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Plantjord

40 liter

4 säckar

99:-
1 säck 29:-

Tre lyckliga studenter. Lärlingseleverna Jaquline Gardtman (handel), Wilma Mowitz (handel) och Frida Nord (vård). Foto: Susanne Emanuelsson.

– Sista sidan –

Lyckliga studenter 

– Sidan 4 –

Mellerud har  
trygga elever

Enligt årets skolenkät känner eleverna sig i 
Melleruds kommun trygga i skolan, särskilt 
Rådaskolan har förbättrat det resultatet. Dock 
behöver arbetsron under lektionerna på hög- 
stadiet förbättras, liksom lärarnas återkoppling 
till eleven gällande skolarbetet.

– Sidan 6 –

Upprustade 
badplatser

Melleruds kommun har sett över alla badplatser 
inför sommaren. Många positiva förändringar 
har genomförts. Visste du att det finns en bad-
rullstol att låna i Vita Sannar? På campingen har 
även tennisbanan renoverats. Strömbron i Hå-
verud är färdigrenoverad och öppen igen.

– Sidan 8 –

Fyra till sjukhus  
efter frontalkrock

Vid 23.30-tiden i lördags kom ett larm om tra-
fikolycka intill Holms kyrka. Två bilar hade kol-
liderat front mot front. Fyra personer fördes till 
sjukhus, den allvarligast skadade hämtades med 
ambulanshelikopter. En man är misstänkt för 
grovt rattfylleri och vårdslöshet i trafik.

Priserna gäller måndag 8/6 – söndag 14/6 2020  
med reservation för ev slutförsäljning och tryckfel.

Kvarnkullen
Öppet alla dagar 8 - 22

Nygrillad i butik

Färsk laxfilé
Falkenberg, Salmo solar, odlad Norge, 
vaccad, hel sida, ca 1,5 kg.
Max 2 köp/hushåll/vecka 24

Grillad kyckling
Kronfågel, Sverige, hel, 
råvikt ca 0,935-1,24 kg, 
jfr-pris ca 40,27-53,41/kg.

  3995
/st

Färska hamburgare
Garant, Sverige, naturella, BBQ, 
4-pack, 452 g, jfr-pris 66,26/kg.
Max 2 köp/hushåll/vecka 24

BONUSKUND

2995
/st

Romansallad
Sverige, klass 1, ca 200 g,  
jfr-pris ca 25,00/kg.

5:-
/st

Dipmix
OLW, flera sorter, 15-26 g.
Max 10 köp/hushåll/vecka 24

 99:-
/kg

  5:-
/st

Lösviktsgodis
Smått och gott.

5995
/kg
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Det händer på biblioteket

Alsin Design  •  erika@alsindesign.se  •  0708-61 05 30  •  Ingår i nätverket Kaliber K  •  www.kaliber-k.com

Arr.
Biblioteket i Mellerud
Info: 0530-182 00 
www.bibliotekdalsland.se

MÅNGFALD
Sommarutställning

Medlemmar i Konstnärsalliansen
Konstrummet, Melleruds Biblioteket

13 juni-14 augusti

Telefon 0521-303 52 • Storgatan 15, Brålanda

SemeSterStängt

22 till 28 juni

Daniel 070-140 05 25 
www.cityporslin.se

Vi ses på torget!
Fredag kl. 9-17

Torget, Mellerud • Tisdag 21 april

Mästarkrans
20:- Kakprofessorn 070-650 60 15

Torget, Mellerud • Tisdag 5 maj

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

Torget, Mellerud • Tisdag 19 maj

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

Torget, Mellerud • Tisdag 2 juni

Butterkaka
20:- Kakprofessorn 070-650 60 15

Torget, Mellerud • Tisdag 7 april 

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

Torget, Mellerud • Tisdag 16 juni

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

Hela turlistan på 
www.vaccindirekt.se

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

Fr  12/6  Coop Mellerud  14-18

Är inställt p.g.a. covid -19
Melleruds Museum är stängt tills vidare

Bolstad södra 
jaktvårdsförening

håller 

ÅRSMÖTE
Torsdag 25/6 kl. 19
i Bolstad Bygdegård

Välkomna!

10-17 juni 2020
Första söndagen efter trefaldighet - ”Vårt dop”
Församlingskollekt går till: Act Svenska kyrkan

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

BOLSTADS FÖRSAMLING
Sön 14/6 18:00 Sommarkvällsgudstjänst i Klöveskogs kyrka, 
   Ewa Widell.
   Swishnummer för kollekt: 123 049 04 17
Tis 16/6 11-18 Ut och Njut! Alla åldrar välkomnas till drop- 
   in vid Korshamnen, Hjortens Udde. Här 
   finns: Lek och spel, äventyr, badstrand, 
   ”bushcraft” prova-på, eller så kan man bara 
   vara. Ta med egen matsäck. Grillmöjlighet  
   om eldningsförbud ej råder. Frågor, 
   vägbeskrivning och anmälan, före start till:
   Martin N 0722-00 62 10

HOLMS FÖRSAMLING
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
Tor 11/6 10:00 Mässa i Kyrkans Hus, Pär-Åke Henriksson.
Tor 11/6 10:30 Kafé Kom Ut, utanför Kyrkans Hus. Vid 
   dåligt väder, inställt.
Fre 12/6 10:30 Kyrkis Ute, Lekparken vid ”Indiankullen”. 
   För barn med föräldrar. Medtag egen  
   matsäck. Vid dåligt väder, inställt.
Sön 14/6 11:00 Gudstjänst i Kyrkans Hus, Carlo Nielsen.
   Swishnummer för kollekt: 123 440 00 32

SKÅLLERUDS FÖRSAMLING
Alla dagar 10-18 Öppen kyrka fram till 31/8 där bandad 
   guidning finns att tillgå. Önskas personlig  
   guidning, kontakta pastorsexpeditionen.
Sön 14/6 09:30 Gudstjänst i Skålleruds kyrka, Carlo Nielsen.
   Swishnummer för kollekt: 123 614 70 86
Ons 17/6 17:00 Vandring längs nygjorda Forsboleden. För  
   alla oavsett ålder som kan gå ca 3 km på lätt 
   stig. Samling vid parkeringen mellan  
   Upperuds sluss och Östebo. Möjlighet att  
   förlänga vandringen över Skalåsknatten, 
   totalt 6,5 km. Medtag egen matsäck och 
   lämpliga kläder. Anmälan/frågor:  
   Martin Niklasson 0722-00 62 10

ÖRS FÖRSAMLING
Sammanlyst med övriga församlingar.

VÄLKOMNA!
Pastorsexpedition (STÄNGD 11/6)

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

Om du omfattas av stöd enligt

Förordning (2020:237) om statligt stöd när 
vissa lokalhyresgäster fått rabatt på hyran.

Ta kontakt med Mellbo för att teckna avtal om 
tillfällig sänkning av lokalhyra.

Mejla till mellbo@mellerud.se

Läs mer på mellbo.se

Möjlighet till tillfällig 
sänkning av lokalhyra

Storgatan 26 - 464 30 Mellerud - 0530-360 80
www.mellbo.se - mellbo@mellerud.se

Brålanda Sundals-Ryrs Hembygdsförening 
inbjuder till

tisdag 16 juni kl. 18.00  
samling vid Ringedalsvägens parkering

Bosse och Sigvard guidar oss på skogsstigar  
ca 3,5 km till stenkärringar och torpruiner

Ta med kaffekorg                            Välkomna!

Kulturvandring på Kroppefjäll

Framtidspartiet i Mellerud

VI ARBETAR FÖR
• Arbete och välfärd för alla
• Alla människors lika och unika värde
• Minskade klyftor i samhället
• En skola för alla samt en välfungerande 
 och säker äldreomsorg

Vill du vara med? Bli medlem!
Ring: 070-347 48 39 
E-post: socialdemokraterna.mellerud@gmail.com

FISKBILEN erbjuder

Torget, Mellerud • Fred. kl . 10-18

Färska räkor helt kilo 149:-
Extraöppet midsommarveckan Mellerud
Tisdag 16/6 12-18
Fredag 19/6 (midsommarafton) 9-12

Mötet inställt 

på grund av 

coronaviruset

  
  Rotary

Mellerud
Måndag 15/6 

Test på  ett ögonblick

Sjuksköterskan  Sofia Johansson 
i full skyddsutrustning, redo att 
topsa nästa person i kön.

MELLERUD 
Förra veckan startade 
Närhälsan i Mellerud 
drop in-mottagning för 
covid-19.
Den som haft symptom un-
der minst 24 timmar kan gå 
och testa sig.

– Vi topsar i svalget och 
bak i näsan. Sedan tar det två 
till fyra dagar att få svar. 
Detta är ett ögonblickstest 
som visar om du har viruset 
just nu. Det visar inte om du 
haft covid-19 tidigare, för-
klarar sjuksköterskan Sofia 
Johansson.

Anette och Peter Strind-
berg från Surte står i kön.

– Vi har sommarstuga här 
som vi isolerat oss i. Peter har 
varit dålig sedan mars månad 
och varit inne för att kolla 
syresättningen tidigare. Man 
vet ju inte vad det är, så det 
vore fint att få reda på om det 
är covid-19, säger Anette.

