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1490
/m

Från

Välkomna!

Premiumtrall

28x120mm. Tryckimpregnerad.  
Finns i flera längder. 
Åtgång ca 8,2 m/m2.

Några av barnen på förskolan Blåsippan i Dals Rostock som deltagit i grävarbetet där de hittat en mängd gamla saker på sin skolgård. Foto: Privat.
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Unga arkeologer 

Priserna gäller måndag 22/6 – söndag 28/6 2020  
med reservation för ev slutförsäljning och tryckfel.

Kvarnkullen
Öppet alla dagar 8 - 22

Nygräddade i butik

Färsk laxfilé
Falkenberg, Salmo salar,
odlad Norge, vaccad, hel sida, ca 1,5kg 
Max 2 köp/hushåll/vecka 26

Kycklingbröstfilé
Eldorado, fryst, flera sorter, 800-900g,
jfr-pris 38,33-43,13/kg
Max 1 köp/hushåll/vecka 26

Ciabatta
Dafgård, flera sorter, 130-150g,
jfr-pris 33,33-38,46/kg

Bigarråer
Turkiet, klass 1,
jfr-pris 69,00/kg

Röd spetspaprika
Land se förp., klass 1, 200g,
jfr-pris 50,00/kg

Rismål
Rice’n’go, flera sorter, 175g, jfr-pris 28,57/kg 
Max 5 köp/hushåll/vecka 26
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690
/hg

BONUSKUND

69:-
2 FÖR

Sommarlördag i Mellerud
Lördag 4 juli har butikerna i centrum öppet till 16.00
För erbjudanden se annonser nästa vecka

– Sidan 4 –

Gemensam  
socialchef

Melleruds och Bengtsfors kom-
muner har för avsikt att samar-
beta, bland annat genom att ha 
en gemensam socialchef.

– Sidan 6 –

Pengar från 
Kulturrådet

Både Melleruds bibliotek och 
kulturskola har tilldelats pengar 
från Kulturrådet, 400 000 kronor 
respektive 579 000 kronor.

– Sidan 8 –

Invigning vid 
OK-stugan

Ett nytt utegym och den första 
informationstavlan inom projek-
tet ”Utveckling av Kroppefjälls 
friluftsområde” har invigts.
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Daniel 070-140 05 25 
www.cityporslin.se

Vi ses på torget!
Fredag kl. 9-17

24 juni – 1 juli 2020
Tredje söndagen efter trefaldighet  

”Förlorad och återfunnen”
Rikskollekt går till: Act Svenska kyrkan

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

BOLSTADS FÖRSAMLING
Tis 30/6 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 24/6 10:00 Promenad +. Vi samlas utanför Kyrkans Hus 
   för att i lagom tempo under en timme mötas  
   över ett gott samtal i kombination med 
   hälsosam rörelse och kanske en fika efteråt. 
   Vid dåligt väder inställt.
Tor 25/6 10:00 Mässa i Kyrkans Hus, Eva Marklund.
Tor 25/6 10:30 Kafé Kom Ut, utanför Kyrkans Hus. Vid 
   dåligt väder, inställt.
Fre 26/6 10:30 Kyrkis Ute, Lekparken vid ”Indiankullen”. 
   För barn med föräldrar. Medtag egen 
   matsäck. Vid dåligt väder, inställt.
Sön 28/6 09:30 Gudstjänst i Kyrkans Hus, Kerstin Öqvist.
   Swishnummer för kollekt: 123 440 00 32
Tis 30/6 10:30 Kyrkis Ute, Lekparken vid ”Indiankullen”. 
   För barn med föräldrar. Medtag egen 
   matsäck. Vid dåligt väder, inställt.
Ons   1/7 10:00 Promenad +. Vi samlas utanför Kyrkans Hus 
   för att i lagom tempo under en timme mötas 
   över ett gott samtal i kombination med 
   hälsosam rörelse och kanske en fika efteråt. 
   Vid dåligt väder inställt.
Ons 1/7 17:00 Vandring Åsnebyn. För alla oavsett ålder 
   som kan gå ca 2 km på lättvandrad stig. 
   Skyddat kulturlandskap med både vacker 
   natur och med spår av äldre tiders jordbruk. 
   Vi kikar även på gården och vad som finns
   där. Samling vid Åsnebyns parkering.  
   Medtag egen matsäck och lämpliga kläder. 
   Anmälan/frågor: Martin N 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.
Ons 24/6 17:00 Vandring Ryr. För alla oavsett ålder som kan 
   gå ca 3 km på lätt stig. Vi vandrar genom 
   olika naturtyper i gammalt kulturområde 
   med flera speciella naturvärden. Samling vid 
   parkeringsplatsen ute på halvön cirka 1,5 km 
   från korsningen mellan E 45 vid Tjärkil och 
   Snäcke. Medtag egen matsäck och lämpliga 
   kläder. Anmälan/frågor: Martin Niklasson 
   0722-00 62 10
Sön 28/6 11:00 Gudstjänst i Skålleruds kyrka, Lars-Åke 
   Petersson.  
   Swishnummer för kollekt: 123 614 70 86

