tio elever på Vux-
enutbildningen som nu 
tagit yrkesexamen som 
undersköterskor.
Utbildningen har pågått un-
der drygt 1,5 år. I måndags 
var det första gången alla 
träffades sedan i mars, på 
grund av covid-19 har under-
visningen skett på distans.

– Att läsa på distans har 
fungerat bra eftersom vi alla 
redan arbetar i någon av 
verksamheterna. Upplägget 
har varit jättebra, säger San-
dra Karlsson, en av eleverna.

Samtliga elever jobbar 
inom vård och omsorg eller 
stöd och service. Nu, med en 
yrkesexamen som merit, är 
chansen till en fast tjänst 
betydligt större. Fyra av del-
tagarna har redan fått fasta 
tjänster tack vare sin utbild-
ning, dessa är Naser Loudin 
på Fagerlids gruppboende, 
Milica Zivkovic på Bergs, 
Sandra Karlsson på Fager-
lidshemmet och Cecilia Er-
iksen på daglig verksamhet i 
Dals Ed. De andra har fasta 
tjänster på gång eller hade det 
redan innan utbildningen.

– Det har varit en glad, go 
och social klass med flera 
olika nationaliteter. Det har 
varit givande att vara deras 
lärare, säger vårdläraren Ro-
semary Solvarm.

Övriga lärare har varit Ma-
rianne Brindbergs, Maria 
Swensån och Yvette Eklund 
Bertilsson.

Rosemary Solvarm berät-
tar om Sharif Hasani som 
vidareutvecklat ett tidigare 
examensarbete på Bergs, 
genom att införa specialpe-
dagogiskt tänkande i äldre-
omsorgen genom tydliggö-
rande pedagogik.

– Jag har gjort skyltar och 
pilar som är till hjälp för de 
boende, så att de hittar lätt-
are. De frågade hela tiden om 
var exempelvis köket ligger, 
förklarar Sharif Hasani, som 
tycker det varit en lärorik 
utbildning.

Rune Grimen, Dalskog, 
har tidigare bland annat arbe-
tat som personlig assistent.

– Jag hoppas få en tjänst i 
Melleruds kommun, säger 
han.
 Susanne Emanuelsson 

susanne@mellerudsnyheter.se
Längst bak står lärarna, fr.v: Yvette Eklund Bertilsson, Rosemary Solvarm, Maria Swensån och Marianne Brindbergs. Mellanraden fr.v: Cecilia 
Eriksen, (funktionshinder), Karolina Solberg, (äldreomsorg), Josefine Hallgren, (äldreomsorg), Sandra Karlsson, (äldreomsorg), Milica Zivkovic, 
(äldreomsorg). Längst fram fr.v: Naser Loudin, (äldreomsorg), Rune Grimen, (funktionshinder), Sharif Hasani, (funktionshinder) och Ali Hassani, 
(funktionshinder). Saknas på bild Anna Karlsson Svärd (äldreomsorg).

ligga till grund för validering 
vid utbildning till underskö-
terska, berättar Anita An-
dersson Hagsgård, rektor på 
Vuxenutbildningen.

En apotekare och en sjuk-
sköterska är exempel på tidi-
gare yrken för några av del-
tagarna. Några har inte 
jobbat inom vården, men is-
tället skött om sina anhöriga.

Det gemensamma är att 
alla vill ha ett jobb inom vård 
och omsorg eller stöd och 
service.

Hadil Gergy har redan fått 
fem-sex samtal från personer 
som visat intresse att gå ut-
bildningen.

Omtyckt utbildning
– Det säger ganska mycket 
om vad deltagarna tycker om 
utbildningen och det känns 
väldigt roligt. Som sjukskö-
terska är jag mån om att de 
jag utbildar får med sig så 

mycket viktig information 
som möjligt. Socialstyrelsen 
har lagt fokus på värdegrund, 
kommunikation, bemötan-
de, lagstiftning, sekretess 
och vanligt förekommande 
sjukdomar. Vi har bland an-
nat gått igenom vad palliativ 
vård innebär och smittsprid-
ning med anledning av co-
vid-19, säger hon.

Det förekommer mycket 
begrepp och fackspråk inom 
vård och omsorg som delta-
garna måste känna igen och 
själva kunna använda sig av.

Första dagen delade Hadil 
Gergy ut en lista på vanligt 
förekommande arbetsupp-
gifter under ett arbetspass.

– Den visar på hur mycket 
som förväntas av en som 
arbetar i vården. Dessutom 
är svenska språket viktigt. 
Men jag tror jag väckt intres-
set hos dem, understryker 
hon.

 – Det är en väldigt bra 
utbildning, det är lockande 
att lära sig något nytt. Jag 
jobbade inom vården förra 
sommaren och kommer att 
söka jobb där nu, säger 
Wichai Andersson.

– Jag har jobbat som sjuk-
sköterska i tio år i Syrien och 
hoppas få jobb på ett äldre-
boende nu, säger Mahmoud 
Turaani.

Karla Maksoud har haft tre 
månaders prakrik inom äld-
reomsorgen.

– Jag hoppas få jobb nu och 
ska plugga till undersköter-
ska i höst, berättar hon.

Lina Saker har inte arbetat 
inom äldrevården tidigare.

– Men jag vill jobba inom 
vården, understryker hon.
 

Susanne Emanuelsson
susanne@mellerudsnyheter.se