En man från Vänersborg 
berättar att han levt eremitliv 
för att undvika smitta, nu har 

han ont i halsen och lite feber.
– Det var helt omöjligt att 

komma in till vårdcentralen 
i Vänersborg, så det känns 
väldigt bra att få möjligheten 
att testa sig här i Mellerud, 
understryker han.
 Susanne Emanuelsson 

susanne@mellerudsnyheter.se
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AKTUELLA ERBJUDANDEN 10/6-14/6
MELLERUD 

VÄLKOMMEN TILL 
COOP MELLERUD!

Öppet alla dagar 06–22

TANDKRÄM
Coop. Ord. pris 10:95-12:95/st.

TANDBORSTE
Coop. Ord. pris 12:50/st.

BOHUSFALU
Rybergs charkuteri. 600 g. Jfr-pris 58:17/kg. Ord. pris 49:50/st.

MAX 2 ST/HUSHÅLL

GRÖNA/RÖDA VINDRUVOR I ASK
Egypten/Chile. 500 g. Jfr-pris 40:-/kg. Ord. pris 39:95/st.

5k�  

BOHUSFALU

34)=�  

20k�  5k�  

2 FÖR

15k

Hon fick Kulturbruket på Dals kulturstipendie
MELLERUD 
Kulturbruket på Dals kul-
turstipendie delades i år 
ut till BF-eleven Ibtisam 
Baltaji, en tjej som dröm-
mer om att bli jurist.
Melleruds Nyheter pratade 
med Ibtisam innan hon fått 
reda på att hon fick stipen-
diet. Hon drömmer om att bli 
jurist och har sökt till jurist-
programmet i höst.

– Jag har gått två skönhets-
utbildningar och planerar att 

öppna eget för att ha jobb och 
täcka kostnaderna när jag 
pluggar. Kommer jag inte in 
vill jag bli ekonom eller so-
cionom. Jag vill jobba med 
människor som det gått snett 
för i livet och hkälpa dem på 
rätt bana igen, säger Ibtisam.

Toppbetyg
Hon har satsat på toppbetyg 
och även fått höga betyg 
sista året.

– Jag tog tag i skolan andra 
året och bara körde på i trean. 

Man hade ju inget att förlora 
när högskoleprovet ställdes 
in. Skolan har för det mesta 
varit bra, man har fått det 
stödet man behövt. Vi var en 
ganska liten klass med till-
gång till pedagogiska lärare 
som hittat lösningar för oss, 
sammanfattar Ibtisam.

Kriterier för stipendiet: 
Eleven ska ha utvecklats väl 
inom ett eller flera kulturom-
råden och kunna ses som ett 
föredöme för andra elever. 
Eleven ska ha utvecklats so-

cialt. Eleven ska studera och 
ta studenten vid Dahlstiern-
ska gymnasiet.

Motiveringen lyder: Ibti-
sam är en mycket driven, 
ambitiös och ansvarsfull elev 
som varit aktiv i elevrådet 
och drivit flera frågor. Ibti-
sam har under sin studietid 
också visat ett stort intresse 
för svenska språket, exem-
pelvis genom skickligt dikt-
skrivande. Hon har även 
skapat fyra digitala böcker i 
en app som används av LSS 

BF-eleven Ibtisam Baltaji fick Kul-
turbrukets kulturstipendium.

Halverat vite för Rådaskolan

I januari i år hade Rådaskolan en temadag med syfte att få elever att träffas över gränser och öka förståelse 
och respekt för varandra. Arkivbild.

Skolinspektionen gjorde 
en tillsyn av Melleruds 
kommun under hösten 
2018 och konstaterade 
då att det fanns brister i 
Rådaskolans verksamhet. 
Ett vite på 700 000 kronor 
hotade. Några brister, 
men inte alla, har skolan 
hittills kunnat åtgärda. 
Nu har vitet halverats till 
350 000 kronor.
Särskilt allvarligt såg inspek-
tionen på brister som rörde 
trygghet och studiero, åtgär-
der mot kränkande behand-
ling och elevhälsans före-
byggande arbete.

Nedsättande ton, grovt 
språkbruk, sexistiska och 
homofobiska kommentarer 
hördes i skolans korridorer. 

Det förekom slagsmål mel-
lan grupper av elever och de 
elever som stod upp för allas 
lika värde ansattes av andra. 
Det var oroligt på lektionerna 
då elever spelade spel på sina 
läsplattor och pratade i sina 
mobiltelefoner.

Vite
I maj 2019 gjordes en upp-
följning av vad skolan gjort 
för att råda bot på bristerna. 
Skolinspektionen fann då att 
flera brister fortfarande fanns 
kvar medan andra åtgärdats 
till godkännande. I Skolin-
spektionens beslut i septem-
ber 2019 sänktes vitet från 
700 000 till 350 000 kronor. 
Melleruds kommun överkla-
gade beslutet i januari i år och 
nu har förvaltningsrätten 

fastställt Skolinspektionens 
beslut om 350 000 kronor.

Ändra attityder tar tid
Enligt skolans rektor Robert 
Olsson har skolan arbetat 
hårt med att komma till rätta 
med kritiken från Skolin-
spektionen. Till exempel får 
från augusti 2019 inga mo-
biltelefoner förekomma på 
lektionerna, vilket efterlevs 
idag. 

Läsplattorna används en-
bart till studier och är spär-
rade för nedladdning av spel. 
Regelbundna samtal och 
värderingsövningar genom-
förs med eleverna. 

Ett trygghetsteam bestå-
ende av en representant från 
elevhälsan plus tre lärare har 
bildats för att stötta och 

hjälpa elever och öka trygg-
heten på skolan.

– Bilden just nu är att det 
har blivit mycket bättre. 
Samtal med elever och enkä-
ter vi gjort visar att studiero 

och trygghet ökat. Vi har ta-
git fram rutiner och jobbar 
aktivt med elevernas värde-
grund, respekt och förståelse 
för varandra. Att ändra atti-
tyder och värderingar gör 

man inte från en dag till en 
annan, utan något man hela 
tiden måste arbeta med, sä-
ger Robert Olsson.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

i Melleruds Kommun. Böck-
erna innehåller en variation 
av olika kreativa inslag. Ibti-
sams arbete är intressant, 
spännande och välarbetat 
med en tydlig och bra struk-
tur. Med denna motivering är 
Ibitsam en värdig mottagare 
av Kulturbruket på Dals Kul-
turstipendium 2020.
 Susanne Emanuelsson 

susanne@mellerudsnyheter.se
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Veckans lunch

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

Vi säljer,  servar 
och installerar

Senior

MATSEDEL
Vecka 25 

Måndag 15/6: Ost- och skinksås med makaroner och broccoli.
Dessert: Nyponsoppa. 
Tisdag 16/6: Köttbullar med brunsås, kokt potatis, ärtor/morötter och 
lingonsylt.
Dessert: Björnbärskräm.

Onsdag 17/6: Fiskgratäng med dill, kokt potatis och gröna ärtor. 
Dessert: Konserverade persikor.

Torsdag 18/6: Grillkorv med hemlagat potatismos och grönsaksmix.
Dessert: Bärsoppa.

Midsommarafton 
Fredag 19/6: Matjessill med färsk potatis, gräddfil  
och gräslök.
Dessert: Jordgubbar med vispad grädde.

Midsommardagen 
Lördag 22/6: Fina festgrytan med kokt potatis och blomkål.
Dessert: Morotskaka.

Söndag 21/6: Stekt kycklingfilé med kokt potatis, örtsås och morotsmix.
Dessert: Jordgubbsmousse.
Hemtjänstens alternativ v. 25
Mån, tis, tors, lör, sön: Fisk Bordelaise med potatismos och grönsaker.  
Ons, fre: Ugnspannkaka med stekt fläsk och grönsaker.

Ny grillplats i Sunnanå

I fredags pågick arbetet med att iordningsställa en ny grillplats i Sunnanå hamn. På bilden syns Sarunas Paplaus-
kas med grävmaskinisten Erik Lindberg till höger. Gräs ska sås runt om grillplatsen. Foto: Susanne Emanuelsson.

Elever känner sig trygga i Mellerud

Från vänster: Josef Elani BF2, Anders Pettersson, kultur- och utbildningschef, Gunnar Karlsson, skolsamordnare, Linda Eriksson, administratör, 
Anna Sanengen (C), ordförande kultur- och utbildningsnämnden, Tindra Grimstad 7D, William Kjellin 8C, Alfred Hultbäck 7B. Stående bak: Hugo 
Akunis 6A, Madicken Norgren 6A.

MELLERUD 
Resultatet av skolenkäten 
som genomförs vartannat 
år där 18 frågor ställs till 
elever i årskurs tre till nio, 
gymnasiet och Vuxenut-
bildningen presenterades 
i måndags.
Svarsfrekvensen var något 
högre än 2018 för grundsko-
lan (89,8 procent). Den var 
dock något lägre för gymna-
siet (62,7 procent) och Vux-
enutbildningen (27,6 pro-
cent).