ÖRS FÖRSAMLING
Sön 28/6 14:00 Friluftsgudstjänst vid Kabbosjön, Lars-Åke 
   Petersson. Medtag kaffekorg och något att 
   sitta på. Vid dåligt väder, i Dalskogs kyrka.
   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

MEDPRO CLINIC GROUP 
BRÅLANDA VÅRDCENTRAL

NU NÄRMAR SIG SOMMAREN! 
Då vi vill se till att Ni får den bästa servicen och vården 
under vår semesterperiod, flyttar personalen sin verksamhet 
till Torpa Vårdcentrals lokaler torsdagar och fredagar under 
veckorna 27-33

Vecka 26- 30 är labbet flyttat till Torpa vårdcentral.  
Drop in för provtagning på Torpa kl. 7.30- 15.00

Vi kommer i möjligaste mån att fortsätta med våra hembesök. 

Ni når oss på vårt vanliga telefonnummer 0521-72 35 00 
för tidsbokning och rådgivning. 

REHAB fortfarande är öppet som vanligt och nås på samma 
nummer som till vårdcentralen dvs: 0521- 72 35 00 

Vi ser fram emot att vecka 34 återigen öppna i full skala.

Vi önskar Er en glad och härlig sommar 

Personalen på Brålanda vårdcentral

ÖPPEN TRÄDGÅRD
söndag 28 juni kl. 10-17 
söndag 19 juli kl. 12-18

är ni välkomna till  
Marianne Karlsson, Aspebohl, Brålanda

Servering!                  
www.aspebohl.se  Tel. 070-656 55 79

FISKBILEN erbjuder

Torget, Mellerud • Tis. kl. 12-18 • Fre. kl . 10-18

Nykokta havskräftor 
bur, stora

helt kilo 169:-

Extraöppet i sommar i Mellerud
Tisdagar kl. 12-18 • Fredagar kl. 10-18

Nykokta 
havskräftsstjärtar 

helt kilo 169:-

Färska räkor 
helt kilo 169:-

En glädjande nyhet för alla hästälskare – det startar en ny hästutbildning 
hösten 2021. Foto: Privat.

Startar ny hästutbildning
VÄNERSBORG OCH 
BRÅLANDA 
Kunskapsförbundet Väst 
startar en ny hästutbild-
ning i samarbete med Vä-
nersborgs Ryttarförening 
på Brätte samt Nuntorps-
gymnasiet. 

Utbildningen är ett natur-
bruksprogram med inrikt-
ning djur och mycket häst 
kommer att stå på schemat. 
Utbildningen startar hösten 
2021. 

Hästnäringen är en bransch 
som växer och både efterfrå-

gan på arbetskraft och intres-
set för relevant utbildning 
har ökat de senaste åren. 
Kunskapsförbundet har där-
för inlett ett unikt samarbete 
med Vänersborgs Ryttarför-
ening på Brätte, som är den 
största ridskolan i Väners-
borg, samt Nuntorspgymna-
siet som har lång erfarenhet 
av att driva utbildning inom 
ramen för naturbrukspro-
grammen. 

– Vi är stolta och glada att 
kunna erbjuda ungdomar 
den här utbildningen från 
och med nästa år. Det kom-
mer att bli en utbildning av 
hög kvalitet där eleverna 
både kan utvecklas som ryt-
tare och få en yrkesexamen 
med möjlighet till högskole-
behörighet, säger Johan 
Olofson, förbundsdirektör 
på Kunskapsförbundet.  

Den nya utbildningen 
kommer att förläggas på 
Birger Sjöberggymnasiet där 
eleverna kommer att ha gym-
nasiegemensamma kurser 
såsom svenska, matte och 
engelska tillsammans med 
andra gymnasielever. 

Praktiska kursmoment 
kommer att genomföras hos 
Vänersborgs Ryttarförening 
tillsammans med utbildade 
ridlärare och andra kurser 
inom programmet kommer 
att genomföras på plats på 

Nuntorp där behöriga äm-
neslärare ansvarar för under-
visningen.

– Det här är en riktigt spän-
nande satsning och vi är 
mycket glada att vi får vara 
med och bidra med vår kom-
petens och vår fina anlägg-
ning, säger Annika Johans-
son, verksamhetschef på 
Vänersborgs Ryttarförening 
och ridskola. 

Nuntorpsgymnasiet som 
gjorde en nystart på natur-
bruksutbildningar inom 
lantbruk hösten 2019 ser 
goda möjligheter med sam-
arbetet. 

– Vi tror att det här är ett 
samarbete som alla gynnas 
av. Som samarbetspartners 
erbjuder vi olika kompeten-
ser och olika sammanhang 
vilket gör det möjligt för 
ungdomar att välja det som 
passar dem bäst, säger Carl-
Göran Strutz, rektor på Nun-
torspgymnasiet. 