Under kultur- och utbild-
ningsnämndens möte i mån-
dags gicks resultatet igenom 
tillsammans med elevrådsre-
presentanter från Nordals-
skolan, Rådaskolan och 
gymnasiet.

Största undersökningen
– Det är viktigt att vi vet vad 

ni tycker så att vi kan göra 
det bättre. Detta är den 
största undersökningen som 
görs i Melleruds kommun, 
tio procent av befolkningen 
har svarat på enkäten. Det 
handlar om systematiskt 
kvalitetsarbete, vi jobbar 
med resultatet under de två 
åren som går mellan under-
sökningarna, sade Anders 
Pettersson, kultur- och ut-
bildningschef.

Skolsamordnaren Gunnar 
Karlsson framhöll vikten av 
att läraren är intressant så att 
eleverna vill lära sig mer.

– Konkurrensen om elev-
ernas intresse är hård. Elever 
i årskurs tre till sex är mer 
nyfikna än äldre elever, sade 
han.

Känner trygghet
Sammanfattningsvis visar 
svaren att de flesta elever 
känner sig trygga i skolan, 
men att nyfikenheten och 
lusten att lära avtar med ål-
dern i grundskolan. 

På gymnasiet är resultat 
något lägre än vid tidigare 
enkäter.

Allt fler elever använder 
sina iPads på lektionerna, här 
syns största ökningen på 
Rådaskolan.

Arbetsro under lektionerna 
behöver förbättras på högsta-
diet, detsamma gäller lärar-
nas återkoppling gällande 
skolarbetet till eleven (här 
ingår även gymnasiet).

Färre elever anser att man 
har arbetsro på lektionerna 
jämfört med förra undersök-
ningen.

– Vi har tagit bort resurs-
personal på skolan och det är 

nog en anledning till en lägre 
arbetsro. Bland de äldre elev-
erna är det flickorna som 
störs något mer på lektio-
nerna, sade Anders Petters-
son.

Att eleverna känner trygg-
het i skolan har höga siffror, 
särskilt Rådaskolan har för-
bättrat sitt resultat. På gym-
nasiet är det stor skillnad 

I förra veckan skrev Melle-
ruds Nyheter om föräldrar 
i Åsensbruk som oroades 
av ett tjänstemannaför-
slag om nedläggning av 
skolan i Åsen. 
Förslaget visar det sig, var 
vid denna tidpunkt redan 
tillbakadraget, det avslogs av 
kultur- och utbildnings-

Förslag avslogs 15 platser ner 
för Mellerud
Svenskt Näringsliv har 
sedan 2001 undersökt det 
lokala företagsklimatet 
genom en årlig enkät där 
företagen själva får be-
tygsätta en rad områden 
som påverkar hur det är 
att driva företag i den egna 
kommunen. 
Resultatet av undersökning-
en utgör grunden i den ran-
king om företagsklimat som 
publiceras under hösten.

I Mellerud har 96 utvalda 
företag svarat på enkäten och 
resultatet visar att företagen 
ger det lokala företagsklima-
tet fortsatt godkänt. Det sam-

manfattade omdömet för 
2020 i Mellerud är 3,56 vilket 
kan jämföras med rikssnittet 
som ligger på 3,37. Betyget 
mäts på en skala från ett till 
sex. Mellerud tappar dock 15 
platser till placering 151.

I årets undersökning har 
Svenskt Näringsliv gjort 
förändringar i enkätfrågorna. 
En del frågor har tillkommit, 
en del har tagits bort och en 
del frågor har ny formule-
ring. Därför går det inte att 
göra en jämförelse med 2019 
på samtliga frågor.

nämnden den 4 maj och för-
valtningen fick i uppdrag att 
ta fram alternativa kostnads-
sänkningar. 

Istället föreslogs på kultur- 
och utbildningsnämndens 
möte i måndags att personal-
tätheten på Melleruds för-
skolor ska minskas. Från 
som idag 4,9 barn per heltids-
arbetare, till 5,2 barn per 
heltidsarbetare vilket mot-
svarar hur personaltätheten 
är i resten av landets försko-
lor. Förändringen innebär en 
minskning med fyra helårs-
arbetare under 2021, vilket 
minskar personalkostnader-
na med två miljoner kronor.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

mellan flickor och pojkar, där 
de senare känner betydligt 
större trygghet i skolan. 
Snabb feedback gällande 
skolarbetet efterfrågades.

– Det är något vi ska jobba 
mer med, vi måste bli bättre 
på det, underströk Anders 
Pettersson.

Gymnasieelevernas siffror 
visar en försämring när det 

gäller frågan om skolan tar 
tag i de problem som uppstår. 
En förklaring kav vara infö-
randet av distansundervis-
ning på gymnasiet.

Fler pojkar än flickor trivs 
i skolan på högstadiet, siff-
rorna är dock omvända på 
Dahlstiernska gymnasiet.

– Skoltröttheten kommer 
sent i mellanstadiet, det är en 

stor utmaning. Vi behöver 
bra lärare som gör skolan 
intressant. Vi ska jobba till-
sammans med resultatet, 
elevernas upplevelser är 
aldrig fel, konstaterade An-
ders Pettersson.
 Susanne Emanuelsson  

susanne@mellerudsnyheter.se
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Bygg & ElTeknik

0530-127 27      LEgruppen.se Elinstallation - Service - Data - Termografering
Ring 0705-613 603 /Roger Edén • www.eldal.se

ElmontageElmontage
på

Dal

STÄDNING
Veris kan hjälpa dig med HEMSTÄD, FLYTTSTÄD

och andra hushållsnära tjänster (RUT-avdrag)

Vi utför även KONTORSSTÄD
Allt med kvalitetsgaranti!

För mer information och beställning ring 0530-129 05 www.veris.se  

-

!

 

 . 

 

Komplett solskydd både inom- och utomhus

Norra Kungsgatan 14

Njut av solen – när du vill

DIN TOTALENTREPRENÖR 
på bergvärme

blends

2 nyanser

1 nyans

gradient1

gradient2

Låt oss ta hand om hela förloppet!
Från borrning, nedmontering av ditt gamla 
system till det nya är installerat, injusterat 
och klart!

www.dprorservice.se

KG Svets & Maskin AB
Rep. av entreprenad-, jord-  

& skogsbruksmaskiner m.m.

Pressning av hydrauslang
Försäljning av oljor, filter, batterier m.m.

Slipargatan 1, Frändefors • 0521-400 88 eller 070-330 48 05
VÄLKOMNA!

Stort sortiment & 
snabb service

• Däckhotell

Välkommen in!        Öppet vard 8-17, lunch 12-13

0521-315 55 • Brålanda • www.thoresdack.se

Allt inom golv 
och mattor

 Lokala företag till er tjänst!

KVALITET • SÄKERHET • SERVICE

Tel. 0530-600 32 • www.taxidalsland.se

Vi arrangerar bussresor efter era önskemål

Buss

Elinstallation

Städ VVS

Däck

Solskydd

Byggteknik/elteknik

 Bygg

Reparation/service

Ledig plats

Golv

VILL DU SYNAS HÄR?
Kontakta

Christina 
Svensson Callh 

0530-125 40

076-571 79 08

Vänerns unika laxbestånd ska värnas
Överlevnaden för Vänerns 
vilda laxbestånd ska tryg-
gas i ett projekt där EU nu 
satsar 5,5 miljoner kronor. 
Under tre år kommer läns-
styrelserna i Västra Göta-
land och Värmland samla 
in och analysera data om 
Vänerlaxens livsmiljöer. 
Det ska sedan utgöra un-
derlag för en långsiktigt 
hållbar plan.

Vänern har fyra helt unika 
stammar av lax och öring. De 
använder sedan sista istiden 
Vänern, i stället för havet, för 
att äta och växa sig stora.

Tyvärr hotas laxen idag av 
bland annat klimatföränd-
ringar och hotade och ska-
dade livsmiljöer.

– Vi är glada att det här 
viktiga projektet kommer 
igång. Det behövs en tydlig 

plan för att trygga Vänerlax-
ens överlevnad, säger Anna 
Hagelin, projektledare på 
Länsstyrelsen Västra Göta-
land.

Bevara och förstärka
Länsstyrelsens ambition 
med projektet är att skapa en 
anpassningsbar plan för att 
bevara och förstärka de stam-
mar som förökar sig naturligt 

i Vänern i dag. Projektet ska 
också verka för ett hållbart 
fiske där den vilda laxens 
långsiktiga överlevnad inte 
hotas. 

Det kan innebära kraftfulla 
åtgärder som även påverkar 
fisket. 

Stora insatser
För att öka möjligheten till 
naturlig reproduktion krävs 

sannolikt även stora insatser 
och åtgärder för miljöan-
passning och reglering i äl-
varna.

– För att nå framgång med 
arbetet att bevara den vilda 
laxen måste ett helhetsgrepp 
tas som omfattar utmaningar 
i både älv och sjö, och som 
berör såväl vild som odlad 
lax, säger Anna Hagelin.

VILL DU 
SYNAS 
HÄR?

Christina  
Svensson Callh

0530-125 40

Kontakta
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Leg. Optiker Roslind
Köpmantorget 1 • Mellerud • Tel. 0530-419 90

Öppet: Vard 9-18 
Lunch 13-14

Välkommen in till oss!

Lördagsstängt juni, 
 juli & augusti

Följ oss på

Solglasögon på köpet! 

Vid köp av kompletta märkesglasögon medföljer  
receptslipade enstyrkesolglasögon.

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

     

Juli månad stänger vi kl. 17.00
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PREDIKOTURER

DÖDSFALL

SORGTACK
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Kommunens badplatser 
rustade för sommaren

En badrullstol finns att låna i Vita Sannar. Här visas den av Peter Mossberg, Melleruds kommuns fastighets- 
och fjärrvärmechef.

Alla badplatser i Melleruds 
kommun har setts över 
inför sommarsäsongen 
och många positiva för-
ändringar har gjorts. I Vita 
Sannar finns exempelvis 
en badrullstol att låna, en 
nyrenoverad tennisbana 
och en del av stranden 
får besökas av badsugna 
hundar.
Badrullstolen kan lånas mot 
deposition av legitimation i 
Vita Sandar campings recep-
tion, den fanns på plats redan 
förra sommaren men upp-
täcktes av få. Med badrull-
stolen kan man lätt rulla ut i 
vattnet på den blå matta som 
ligger på södra delen av 
stranden. Rullstolen är fly-
tande i vattnet och lätt att ta 
sig ur och i.

– Vi hoppas att många 
rullstolsburna ska upptäcka 
och ha nöje av den i sommar 
säger Peter Mossberg, fastig-
hetschef i Melleruds kom-
mun, när han och gatu- park-
chefen Patrik Storm möter 
upp vid campingen den reg-
niga och småblåsiga freda-
gen förra veckan.

De visar också den nyreno-
verade tennisplanen vid in-
farten till campingen som 
öppnar till midsommar. 
Racket och bollar går att hyra 
i receptionen för den som 
inte har egna.

I Sunnanå har en ny grill-
plats byggts där husbilar förr 
parkerade. 

– Här finns också en ny 
iläggningsramp för båtar, 
byggd efter ett medborgar-
förslag, berättar Peter Moss-
berg.

På Näs badplats har gräs 
rensats bort, ett arbete som 
kommer att fortsätta nästa år. 

Vid Spångens båtklubb 
finns nu möjlighet att tömma 
gråvatten från husvagnar och 
husbilar. I hamnen i Sunnanå 
finns vacumtöming av toalet-

Inspektion av den nyrenoverade tennisbanan som öppnar till midsom-
mar.

All ev. uppvaktning
undanbedes. 

Ulla Hansson, Åsensbruk

UPPVAKTNING

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Skålleruds kyrka för 
Inger Svartling. Som inled-
ning på akten spelade kyrko-
musiker Anders Fredriksson 
”Air” av J. S. Bach. Akten 
förrättades av Carlo Nielsen 
och man sjöng tillsammans 
psalmerna 730 och 190. An-
ders sjöng ”Kom” av J. Jons-
son och som avslutningsmu-
sik spelades ”Amazing 
grace”. Vid kistan togs av-
skedet av de närmaste. Till 
minnet av Inger var koret 
vackert dekorerat med blom-
mor. Gravsättning kommer 
att äga rum på Skålleruds 
kyrkogård.

MELLERUD
Smyrna: Lörd 11 Torgsång. 
Sönd 11 Gudstj. Bengt An-
dersson. Tisd 19 Bönesam-
ling.

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

DÖDSFALL

BRÅLANDA
Smyrna: Sönd 11 Gudstj. 
webbsänds, Youtubkanal 
(Smyrnakyrkan i Brålanda). 
Martin Larsson från Barn-
samariten medverkar.
Equmeniakyrkan Söd-
ra Dal: Sönd 11 Rörvik, 
Gudstj. Sigward K. ”Vårt 
dop – vattnet tar emot dig” 
Inspelade andakter, se hem-
sidan och instagram; equme-
niakyrkansodradal.se.
Brålanda: Månd-Fred 18 
Gemensam bön utanför Pas-
torsexp. Den som inte har 
möjlighet att vara med på 
plats ber där den befinner 
sig. Sönd 15 Utflyktskyrka. 
Samling vid Brålanda fsh. 
för avfärd till utflyktsmålet. 
Mer info finns på sid. 9 i för-
samlingsbladet, på pastors-

exp. telefonsvarare och Fa-
cebook några dagar i förväg.  
Sundals-Ryr: Fred 18.30 
Lovsångskväll i Bokskogen 
i Sundals-Ryr, ta vägen via 
fsh. Vid förändringar i väder 
och innehåll blir lovsångs-
kvällen i fsh.
Gestad: Sönd 10 Gudstj. 
Anette J Carlson och Mia 
Palm. 

FRÄNDEFORS
Frändefors: Onsd 12.30 
Lunchpromenad m andakt. 
13.15 Bibelstudium. Sönd 
11 Högmässa, Martin Ed-
ström. Torsd 18 Skapar-
verkstad i fsh, ta med eget 
pyssel.

JORDFÄSTNING

ter på båtar, husbilar och 
husvagnar.

– Mycket positivt händer 
och nämnas bör att Ström-
bron i Håverud är färdigreno-

verad och öppen igen, påpe-
kar Patrik Storm.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se
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Vi önskar alla 
en fin skolavslutning! 

I år är det inte som det brukar vara. Då får vi göra på andra sätt. Önska en 

fin skolavslutning så här till exempel. Googla Svenska kyrkan så hittar du 

vad som händer i en kyrka nära dig under sommaren.
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FOTBOLL 
Från och med söndag 14 
juni är det åter tillåtet för 
seniorlag att spela trä
ningsmatcher. Men lagen 
måste hålla sig inom di
striktsgränserna. Dessut
om gäller tidigare angivna 
riktlinjer och riksförbudet 
mot samlingar med mer än 
50 personer, vilket gör att 
matcherna spelas utan 
publik.
Dalslands Fotbollförbund 
kommer också att återuppta 
Dalslands Sparbanks Cup 
(DM), men matchdatum är 
inte fastställda ännu.

Seriestart i augusti
Första helgen i augusti startar 
seriespelet i de flesta serierna 
i vårt område. Först ut är 
Melleruds IF som lördag den 
1 augusti tar emot Kungs-
hamns IF i division 4. 

I samma serie får Håfre-
ströms IF på söndagen åka 
till Högsäter för bortamatch.

Söndagen är den stora 
startdagen för distriktsfot-
bollen. I damernas division 3 
tar Åsebro/Brålanda emot 
Stenungssunds IF och i divi-
sion 4 gästas Frändefors IF 
av Stångenäs.

Samma dag åker Kroppe-
fjälls IF:s herrar till Högsäter 

för att möta deras andralag i 
division 6, medan Bäckefors 
tar emot Färgelanda på hem-
maplan.

Division 5 för herrar får 
vänta till helgen efter. På 
fredagen åker Fengersfors 
IK till Färgelanda för borta-
match. På söndagen tar Frän-
defors IF emot Melleruds 
IF:s U-lag, Tösse IF åker till 
Ellenö, och bjuds vi på derby 
mellan Brålanda IF och Åse-
bro IF.

Om matcherna kommer att 
spelas med eller utan publik 
är i dagsläget oklart.

Lars Nilsson

Fotbollen börjar om

Mellerudsseger i 
Coronamästerskapet

HUNDSPORT 
När Linköpings Hundung
dom blev tvingade att 
ställa in sin årliga tävling i 
Freestyle och HTM så be
stämde de sig för att göra 
en onlinetävling. Best in 
Show och Svenska Coro
namästare i Freestyle blev 
Mellerudsekipaget Helén 
Torstensson och hennes 
rottweilertik Ebba.
Deltagarna fick betala en an-
mälningsavgift och filma sig 
själva när de körde igenom 
sitt program, filmen laddades 
upp på Youtube och länken 
skickades till arrangören. 

Det blev verkligen stor 
succé, hela 160 personer 
anmälde sig från både Sve-
rige och Norge. Med det 
höga antalet deltagare fick de 
utöka domarkåren från två 
personer till sex personer. 

De tävlande var i alla möj-
liga nivåer, några hade aldrig 
kommit ut på tävling medan 
några har ingått i svenska 
landslaget i flera år. Många 
deltog för att bibehålla inspi-
rationen till träning trots in-
ställda tävlingar, andra hade 
bytt program och ville få 
kritik från domarna för att 
kunna utveckla sina program 
så det var klart för start när 
tävlingarna väl är igång igen. 

Tävlingen var indelat i sex 
olika klasser. HTM hade en 
blåbärsklass och en öp-
penklass. Freestyle hade två 
blåbärsklasser A och B (på 
grund av stort deltagarantal) 
och en öppenklass. Team-
work to music hade en klass.