Utbildningen, som omfat-
tar tolv platser, startar i au-
gusti 2021. Sista ansök-
ningsdag är i början av 
februari 2021. 

– Vi tror att tolv platser är 
lagom, men är intresset 
större finns möjlighet att utö-
kaantalet platser på utbild-
ningen som blir en av de 
bästa som finns i landet, un-
derstryker Johan Olofson.

Plusresultat 
för kommunen

Kommunstyrelsen har beslu-
tat att överlämna årsredovis-
ningen till kommunfullmäk-
tiges revisorer och 
kommunfullmäktige.

Melleruds kommuns re-
sultat 2019, skillnaden mel-
lan intäkter och kostnader, 
blev ett överskott på 5,5 
miljoner kronor. Tillsam-
mans med bolagen redovisas 
ett koncernresultat på 10,6 

miljoner kronor. Kommun-
fullmäktiges uppdrag till 
styrelse och nämnder enligt 
fastställd budget låg på 4,7 
miljoner kronor.

I den sammanställda redo-
visningen ingår Melleruds 
Bostäder AB till 100 procent 
och Dalslands miljö- och 
energiförbund med 30 pro-
cent.

Torget, Mellerud • Tisdag 30 juni

Butterkaka
25:- Kakprofessorn 070-650 60 15
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AKTUELLA ERBJUDANDEN 24/6-28/6
MELLERUD 

VÄLKOMMEN TILL 
COOP MELLERUD!

Öppet alla dagar 06–22
Manuella delidisken 

erbjuder:
Nyhet i delikatessen:

VITT PORSLIN
Elle. Olika sorter. Ord. pris 19:95/st.

MAX 3 KG/KUND.

KVISTTOMATER
Holland. Klass 1. Ord. pris 19:95/kg.

GROTTLAGRAD GRUYERE
Margot. Jfr-pris 329:-/kg. Ord. pris 32:90/hg.

FLATRÖKT PASTRAMI
Lulles. Jfr-pris 189:-/kg. Ord. pris 18:90/hg.

ISTE
Pfanner. 2 liter. Ord. Pris 18:50/st.

15k�  

32)=�  

15k�  10k�  

erbjuder:
Manuella delidisken 

erbjuder:erbjuder:

12)=�  

Carro Anderberg med band är ett av arrangemangen som flyttats fram 
från i våras. Fredag 9 oktober står de på scenen.

Björn Ling och Johan Östling kommer med den nya föreställningen 
”Värmländsk Voodoo” fredag 28 augusti.

Program som ger mersmak

Katarina Kjörling presenterade programmet för hösten.

MELLERUD 
Kulturbruket på Dals 
höstprogram och biljet-
ter släpptes i måndags. 
Det bjuder på en härlig 
bredd – dock är det först 
till kvarn som gäller – max-
antalet per föreställning 
är 42 besökare.
I mitten av mars togs beslutet 
att ställa in resten av vårens 
föreställningar, med anled-
ning av covid-19.  Fem av 
dem har kunnat bokas om 
och visas under hösten.

– Eftersom vi bara får vara 
50 personer i salongen, och 
vi behöver ha personal på 
plats, har vi satt max 42 bil-

jetter per konsert. Det inne-
bär 200 tomma platser. Besö-
karna sitter på varannan rad 
med två tomma platser mel-
lan sig. Om restriktionerna 
ändras så kan vi släppa fler 
biljetter, säger Katarina 
Kjörling, kultursamordnare 
på Kulturbruket på Dal.

– Utifrån att inte ha några 
arrangemang alls är ju detta 
rena julafton, konstaterar 
Katarina.

Hon har svårt att välja ut 
höjdpunkter, eftersom det är 
en sådan bredd på evene-
mangen. Men Värmländsk 
Voodoo med Johan Östling 
och Björn Ling den 28 au-
gusti nämns, liksom musik-

föreställningen med svenska 
ord av Hasse och Tage den 
26 september.

GöteborgsOperans kör-
konsert 12 december med 
dirigenten Martin Nagashi-
ma Toft från Ör är också en 
höjdpunkt värd att besöka.

– Det finns ingen motsva-
righet i Dalsland när det gäl-
ler vår salong, vi har väldigt 
bra akustik och teknik. Dess-
utom får de på scenen en 
otroligt bra publikkontakt. 
Allt detta uppskattas och 
många kända artister söker 
sig hit på grund av det, för-
klarar Katarina Kjörling.

Hösten börjar med en 
”Scensommarkonsert” med 
GöteborgsOperan 22 augus-
ti. Eleverna på Rådaskolan 
har i en enkätundersökning 
önskat få hit Hampus Hed-
ström, en underhållare som 
driver en av landets största 
humorkanaler på YouTube. 
Han kommer hit den 4 sep-
tember.

Varför inte upptäcka nycir-
kusföreställningen ”Dare 2 
Be” den 6 september? 

17 september står Kajjan 
Andersson på scenen med 
temat ”Kroppspositivt för-
äldraskap, hur vi hjälper våra 
barn till en sund kroppsbild”.

”Folkmusikkvartett möter 
slöjdkonstnär” ser vi 18 sep-
tember och Ale Möller & 
Göteborg Wind Orchestra” 
den 23 september.

1 oktober ges ”Dotter hen-
nes – ord och musik med 
Christine Hellqvist” på Café 
Älvan och Vänersång 3:16 
med Elisa Lindström, An-
ders Jaktlund och allsång kan 
ses på Kulturbruket 4 okto-
ber (två föreställningar).

Kulturskolan ger en kon-
sert för Världens Barn 8 ok-
tober och Vänerkvintetten 
bjuder dels på konsert och 
dels på musikkryss den 18 
oktober.

För barn mellan två till sex 
år ges ”Land i sikte” den 25 
oktober och 29 oktober står 
Emil Ernebro och Filip Jers 
för halsbrytande improvisa-
tioner och ett myller av sofis-
tikerade harmonier.

Populäre Tobbe Trollkarl 
ger sin jubileumsshow 14 
november, Song of Joy:s ju-
bileumskonsert visas 14 no-
vember och Riksteatern 
presenterar Greatest Hittills 
med Ronny Eriksson den 18 
november.

Missa inte heller Mu-
sikskaparnas show 30 no-
vember, Kulturskolans 
50-årsjubileum 3 december 
eller luciakonserten 10 de-
cember.  Julshowen Öronmat 
med elever från kulturskolan 
och Rådaskolan visas 17 
december.
               Susanne Emanuelsson 

susanne@mellerudsnyheter.se
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Veckans lunch

Gemensam socialchef rekryteras 
till Mellerud och Bengtsfors

Bengtsfors kommun och 
Melleruds kommun har för 
avsikt att samarbeta om 
det sociala verksamhets-
området. Detta kan man 
läsa i en avsiktsförklaring 
underskriven av de båda 
kommunernas kommun-
styrelseordförande och 
kommunchefer samt so-
cialnämndens ordförande 
i Melleruds kommun.
Med det sociala verksam-
hetsområdet avses vård och 
omsorg, individ- och famil-

jeomsorg samt LSS, social-
psykiatri och daglig verk-
samhet. Samarbetet avser 
styrning och ledning av 
verksamheterna.

Den politiska styrningen 
kommer att ske genom kom-
munstyrelsen i Bengtsfors 
och socialnämnden i Melle-
rud i ett första skede. På sikt 
är en gemensam nämnd en 
möjlighet.

Verksamheten ska ledas av 
en gemensam socialchef som 
beslutar om verksamhetens 
organisering. Ambitionen är  

att skapa en nivå med sek-
torsansvariga chefer inom 
verksamhetsområdet i res-
pektive kommun och även 
gemensamma sektorschefer.

Socialchefen ska dela sin 
tid lika mellan Bengtsfors 
och Mellerud och är kontakt-
vägen för respektive ordfö-
rande in i verksamheten i 
respektive kommun. Social-
chefen deltar i respektive 
kommuns tjänstemannaled-
ningsgrupper.

De ekonomiska förutsätt-
ningarna och redovisningar-

na hanteras separat för res-
pektive kommun.

Morgan E Andersson, 
kommunstyrelsens ordfö-
rande i Mellerud, är positiv 
till samarbetet och ser det 
faktum att både Bengtsfors 
och Mellerud just nu behöver 
rekrytera socialchef som ett 
gyllene tillfälle att pröva 
denna lösning.

Lämnar ”pratafasen”
– Jag tycker att det känns bra 
att vi lämnar ”pratafasen” om 
kommunsamarbete och går 

till konkret handling. Det är 
viktigt att vi vågar pröva nya 
vägar för att utveckla våra 
verksamheter. Det gynnar 
alla. Det handlar i förläng-
ningen inte bara om att, som 
i detta fall, rekrytera en ge-
mensam socialchef för två 
kommuner. Redan idag sam-
verkar Dalslandskommu-
nerna inom en mängd områ-
den. Mycket talar för att 
denna samverkan kommer 
att öka ytterligare, dels som 
ett sätt att effektivisera och 
utveckla den kommunala 

servicen, dels som ett sätt att 
långsiktigt säkra vår kompe-
tensförsörjning, säger han.

Socialdemokraterna i Mel-
lerud är däremot kritiska och 
har synpunkter på avsiktsför-
klaringens innebörd och 
ärendets beslutsgång. De 
anser i ett pressmeddelande 
att hur ärendet hanterats är ett 
brott mot kommunallagen.
 Karin Åström 

karin@mellerudsnyheter.se

Rivstart för bokskåpen

Lars Moberg och Ellionor Moberg konstaterar att det nya bokskåpet 
passar perfekt på plats i Tollebols kvarns muesum. Foto: Victor Estby.