Från Melleruds BK
Från Melleruds brukshund-
klubb deltog Erica Wrisman 
med jack russel terriern 
”Zorro” i Freestyle blåbärs-
klass A med låten från Bum-
bibjörnarna samt Helén Tor-
stensson med rottweilertiken 
”Ebba” i HTM blåbärsklass 
med låten från filmen Snuten 
i Hollywood. Hon utklädd 
till en polis ur specialstyrkan. 

När alla program var in-

Rottweilern Ebba och hennes matte Helén Torstensson, Melleruds BK, 
kammade hem storslam genom att både bli Best in Show och Svenska 
Coronamästare i Freestyle. Blombuketten fick de efter segern av Mel-
leruds BK. Foto: Helén Torstensson.

Gräsbrand i Ingribyn

Det inkom larm om gräs
brand i Ingribyn,  mellan 
Mellerud och Åsensbruk 
tisdagen 2 juni klockan 
16.05. 
Branden uppstod troligtvis 
under slåtterarbete på en 
vallodling, då knivarna slagit 
emot någon sten och det bil-
dats gnistor. Det var mycket 
torrt i markerna. Styrkeleda-

ren Henrik Karlsson berät-
tade att det brann på sex 
ställen med 20-30 centimeter 
höga lågor när han anlände 
till platsen. Detta kunde 
släckas med pulversläckare,  
därefter vattengjöts eldhär-
den på cirka 1 000 kvadrat-
meter av styrkan från Mel-
lerud. 

Styrkorna från Brålanda 

och Åsensbruk fick samtidigt 
rycka ut på en likvärdig 
brand i Bränna. 

Bonden som slog gräset i 
Ingribyn agerade rådigt och 
körde runt elden med sin 
traktor för att förhindra 
spridning innan brandkåren 
var på plats.
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se

Räddningstjänsten vattengjuter området där det brunnit.

Fyra till sjukhus

Det blev en rejäl kollision när de två bilarna frontalkrockade. Bilen till vänster var enligt uppgift den som 
orsakade kollisionen.

MELLERUD 
Det inträffade en frontal
krock vid korsningen till 
Bergs Säteri intill Holms 
kyrka strax före 23.30 
på lördagsnatten. Fyra 
personer fick köras till 
sjukhus, varav en med 
ambulanshelikopter.
I den ena bilen fanns enligt 
vittnesuppgifter tre till fyra 
personer, varav två-tre avvek 

från platsen. När Räddnings-
tjänsten kom till platsen 
fanns bara en man i 30-årsål-
dern kvar. Denne var onykter 
och togs omhand av polis. 
Mannen är misstänkt för 
grovt rattfylleri och vårds-
löshet i trafik.

Det var denna bil som en-
ligt uppgift orsakade kolli-
sionen. 

I den andra bilen färdades 
fyra personer, samtliga för-

I bilen som syns på bilden färdades fyra personer, samtliga avfördes till sjukhus. Ambulanshelikoptern hämtade 
den svårast skadade personen. 

skickade till arrangören blev 
det en lång väntan på resul-
tatet, domarna hade det minst 
sagt svettigt med alla pro-
gram och skriva kritik, mitt i 
allt hade de en hel del teknik-
strul. 

Men till slut efter cirka två 
veckor kom resultaten. Först 
ut kom resultaten för blåbärs-
klass A i Freestyle där Erica 
och Zorro kammade hem 25 
poäng och en fjärdeplacering 
av 28 startande. 

Domarkritiken löd: 
Precision och samarbete: 

Några små missar i fokus i 
början sedan jobbar han jät-
tefint! Man blir sååå glad av 
att titta på er! 8,1 poäng

Innehåll: Bra variation av 
trix för klassen och bra an-
vändande av planen! 8,3 
poäng

Tolkning av musik: Bra 
musikval till hunden! Bra 
tajming! Lycklig domare! 
Fortsätt bara så här! Härligt 
ekipage! 8,6 poäng.

Några timmar senare kom-
mer resultaten för blåbärs-
klassen i HTM där Helén och 
Ebba fick 27,45 poäng och 

klassvinst av 31 startande. 
Kritiken från domarna: 
Precision och samarbete: 

Fantastisk och härligt samar-
bete, precision och självstän-
digt arbete långt över vad 
klassen kräver! 9,4 poäng

Innehåll: Mycket bra va-
riation för klassen och 
snygga övergångar! 8,75 
poäng

Tolkning av musik: Bra 
musik till hundens utstrål-
ning och finfin tolkning av 
musiken! 9,3 poäng

Slutord: Fantastiskt! Så 
väl genomarbetat och otro-
ligt charmigt ekipage och 
program!” 

När alla klassvinster var 
avklarade var det dags för de 
sex domarna att utse vem 
som skulle ta hem titeln Best 
in show och Svenska Coro-
namästare i Freestyle 2020 
av 160 startande.

Segrare blev Helén Tor-
stensson och Ebba från Mel-
leruds brukshundklubb.

des till sjukhus. Den man 
som fick svårast skador häm-
tades med ambulanshelikop-
ter. Mannen var då vid med-
vetande, men hade svåra 
smärtor längs hela ena sidan.

Under helgen har det ge-
nomförts förhör. Det kom-
mer att göras fler förhör.
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se
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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

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 

Bänkskivor
Fönsterbrädor

Gravstenar – renovering
070-685 22 27

TRESTADS  
STENHUGGERI AB

Byggnadsställningar
076-195 60 72

blends

2 nyanser

1 nyans

gradient1

gradient2

VVS
Allt inom 

olesensbygg@gmail.com

Storgatan 26 i Brålanda 
Tel: 0761-95 53 60

Även vaxning

fotvård
Blommans

Flyttstäd
Veckostäd
Fönsterputs

Rullande sy 
& hemservice

070-649 32 86

Maritha Johans on
Leg. psykoterapeut

Samtalsmottagning

073-745 21 50

• Individuella samtal
• Par- och relationssamtal

www.marithas.se

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

TRÄDGÅRDSTJÄNSTER
Gräsklippning, trimning,  
lövblåsning och  
bortforsling  
Har egna maskiner

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

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

Inramning
Konstnärsmaterial

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

Martin
073-99 21 446

Kompletta 
badrumsrenoveringar

www.grongestaltning.se

Grön Gestaltning
Trädgårdsanläggning
Fredrik Persson
073-691 31 24

Maskiner och lastbilar
Sand, grus, singel, jord 

och täckbark
Rolf: 070-537 34 72

www.vermdal.se

DALVÄRM

Stefan   Christoffer

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

0530-421 64

 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 

LEDIGA PLATSER

Är du den vi söker?
Vi söker medarbetare till kassa/kundtjänst på 
kontoret i Ed, som vill bli en del av vårt team. 

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

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

Namn:                             

Adress:    Tel:

Postadress:                                                

MellerudsFyndet
Annonsera för bara 75:-

SÄLJES SKÄNKESBYTESKÖPES

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

 SÄLJES

Aqvatron 
Toaanläggning kopplas till vat-
tentoalett, lämplig till fritidshus. 
Pris: 4500:- Nypris ca 20 000:-. 
Per Johansson 070-551 64 97.

Bäst-Var-Dag-kurs

HUNDSPORT 
Under våren har instruk-
tören Maria Ihrén med 
stöttning av Chicki Wallin 
haft en valpkurs. Kursen 
har använt sig av Svenska 
Brukshundklubbens se-
naste på kursfronten som 
kallas för Bäst-var-dag. 
Kursen är baserad på att 
hundägare ska få den bästa 
möjliga vardagen tillsam-
mans med sin hund. Vardags-
träningen ska vara enkel, ef-
fektiv och använda sig av 
roliga övningar som skapar 
trygga och förtroendeingi-
vande band med sin hund.

Kursdeltagarna har fått gå 
igenom passivitet, inlärning 

Veronica Mellander med labradoren Lycka vid ett kurstillfälle där deltagarna kör lite miljöträning.

av enklare saker såsom sitt, 
ligg, hantering, inkallning, 
vikten av belöningar och så 
vidare. 

Framförallt har de fått lära 
sig att det ska vara roligt att 

ha hund och det hunden gör 
ofta blir den bra på.  