DALSLAND 
Första bokskåpsmånaden 
maj visar att boksuget är 
stort hos dalslänningarna. 
Över 200 böcker har redan 
lånats ut i Bokdagar i Dals-
lands och dess samarbets-
partners skåp i Mellerud, 
Dals Ed, Bengtsfors och 
Åmål. Och fler skåp är på 
gång.
I början av maj invigdes det 
första bokskåpet i Dals Eds 
kommun, vid församlings-
hemmet i Håbol. Nyligen 
öppnade museidelen av Tol-
lebols kvarn, där Bokdagar i 
Dalslands tolfte bokskåp är 
uppsatt.

Senare i sommar invigs 
fyra nya bokskåp i anslut-
ning till Dalslands Sparbanks 
lokaler i centrala Färgelanda, 
Ed, Bengtsfors och Melle-
rud. Därmed finns bokskå-
pen i samtliga Dalslands 
kommuner.

Bokdagar i Dalsland har 
fått rapporter om att besö-
kare bland annat från Udde-
valla sedan förra året gör 
Dalslandsturer till bokskå-
pen och byter egna böcker 
mot andra. Besök har gjorts 
i Dals Långed, Håbol, 
Bäckefors och Fengersfors.

– Gensvaret är helt fantas-
tiskt, säger Victor Estby, 
verksamhetsledare på Bok-
dagar i Dalsland. Tänk att vi 
tillsammans med våra sam-
arbetspartners hittat ett fung-

erande sätt att sprida littera-
tur, fina böcker, 
läsupplevelser, som annars 
hade slängts på soptippen. 
Istället lämnar dalslänning-
arna in böcker till vårt Nord-
iska Litteraturhus i Åmål och 
vi kan då sprida dem vidare. 
Det är ju både litteratursmart 
och klimatsmart! Och utan 
alla fantastiska volontärer 
som tillverkar, sätter upp och 
tar ner och förvarar och fyller 
på böcker och sköter om 

skåpen hade det förstås ald-
rig gått. En stor eloge till 
dem.

Övriga bokskåpsorter: 
Sunnanå hamn, Billingsfors, 
Skåpafors och Gustavsfors.

Samarbetspartners är: 
Åmåls stadshotell, Åmåls 
kommun, Not Quite, Tolle-
bols kvarn, Kultur Mellerud, 
Dals Eds kommun, Dals-
lands Sparbank och Bengts-
fors kommun.

Interaktivt pussel möjliggör köp av Not Quite
FENGERSFORS 
Med ett interaktivt tio-
tusenbitarspussel bjuder 
Not Quite in allmänhet 
och företag vara med och 
sponsra den framtida ut-

vecklingen av Fengersfors 
bruk. 
Målet är att möjliggöra ett 
köp av bruket, som sedan 
2018 är till salu. 

Den 23 maj lanserade Not 

välja sin egen bit ur det digi-
tala pusslet. Varje gång nå-
gon väljer en pusselbit blir 
den synlig och gradvis kom-
mer motivet till pusslet att 
framträda. 

I en stor byrå i Not Quites 
butik finns motsvarande bit i 
trä och som tack för sin insats 
får varje sponsor hämta ut sin 
bit där.

–  Vi ville gestalta kampan-
jen just som ett stort pussel 
med tusentals bitar – det byg-

ger på idén att många små 
bitar tillsammans kan bli 
något stort. Målet är ju så-
klart att få ihop den finansie-
ring som krävs, men också att 
bjuda in människor att vara 
med i processen kring bru-
ket, säger Ylva Frid som är 
projektledare för kampanjen. 

Två miljoner kronor
Målet är att samla ihop minst 
två miljoner kronor. Dona-
tionerna kommer användas 

till Not Quites ägarandel i det 
nya bolag som är tänkt att 
överta fastigheten. Det digi-
tala pusslet finns i maskin-
hallen på Fengersfors bruk 
och på webbsidan.

Till kampanjen hör också 
en kulturkaravan som ge-
nomförs i samarbete med 
Dalslandskommunernas läs-
buss. Förhoppningen är att 
karavanen, som skulle startat 
i maj, kan komma igång i 
augusti. 

Kampanjen BIT FÖR BIT är en insamlingskampanj och ett 
kulturprojekt i två delar: ett interaktivt pussel som visas på 
bruket och på webben samt en kulturkaravan i samarbete 
med Dalslands kommuner och företagare på bruket. Kam-
penjen har stöd som kulturprojekt av Fyrbodals kommunal-
förbund.  

Kampanjen är en del av projektet ”Den nya bruksorten” 
som drivs av Not Quite med stöd av Västra Götalandsregio-
nens regionutvecklingsnämnd. Syftet med projektet är att 
överta och utveckla Fengersfors bruk som en plats för konst, 
kulturföretagande, industrihistoria och besöksmål.

Bruket ska ägas och förvaltas av ett aktiebolag med be-
gränsad vinstutdelning (SVAB) där allt eventuellt överskott 
ska återinvesteras på plats.

Fakta om kampanjen: 

Quite kampanjen BIT FÖR 
BIT – ett tiotusenbitarspus-
sel för Fengersfors bruk.