Text: Helén Torstensson 
Melleruds BK  

Foto: Chicki Wallin,  
Melleruds BK
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ÅTERFÖRSÄLJARE FÖR SÖDERBERG & HAAK

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

Gräs & buskröjning

073-050 04 17
Tage Andersson

073-354 47 84

ALLT INOM 
BYGG

Canal Digital, Viasat 
och Boxer

070-328 08 60 
lars@dalslandsantennservice.se

Da l s l ands

Antenn-
Service
Da l s l ands

Antenn-
Service

Grundig Tv
070-328 08 60 

lars@dalslandsantennservice.se

Da l s l ands

Antenn-
Service
Da l s l ands

Antenn-
Service

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%

Onsdag
06:00 Morgonstudion 
09:10	Hemmagympa	med	Sofia	
09:30 Livet i Fagervik 
10:15 Hemma igen 
11:55 Älska mig 
13:15 Svenska tv-historier 
13:45 Stjärnor hos Babben 
14:45 Svenska krusbär 
14:55 Gilbert Grape 
16:50 McLeods döttrar 
17:35 Ginos italienska frestelser
18:00 Rapport, Lokala nyheter 
18:25 Kulturnyheterna 
18:38 Sportnytt 
18:45 I skogsmusens rike 
19:25 Dom kallar mig... 
19:30 Rapport 
19:55 Lokala nyheter 
20:00 Älskade Husby 
21:00 Enkel resa till Korfu 
21:50 Ögonblicken som 
 förändrade sporten
22:20 99% Norsk, Skam France 
23:10 Rapport 
23:15 Kärlek och fördom 
00:15 Poldark 
01:15 Monty Dons amerikanska
 trädgårdar 
02:15 Sjukt oklar , McLeods döttrar 
04:55 Ginos italienska frestelser
05:20 I skogsmusens rike 

08:55 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 Träning i djurparken
18:00 Tjejer gör lumpen 
18:30 Dold kamera bland djuren 
19:25 Himlens mörkrum – bilder 
 ur arkivet
19:30 Antikduellen 
20:00 Unisa 
20:30 Drömmarnas hantverk 
21:00 Aktuellt 
21:39 Lokala nyheter 
21:49 Kulturnyheterna 
21:56 Nyhetssammanfattning 
22:00 Sportnytt 
22:15 Game of thrones 
23:35 Återupptäckten 
00:30 När corona kom till
 Tornedalen
01:00 Dold kamera bland djuren 
01:55 Sportnytt 
02:10 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 
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 
22:00 TV4Nyheterna 
22:30 Ekonominyheterna 
22:40 Sporten 
22:55 TV4Vädret 
23:00	Hawaii	five-0	
23:55 CSI 
00:55 Law & order
02:50	Hawaii	five-0	
03:45 En plats i solen
05:30 Köket

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

Veris Kooperativ
Hem- och flyttstäd m.m.
Rutavdrag • Kvalitetsgaranti
Tel. 0530-129 05
www.veris.se

FRÅN A-Ö Vill du att ditt företag ska 
synas här varje onsdag?

Boka plats! 3, 6 eller 12 månader. Kontakta 0530-125 40 eller annons@mellerudsnyheter.se

K-E:s Bil & Däck
Däckservice
Bil/maskinreparationer 
Sven-Ingvar Andersson
0521-301 16, 070-254 03 30  
Atterud. Öppet: Mån-fre 7.30-17.00

Annonsera i A-Ö
 Boka 3, 6 eller 12 månader

Moms tillkommer. Annonsstopp torsdagar kl. 15.00

0530-125 40

100:-/vecka
3 rader + rubrik. 10:-/extra rad

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

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

ALLTJÄNST

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

BILDELAR

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

BILLACKERING

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

BILSERVICE

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

DJUR, TRÄGÅRD, 
LANTBRUK

LastvagnsCenter AB -  
El & Diesel 
Specialistkompetens för diesel-
pumpar, insprutare/injektorer. 
Fiat Professional och Iveco 
auktorisation
Husbilsservice Fiat och Iveco. 
Alla storlekar.
www.lastvagnscenter.se
Tel: 0522-172 00

DIESELSERVICE -  
TRANSPORTBILS-

SERVICE

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

DÄCK, 
DÄCKVERKSTAD

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

ENTREPRENAD

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

FÄRG

Svenska Glaslösningar AB
(f.d. Wressel’s Glas)
Bilglas – Planglas – Plast – 
Svetsning
Gäller det glas hör av er till oss.
Tel: 070-781 52 81

GLASMÄSTERI

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

GOLV

Bäckebol thai massage
Thaimassage – Oljemassage – 
Fotmassage
Boka tid: 073-904 70 93 svensk
              070-015 39 15 engelsk
Järn, Bäckebol 1, 464 93 Mellerud

MASSAGE 

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

MÖBELTAPETSERARE

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

PIZZERIA

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

SMÅDJURS-
VETERINÄR

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

STUBBFRÄSNING

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

STÄD

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

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

TJÄNSTER

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

TRÄDFÄLLNING

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

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

TRÄDGÅRDSTJÄNST

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

VÄRMEPUMPAR

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

STÄD

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

DÄCK, 
DÄCKVERKSTAD

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

DJUR, TRÄGÅRD, 
LANTBRUK

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

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

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

Stödprenumeration 2020  
kostar bara 340 kronor

Stöd lokal
journalistik

MNYHETER
ELLERUDS

 LOKALTIDNINGEN FÖR MELLERUD
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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 
19:30 Halv åtta hos mig 
20:00 Badhotellet 
21:00 Blodsbröder 
22:00 TV4Nyheterna 
22:30 Ekonominyheterna 
22:40 Sporten 
22:55 TV4Vädret 
23:00	Hawaii	five-0	
00:00 CSI 
00:55 Law & order: Special 
 Victims Unit 
02:50	Hawaii	five-0	
03:45 En plats i solen – borta 
 eller hemma bäst 
05:30 Köket 

06:00 Morgonstudion 
09:10	Hemmagympa	med	Sofia	
09:30 Livet i Fagervik 
10:15 Hemma igen 
12:05 Älska mig 
13:35 Tillbaka till Yorkshire 
15:05 Fem trappor upp 
16:35 Engelska Antikrundan 
17:35 Ginos italienska frestelser 
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 
19:55 Lokala nyheter 
20:00 Friidrott
21:00 Familjeband 
21:45 Efterlysta för mord 
22:30 Gift vid första ögonkastet 
 Norge
23:15 Rapport 
23:20 Normala människor 
23:55 Älskade Husby 
00:55 Ett fall för Vera 
02:25 Hundra procent bonde 
04:55 Ginos italienska frestelser 
05:20 112 Ambulans 

09:00 Forum 
12:00 Rapport 
12:03 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 Fårens väg till sommarbete
18:00 Jakttid 
18:30 Dold kamera bland djuren 
19:25 Himlens mörkrum 
 – bilder ur arkivet
19:30 Antikduellen 
20:00 Världens natur: Alla dessa 
 ekorrar 
20:50 Svenska hemligheter: 
 Fängelset 
21:00 Aktuellt, Lokala nyheter 
21:49 Kulturnyheterna 
21:56 Nyhetssammanfattning 
22:00 Sportnytt 
22:15 Ekonomibyrån 
22:45 Eden 
00:50 Dold kamera bland djuren 
01:45 Sportnytt 
02:00 Nyhetstecken 
02:10 Min röst: Minun ääni 

05:45 Nyhetsmorgon 
10:00 Malou efter tio 
12:00 Hem till gården 
12:30 Bytt är bytt 
13:30 Halv åtta hos mig 
14:00 En plats i solen – 
 borta eller hemma bäst 
16:00 Dr Phil, 17:00 Efter fem 
17:50 Bli vän med V75 
17:55 Efter fem 
18:50 Keno 
19:00 TV4Nyheterna 
19:15 Sporten 
19:20 TV4Vädret 
19:30 Postkodmiljonären med
 Sommarvinnare 
20:00 Jonas Gardell – Queen of
 fucking everything 
22:00 TV4Nyheterna och sport 
22:05 TV4Vädret 
22:15 Hamilton: Men inte om det
 gäller din dotter
00:05 Atomic blonde 
02:25 Hot pursuit 
04:05 En plats i solen – 
 borta eller hemma bäst 
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 Historier från Norge runt 
18:00 Gentlemän och bedragare 
18:30 Dold kamera bland djuren 
19:25 Himlens mörkrum – bilder
 ur arkivet 
19:30 Antikduellen 
20:00 The square: Bakom
 kulisserna 
20:55 Örtskolan 
21:00 Aktuellt 
21:22 Kulturnyheterna 
21:30 Sportnytt 
21:45 Min lycka 
23:05 Game of thrones 
00:25 Jakttid 
00:55 Dold kamera bland djuren 
01:50 Sportnytt 
02:05 Nyhetstecken 

06:00 Morgonstudion 
09:10	Hemmagympa	med	Sofia	
09:30 Livet i Fagervik 
10:30 Hemma igen 
12:05 Älska mig 
13:35 Monty Dons amerikanska 
 trädgårdar 
14:35 Svenska krusbär 
14:45 Lita på mig, älskling! 
16:15	K-märkta	ord	
16:20 Tårtgeneralen 
18:00 Rapport 
18:15 Lokala nyheter 
18:25 Kulturnyheterna 
18:38 Sportnytt 
18:45 Första hunddejten 
19:30 Rapport 
19:55 Lokala nyheter 
20:00	Falkenbergsrevyn	2020
21:30 Poldark 
22:30 Falsk identitet 
23:25 Rapport 
23:30 The Graham Norton show 
00:00 Gift vid första ögonkastet 
 Norge
00:45 Sanditon 
01:30 Catastrophe 
01:55 Raggarjävlar 
04:45 Gift vid första ögonkastet 
 Norge 
05:30 Kärlek kostar kilon 