–  Vi har arbetat sedan 2018 
med att utforma en ny, lång-
siktig ägareform för Fengers-
fors bruk. Med den här 
kampanjen tar vi nästa steg 
mot att förverkliga den visio-
nen, säger Karl Hallberg som 
är ordförande för Not Quite.

Konstnärer på bruket har 
varit med och utformat tiotu-
senbitarspusslet, som finns i 
både digital och fysisk 
form. Pusslet har motiv av 
konstnären Katarina Aneer, 
men när kampanjen startar är 
alla bitar dolda. 

Välja egen pusselbit
Den som vill vara med och 
stödja kampanjen kan för en 
insats om minst 200 kronor 

Senior

MATSEDEL
Vecka 27

Måndag 29/6: Köttbullar med makaroner och broccoli.
Dessert: Blåbärskräm. 
Tisdag 30/6: Thaikycklinggryta med kokt potatis och skivade  
morötter.
Dessert: Saftsoppa.

Onsdag 1/7: Hedvigsoppa. 
Dessert: Bärpaj med vaniljsås.

Torsdag 2/7: Chilibakad sejfilé med kokt potatis och gröna ärtor.
Dessert: Mangokräm.

Fredag 3/7: Ugnsstekt falukorv med stuvade ärtor/morötter och kokt 
potatis.
Dessert: Jordgubbssoppa.

Lördag 4/7: Stekt strömming med potatismos, lingonsylt och rårivna 
morötter.
Dessert: Chokladpudding med vispad grädde.

Söndag 5/7: Gulaschgryta med kokt potatis och brytbönor.
Dessert: Rulltårtsbakelse.

Hemtjänstens alternativ v. 27
Mån-tors: Stekt falukorv med potatismos och grönsaker.  
Fre: Ugnspannkaka med stekt fläsk och grönsaker.  
Lör-sön: Stekt falukorv med potatismos och grönsaker.  
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Motor4U
ATV-TILLBEHÖR-MOPED-ELCYKLAR-TRÄDGÅRD-SKOG

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

Behöver ni hjälp med hämtning och leverans så kan vi ordna det! 
Kom och besök vår butik i Ed!

Ny större butik!
Det firar vi med riktigt bra kampanjer!

Kan ej kombineras med andra kampanjer. Gäller t.o.m. 30/6

• Stiga trädgårdsmaskiner - 10%
• CFMoto fyrhjulingar - 10%
• Kawasaki Mule - tak & ruta på köpet
• Kawasaki ATV - tillbehör för 6000:-
• Elcyklar - 10%

Några exempel

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

PASSA PÅ!
KAMPANJPRIS PÅ OPUS YTTERDÖRRAR

Levereras med kvistfri karm. ASSA låskista 8765 och slutbleck 1887-2. 5-års 
garanti. Dörrtrycke och cylinder ingår ej. Finns endast i vitt och i utvalda stor-
lekar. Beställningsvara, ca 1 veckas leveranstid. Kampanjpris gäller t o m 26/7.

Traditionell

3356:–
Ord. pris: 4195:–

Classic

4236:–
Ord. pris: 5295:–

Slät

3996:–
Ord. pris: 4995:–

Trend

4556:–
Ord. pris: 5695:–

Strömbron öppen för trafik

Nu är Strömbron i Håverud färdigrenoverad och klar för trafik igen. Foto: Karin Åström.

Unga arkeologer på Blåsippan

DALS ROSTOCK 
Förskolebarnen på Blå-
sippan i Dals Rostock har 
tillsammans med perso-
nalen grävt fram en stor 

mängd gamla saker på sin 
skolgård.

Förskolan Blåsippan är belä-
gen intill Karolinerskolan, 
här går barnen ett år när de är 

Ett rostigt gammalt barnvagnsunderrede fungerar alldeles utmärkt som 
hållare för en blomkorg. Foto: Privat.

Förutom olika rostiga gamla saker hittades även färgade glasflaskor. 
Foto: Privat.

Förutom olika rostiga gamla saker hittades även färgade glasflaskor. 
Foto: Privat.

mellan fem och sex år gamla. 
I dagsläget ingår 23 barn i 
gruppen.

– Vi har lite skogsmiljö på 
vår lekplats och förra årskul-
len som gick här såg att det 
stack upp något ur marken. 
De började gräva och såg en 
gammal spann. Sedan grävde 
de mer efter hand. Några av 
barnen som går här nu var 
jätteintresserade av vad som 
fanns där, de ville ta reda på 
mer, berättar Mona Munkbo, 
förskollärare på Blåsippan.

Tillsammans har barnen 
och pedagogerna grävt fram 
en ansenlig hög med gamla 
prylar. Bland annat ett rostigt 
underrede till en barnvagn –  
som numera fungerar som 
blomkorghållare. Det gräv-
des även fram gamla (och 
mestadels hela) glasflaskor. 
Alltihop hittades i samma 
grop.

Prylarna ska dokumente-
ras och visas upp för föräld-
rarna.