06:15 Landet runt 
07:00 Älskade Husby 
08:00 Familjen Hammarström 
08:30	Svenska	tv-historier	
09:00 t i Fagervik 
12:00 Första hunddejten 
12:45 Djurungarnas första år 
13:35 I skogsmusens rike 
14:15	Svenska	tv-historier	
14:45 Kärlek kostar kilon 
15:30 Monty Dons amerikanska 
 trädgårdar
16:30 The Graham Norton show 
17:00 Enkel resa till Korfu 
17:50 Helgmålsringning 
17:55 Sportnytt 
18:00 Rapport 
18:15 Tage 
19:25 Dom kallar mig... 
19:30 Rapport 
19:45 Sportnytt 
20:00	Electric	Banana	Band	-	40	
 år av glad djungelrock
21:00 Leif & Billy 
21:30 Dublin murders 
22:30 Rapport 
22:35 Sisters 
00:30 Lejonkvinnan 
02:35 Familjeband 
05:05	Electric	Banana	Band	-	40	
 år av glad djungelrock

08:35 Hej Morre 
09:05 Tjejer gör lumpen 
09:35 Min röst: Minun ääni 
10:05 Jakttid 
10:35 Gentlemän och bedragare 
11:05 Skattjägarna 
11:35 Det omöjliga landet 
12:30 Ekonomibyrån 
13:00 Ekdal och Ekdal 
14:00 Agenda: Partiledardebatt 
15:30 När corona kom till 
 Tornedalen 
16:00 Rapport 
16:05 Anslagstavlan 
16:10 Återupptäckten 
17:05 The square: Bakom 
 kulisserna 
18:00 Komiska genier: Jerry 
 Lewis
19:00 Kulturstudion 
19:05 Charles Ives – Three place 
 in New England 
19:30 Grattis, Clara! – Clara
	 Schumann	200	år	
20:25 She composes like a man 
21:00	Women	make	film	
23:00 Deutschland ’86 
23:45 Alina reser österut 
00:15 Ekonomibyrån 
00:45 Drömmarnas hantverk 
01:45 Sportnytt 

06:00 Makalösa hem 
07:00 Bygglov 
07:55 Nyhetsmorgon LIVE
11:30 Jonas Gardell – Queen of
 fucking everything 
13:25	En	EM-historia	
14:25 Halv åtta hos mig 
15:25 Monster till svärmor 
17:30 V75 Direkt LIVE
17:55 Keno 
18:00 V75 Direkt LIVE
19:00 TV4Nyheterna LIVE
19:15 Sporten LIVE
19:25 TV4Vädret LIVE
19:30 Postkodmiljonären med
 Sommarvinnare 
19:55 Lotto, Joker och
 Drömvinsten
20:00 Wild kids 
21:00 Overboard 
22:00 TV4Nyheterna LIVE
22:05 TV4Vädret LIVE
22:15 Overboard 
23:30 Hell or high water 
01:35 Black or white 
04:05-05:55 Younger 

06:05 112 Ambulans 
06:45 McLeods döttrar 
09:00 Livet i Fagervik 
10:00 Ginos italienska frestelser
11:40 Rinkside 
12:00 Tage 
13:10 Gift vid första ögonkastet
 Norge 
13:55	K-märkta	ord	
14:00 Leif & Billy 
14:30	Falkenbergsrevyn	2020	
16:00	Electric	Banana	Band	-	40	
 år av glad djungelrock
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 
20:55	K-märkt	form	
21:00 Ett fall för Vera 
22:30 Rapport 
22:35 Mordutredningen 
23:35 Efterlysta för mord 
00:20 Dublin murders 
01:20 Kärlek och fördom 
05:15 Landet runt 

10:00 Gudstjänst 
10:30 Charles Ives  – Three place 
 in New England 
10:55 Grattis, Clara! – Clara
	 Schumann	200	år	
11:55 She composes like a man 
12:30 Komiska genier: Jerry 
 Lewis
13:30 Antikduellen 
15:30 Unisa 
16:00 Rapport 
16:05 Helt ärligt 
16:25 Tjejer gör lumpen 
16:55 Örtskolan 
17:00 Ni idea 
17:10 Europa runt hörnet 
17:38 Kortfilmsklubben	–	spanska
17:43	Nyfiken	på	Sverige	
 – somaliska 
18:00 Nya perspektiv 
19:00 Världens natur: Alla dessa
 ekorrar 
19:50 Svenska hemligheter: 
 Fängelset
20:00 Yrke författare: Kjell Westö 
20:55 Anslagstavlan 
21:00 Aktuellt, 21:15 Agenda 
22:00 Dox 5 år: Grizzly man 
23:40 Gudstjänst 
00:10 Ekdal och Ekdal 
01:10 Omöjlig kärlek i Indien 

06:00 Makalösa hem 
07:00 Bygglov 
07:55 Nyhetsmorgon 
11:30 Karl Fredrik på Österlen 
12:30 Renées brygga 
13:30 Anders knackar på 
14:30 Wild kids 
15:25 Kurt och Lang 
15:55 Humorfavoriter 
16:55 Solsidan 
17:55 Keno 
18:00 Bingolotto 
18:55 TV4Nyheterna 
19:10 Sporten 
19:20 TV4Vädret 
19:30 Bingolotto 
20:00	En	VM-historia	
21:00 Kommissarie Van der Valk 
22:00 TV4Nyheterna 
22:05 TV4Vädret 
22:15 Kommissarie Van der Valk 
23:10 GW:s mord 
00:10 Gordon Ramsay och kokainet 
01:10 Badhotellet 
02:20 En plats i solen
04:20 Younger 
05:10 Halv åtta hos mig 
05:30 Köket 

05:45 Nyhetsmorgon
10:00 Downton Abbey 
11:30 Halv åtta hos mig 
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 Lego Masters Australien 
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 Kalla fakta dokumentär 
22:00 TV4Nyheterna 
22:30 Ekonominyheterna 
22:40 Sporten 
22:55 TV4Vädret 
23:00 Late night concert 
00:00 CSI 
01:00 Law & order 
02:55	Hawaii	five-0	
03:55 En plats i solen
05:05 Halv åtta hos mig 
05:30 Köket  

05:45 Nyhetsmorgon  
10:00 Downton Abbey 
10:55 Downton Abbey 
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 Kurt och Lang 
17:30 Lego Masters Australien 
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 
22:35 Ekonominyheterna 
22:40 Sporten, 22:55 TV4Vädret 
23:00 Late night concert 
00:00 CSI 
00:55 Law & order: Special ... 
03:00	Hawaii	five-0	
03:55 En plats i solen 
05:05 Halv åtta hos mig 
05:30 Köket 

06:00 Morgonstudion 
09:10	Sommargympa	med	Sofia	
09:30 Hemma igen, Sportspegeln 
11:45 Revansch, Landet runt 
12:45 Hundra procent bonde 
13:30 Monty Dons amerikanska 
 trädgårdar. 
14:30	Electric	Banana	Band	-	40	
 år av glad djungelrock
15:35 Rätten att älska 
16:50 McLeods döttrar 
17:35 Ginos italienska frestelser 
18:00 Rapport, 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 Bergman revisited 
21:00 22 juli 
21:50 Familjen Hammarström 
22:20 Sjukt oklar 
22:35 Rapport 
22:40 Min pappa Toni Erdmann 
01:15 Biltokig 
02:15 Normala människor 
02:45 McLeods döttrar 
04:50 Ginos italienska frestelser
05:1 Kärlek kostar kilon 

08:00 Ni idea 
08:10 Europa runt hörnet 
08:38 Kortfilmsklubben	–	spanska
08:43 Nyfiken	på	Sverige	–	somaliska
09:00-16:15 Forum 
12:00, 16:00 Rapport 
16:15 Gudstjänst 
16:45 Drömmarnas hantverk 
17:15 Örtskolan 
17:20 Nyhetstecken 
17:30 Oddasat 
17:45 Uutiset 
17:55 Himlens mörkrum – bilder 
 ur arkivet 
18:00 Skattjägarna 
18:30 The square: Bakom 
 kulisserna 
19:30 Matmagasinet 
20:00 Det omöjliga landet 
20:55 En bild berättar 
21:00 Aktuellt 
21:39 Lokala nyheter 
21:49 Kulturnyheterna 
21:56 Nyhetssammanfattning 
22:00 Sportnytt, Fotbollsstudion 
22:40 Exit, 23:15 Au pair i Miami 
23:45 Agenda 
00:30 Alina reser österut 
01:00 Tjejer gör lumpen 
01:45 Sportnytt 
01:55 Nyhetstecken 

09:00 Forum 
12:00 Rapport 
12:03 Forum 
16:00 Rapport 
16:05 Forum 
16:15 Agenda 
17:00 Jag ska hem till mamma 
17:15 En bild berättar 
17:20 Nyhetstecken 
17:30 Oddasat 
17:45 Uutiset 
17:55 Så träffades vi 
18:05 Helt ärligt 
18:30 Dold kamera bland djuren 
19:25 Örtskolan 
19:30 Antikduellen 
20:00 Kapten Nemos barn 
21:00 Aktuellt 
21:39 Lokala nyheter 
21:49 Kulturnyheterna 
21:56 Nyhetssammanfattning 
22:00 Sportnytt 
22:15 The Frankenstein chronicles 
23:00 Min röst: Muro glaso 
23:30 Alina reser österut 
00:00 The square: Bakom 
 kulisserna 
00:55 Dold kamera bland djuren 
01:50 Sportnytt 
02:05 Nyhetstecken 