– Vi har haft väldigt roligt, 
barn och pedagoger, när vi 

3,4 miljoner extra
Ängenäs särskilda boende 
har beviljats  tilläggsme-
del för merkostnader i 
samband med flytten.
Kommunstyrelsen har beslu-
tat att bevilja socialnämnden 
tilläggsanslag med 3,4 miljo-
ner kronor för dubbla hyror 
och puckelkostnader. Finan-
sieringen sker ur kommun-
styrelsens utvecklingsan-
slag.

Kommunstyrelsen beslu-
tade också att en slutredovis-
ning ska ske vid kommunsty-

relsens sammanträde den 2 
december 2020.

Socialnämnden beslutade 
den 27 maj 2020, § 68, att 
ansöka om utökade medel 
om 3,4 miljoner kronor för 
att täcka utgifterna för dubb-
la hyror och puckelkostnader 
i samband med flytten till 
Ängenäs särskilda boende.

Kommunstyrelsen har i 
årets budget tio miljoner 
kronor för utveckling, varav 
3,4 miljoner kronor är av-
sedda för Ängenäs.

utforskat vad som funnits i 
jorden. Nu har vi lagt igen 
med stenar och ska lägga på 
jord så ingen kan skada sig 
på glas eller ramla i gropen, 
konstaterar Mona Munkbo. 

Arbetet har blivit en natur-
lig följd av att man pratat om 
skräp och vikten av återvin-
ning.
               Susanne Emanuelsson 

susanne@mellerudsnyheter.se
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DÖDSFALL

DÖDSFALL

PREDIKOTURER

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

Hipp Hipp 

HURRA!

Vi vill gratulera vårt barn-
barn Jack som fyller 2 år den 
25 juni.

Många grattiskramar från 
farmor och farfar

SORGTACK

All uppvaktning
undanbedes. 

Aina Emanuelsson

UPPVAKTNING

All ev. uppvaktning
undanbedes. 

Svea Eriksson

MELLERUD
Smyrna: Lörd 11 Sång på 
torget m Glenn Antonsson 
från Säffle. Sönd 11 Gudstj. 
Tommy Pettersson. Tisd 19 
Bönesamling.

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

Smyrna: Sönd 11 Webb-

gudstj. Gudstj. i sommartid. 
Sång och musik, Jan Gustaf-
son m.fl.
Equmeniakyrkan Södra 
Dal: Sönd 11 Rörvik, gudstj. 
m Victoria Olsson m.fl. In-
spelade andakter, se hemsi-
dan och instagram; equme-
niakyrkansodradal.se.
Brålanda: Mån-fre 18 Ge-
mensam bön utanför Pas-
torsexp. Den som inte har 
möjlighet att vara med på 
plats ber där den befinner 
sig. Sönd 19 Sommarkvälls-
gudstj. Anette J Carlson, 
Mia Palm.
Timmervik. Sönd 10 
Gudstj. m nattv. Anette J 
Carlson, Mia Palm.
Gestad: S. 

FRÄNDEFORS
Frändefors: Onsd 12.30 
Lunchpromenad m andakt. 
13.15 Bibelstudium. Torsd 
10-13 Familjedag på Rör-
viksgården, ta med egen 
lunch (grill finns) och bad-
kläder. Samling 9.40 vid fsh 
för samåkning/vägvisning. 
Sönd 11 Högmässa Daniel 
Westin.

Ett Varmt och 
Hjärtligt Tack

till släkt och vänner för 
all omtänksamhet Ni 

skänkt oss i sorgen efter 
vår Älskade Mor

Ingegerd 
 Fredriksson

Tack också till präst 
Lars-Åke Pettersson som 
gjorde begravningen till 
ett ljust och fint minne. 

Stort Tack till 
Fagerlidshemmet avd. 2 
för kärleksfull hjälp och 

vård genom åren.
Ingemar och Kerstin

med familjer.

Spelmansorkester igång igen

I mars pausade Dalslands 
Spelmansorkester sin 
verksamhet på grund av 
coronaviruset. Förutom 
repetitionerna och års-
mötet ställdes en spelning 
i Göteborg och en helgresa 
till en festival i Norge in.
Nu har man hittat ett sätt att 
återuppta verksamheten och 

ändå följa de nationella rikt-
linjerna. I en loge i Åsnebyn 
finns en lokal tillräckligt stor 
för en stor grupp musiker att 
öva i och ändå hålla avstån-
det. Med två stora öppna 
dörrar och ”ventilationshål” 
i de oisolerade väggarna blir 
det nästan utomhusatmosfär.

Första övningen i vårt lo-

kala kulturreservat hölls för 
två veckor sedan och planen 
är repetition var fjortonde 
dag så länge vädret tillåter. 
Och är vädret riktigt bra flyt-
tar verksamheten utomhus.

I samband med första mö-
tet hölls det uppskjutna års-
mötet för Dalslands Spel-
mansförbund. I samband 

med det avgick Bengt Ber-
ling som ordförande för för-
bundet och ersattes av Björn 
Hermansson. Bengt har varit 
ordförande i fem år och kom-
mer att vara kvar som musi-
ker i Spelmansorkesterna.