06:00 Morgonstudion 
09:10	Sommargympa	med	Sofia	
09:30 Hemma igen 
11:15	Falkenbergsrevyn	2020
12:45 Leif & Billy 
13:15 I skogsmusens rike 
13:55	K-märkta	ord	
14:00 Kärlek kostar kilon 
14:45 Gift vid första ögonkastet
15:30 Det är aldrig för sent 
16:50 McLeods döttrar 
17:35 Ginos italienska frestelser
18:00 Rapport 
18:15 Lokala nyheter 
18:25 Kulturnyheterna 
18:38 Sportnytt 
18:45 Hundra procent bonde 
19:30 Rapport , Lokala nyheter 
20:00 Biltokig 
21:00 Förälskad och förvirrad
22:30 Catastrophe 
23:00 Rinkside, 23:20 Rapport 
23:25 Ögonblicken som 
 förändrade sporten 
23:55 99% Norsk 
00:25 Skam France 
00:45 Mordutredningen 
01:45 Falsk identitet 
02:40 McLeods döttrar 
04:50 Ginos italienska frestelser
05:15 Hundra procent bonde 
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Melodikrysset v.24 - 13 juni

Melodikrysset lördag kl. 10.03 i P4. Lösningen ska vara inne senast onsdag i nästa vecka

Adress: Melodikrysset, Sveriges Radio P4, 109 12 Stockholm

Namn:.....................................................................................................................................................

Adress:...................................................................................................................................................

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

Tel. 0530-125 40

christina@mellerudsnyheter.se 
Storgatan 20, Mellerud  

www.mellerudsnyheter.se
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Annorlunda studentfirande i Mellerud

MELLERUD 
I fredags var det student-
firande i Mellerud och 
Åsensbruk. Det såg gan-
ska annorlunda ut jämfört 
med tidigare år, med an-
ledning av covid-19. Men 
studenterna var lika glada 
och lyckliga som vanligt.
Studierna har skett med dis-
tansundervisning sedan slu-
tet av mars.

– Det har gått över förvän-
tan. Vi har tagit in de som 
behövt extra stöd en och en 
eller två och två. Jag tycker 
eleverna tagit bra ansvar för 
sina studier. De som velat har 
också kunnat hämta lunch 

här, det är väldigt bra att 
kommunen ordnat med det, 
säger Helena Eliasson, klass-
lärare BF-programmet.

Rektor Matti Bertilsson 
menar att skolan fått ställa 
om mycket, undervisningen 
har mestadels skett via 
Teams.

– Det har inneburit mycket 
arbete både för lärare och 
elever. Vi har saknat närun-
dervisningen. Men det har 
ändå flutit på hyggligt bra i 
det svåra som varit, konsta-
terar Matti som även höll tal 
till studenterna.

Klassvis
Studentfirandet skedde 

klassvis. Först ut var VVS-
eleverna i Åsensbruk, följt av 
lärlingsprogrammet, barn- 
och fritidsprogrammet och 
estetprogrammet som firades 
av på Dahlstiernska gymna-
siet i Mellerud.

Efter klassfotografering 
bjöds alla på buffé, där elev-
erna fick gå fram en och en 
och bli serverade av sina 
mentorer och klasslärare. 
Den blomstertid nu kommer, 
Studentsången och Du gamla 
du fria sjöngs under målti-
den, där alla satt med behö-
rigt avstånd till varandra. 
Efter kaffe och tårta delades 
betygen ut och studenterna 
fick en och en gå ut och ge-

nom en portal vidare till sina 
föräldrar som tog emot med 
plakat vid Idrottshuset. 

– Jag hade min praktik i en 
blomsterbutik och ska läsa 
till florist. Jag har klätt bågen 
till portalen och gjort två 
buketter som står intill den, 
berättar Jaquline Gardtman, 
lärlingsprogrammet. Själva 
bågen har Markus Johans-
son, LL2 tillverkat.

Strålande humör
Gustav Almqvist, LL3, är på 
strålande humör.

– Det känns så jävla under-
bart! Jag har haft det lite svårt 
i skolan och fått bra hjälp i 
skolan. Och nu är jag äntli-

gen här och tar studenten, det 
känns så otroligt bra. Jag har 
tänkt att läsa till undersköter-
ska, säger Gustav.

Sara Finn von Brömsen, 
LL3, bor i Vargön och ska ha 
fest i Flo bygdegård senare 
samma dag.

– Men jag har mått skit, jag 
låg hemma i 2,5 vecka i co-
rona och mailen till skolan 
funkade inte så jag har inte 
kunnat ha lektioner på tre 
månader. Som tur är har jag 
jobb året ut, säger hon.

Robin Leimeroth, BF3, 
ska plugga vidare till grund-
skollärare.

– Skönt att vara klar med 
gymnasiet, konstaterar han.

Ludwig Sannebro, ES3, 
beskriver skolan som liten 
och lugn.

– Det har varit väldigt trev-
ligt och bra att gå här. Att läsa 
via distans har varit ganska 
svårt som estetelev, men det 
har flutit på bra. Vi har fått 
låna hem instrument att spela 
på. Nu ska jag sommarjobba 
i en matbutik. Jag ska ta ett 
sabbatsår för att jobba och 
resa. Sedan funderar jag på 
att läsa vidare till lärare, be-
rättar Ludwig.
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se

Fotnot: Nästa vecka pre-
senteras klassfoton på alla 
studenter.

Gustav Almqvist, LL3, var på strålande humör. Här med Petter Olsson som stod för musikunderhållningen.Samling framför en skärm där tre lärare och elev deltog via Teams, vilket var mycket uppskattat.

Biologisk mångfald tema på sommarblommor

Christina Kjellin och Elisabeth Noreen sittande i blomsterhavet som ska planteras ut runt om i kommunen under juni månad. Årets tema är bio-
logisk mångfald.

Årets sommarblommor 
inom kommunen har te-
mat biologisk mångfald 
för att locka fler arter till 
Mellerud. Det är ett steg i 
arbetet är att omvandla en 
del av kommunens gräs-
ytor till blomrika ängar.  
Under juni månad planteras 

växter och blommor för som-
maren ut i kommunen. Pla-
nen är att allt ska vara klart 
till midsommar. Sammanlagt 
är det cirka 3 250 plantor av 
25 olika sorter. Sorterna har 
valts ut för att de gynnar pol-
linatörer och är bland annat 
angelonia, sommarriddar-

sporre, gul solboll, grekisk 
lövkoja, blomstertobak, 
sommarrudbeckia och sal-
via.  

Vi träffar Christina Kjellin 
och Elisabeth Noreen som 
håller på att sortera alla som-
marblommor som placerats 
ut vid kommunförrådet.

– De här ska upp till Åsens-
bruk och Håverud, förklarar 
Christina och pekar på en 
mängd vackra växter. 

Hon har valt blått som 
genomgående färg, såsom  
verbena, spanska jungfrun, 
heliotrop, blå snokört, Prins 
Gustavs öga och sommar-

flox. Här syns även rosa och 
vita blommor.

I Mellerud kommer som-
marblommorna att planteras 
i de stora rabatterna utanför 
Tingshuset, i den runda ra-
batten i korsningen vid Hem-
köp Kvarnkullen, vid Bergs 
och Resecentrum samt bib-
lioteket. Vid torget finns re-
dan perenner, så sommar-
blommor ska planteras i 
krukor.

– I fjol satte vi blommor i 
Erikstad och Dalskog för 
första gången på många år, 
det gör vi i år också. I Dals 
Rostock planteras det vid af-
fären, skolan och förskolan, 
berättar Christina.

I år handlar det om nästan 
1 000 fler blommor än i fjol, 
några är dock mindre i stor-
leken.

– Vi hoppas det ska dofta 
en del också, exempelvis jät-
tetobak, salvia, grekisk löv-
koja  och sommarlupinerna, 
förklarar Elisabeth.

Biologisk mångfald hand-
lar om att ha ett rikt växt- och 
djurliv, en bra blandning och 
variation mellan växter, djur 

och livsmiljöer. Ju fler olika 
slags djur och växter det 
finns på en plats, desto större 
biologisk mångfald har plat-
sen. 

Genom att omvandla vissa 
ytor till ängar, gynnas den 
biologiska mångfalden. De 
områden som har valts ut för 
ängar i år är; vid Ängenäs, 
mellan Fagerlidskolan och 
Erlandserud och vid badplat-
sen Sundserud.  

Ängar är en av våra mest 
artrika miljöer och en viktig 
livsmiljö för bin, humlor, 
blomflugor, skalbaggar och 
fjärilar. 

Förutom ängsetableringen 
kommer vissa gräsmattor att 
bli så kallade blommande 
gräsmattor. Gräset kommer 
inte att klippas lika ofta för 
att låta örterna blomma. Då 
hittar till exempel bin och 
fjärilar mat så att fjärilslarver 
kan utvecklas till nya fjärilar. 
När örterna har blommat, 
klipps gräsmattorna lite kor-
tare igen framåt hösten.  
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se
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