Lars Nilsson
 

Vid den andra spelträffen för sommaren deltog tio musik. Som vanligt 
ledde Alban Faust övningen.

Avgående ordförande Bengt Berling tillsammans med sin efterträdare 
Björn Hermansson.

Pengar till Melleruds 
bibliotek och kulturskola

MELLERUD 
Melleruds bibliotek får 
400 000 kronor och Mel-
leruds Kulturskola får  
279 000 kronor från Kul-
turrådet.
Syftet med bidraget på  
400 000 för Stärkta bibliotek 
är att öka utbudet och till-
gängligheten till biblioteks-
verksamhet i hela landet. 

– Vi ska vidareutveckla 
projekt vi startade 2019, det 
vill säga stärka digitala kun-
skaper hos allmänheten. Vi 
har en pedagog som jobbar 
med detta under hela året 
från augusti 2020 till augusti 

2021, säger Clas-Göran Jan-
son, rektor på Melleruds 
kulturskola.

Han berättar vidare att man 
ska jobba vidare med hbtq-
frågor på biblioteket. Det har 
upprättats en hbtq-hylla, 
men det finns ett visst ”res-
pektavstånd” till den.

– Därför kan man lägga ut 
mer på bibliotekets digitala 
plattform. Dessutom ska 
verksamheten på barnavdel-
ning utvecklas med bättre 
tillgänglighet – det ska vara 
lättare att förstå hur man hit-
tar rätt, förklarar Clas-Göran.

Kulturskolan får 279 000 
kronor och de pengarna ska 
användas väl, understryker 
Clas-Göran.

– Det är så roligt! utbrister 
han.

Flera nyheter
Han berättar om en mode- 
och designkurs mot barn och 
unga, ledd av Sofia Petrén. 
Nytt är kurs i säckpipa och 
nyckelharpa med Alban 
Faust som kursledare.

Den populära kursen ”En-
semble och studio” fortsät-
ter. Här får man möjlighet att 
göra en studioinspelning i 
Anders Larssons studio i 
Dals Rostock.

Nästa nyhet är ”Street-
art”, det vill säga målningar 
utomhus.

– Vi ska eventuellt samar-
beta med kommunen för att 
få någon form av permanent 
vägg att måla på, säger Clas-
Göran.

Tidigare har kulturskolan 
anordnat så kallat ”kulår”. 
Detta är numera inget eget 
projekt, utan permanentat i 
schemat. Eleverna får ge-
nomföra en ”kulårsturné” 
och utföra skolgårdskonser-

ter. Bidraget hjälper till med 
själva turnékostnaderna.

– Nu har vi fått upp ångan, 
detta är jättekul för Melle-
rud. Vi får möjligheter att 
prova vilka delar som kan bli 
en del av verksamheten i 
framtiden. Jag känner mig 
jättestolt som chef nu när det 
går i lås. Genom bidraget kan 
vi öka vår professionalism, 
konstaterar Clas-Göran.

Efter intervjun blev det 
dessutom klart att kultursko-
lan i Mellerud tillsammans 
med Åmål och Bengtsfors 
får ytterligare 300 000 kro-

nor från kulturrådet. Peng-
arna kommer att gå till sam-
arbete kring ensembleverk-
samhet.

Susanne Emanuelsson
susanne@mellerudsnyheter.

Fotnot: Biblioteken i Väs-
tra Götaland får 30 685 000 
kronor när Kulturrådet för-
delar 220 miljoner för att 
stärka folkbiblioteken i lan-
det. Detta är den tredje och 
sista fördelningen i den till-
fälliga satsningen Stärkta 
bibliotek. 
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Förrådsbrand i Tegen

Släckningen pågår för fullt. Förrådet kunde inte räddas, utan brann ner till grunden.

TEGEN, DALSKOG 
Strax efter lunchtid förra 
måndagen gick ett larm 
om brand i mindre förråd 
i Tegen utanför Dalskog. 
Räddningstjänsten lycka-
des förhindra spridning, 
då förrådet stod väldigt 
nära ett bostadshus samt 
en husvagn.
Det var en granne som lar-

made, denne påbörjade se-
dan själv släckningen så gott 
det gick med en vattendunk. 
Räddningsledaren Mikael 
Persson var först på plats och 
kunde då avlösa privatperso-
nen. Styrkorna från Åsens-
bruk, Mellerud och Brålanda 
kallades till branden.

Elden hade spridit sig en 
del i den omkringliggande 
skogen, men den släcktes 

snabbt. Styrkorna jobbade på 
med eftersläckningen och att 
köra på mycket vatten i mar-
ken så att elden inte skulle 
flamma upp igen.

Bostadshuset var tomt och 
verkade obebott. Baksidan 
av husvagnen hade smält av 
hettan från branden.
 Susanne Emanuelsson 

susanne@mellerudsnyheter.se

Ny driftsform för Rocket
Café Rocket, beläget inne 
på järnvägsstationen, fö-
reslås börja drivas som ett 
arbetsintegrerat socialt 
företag (ASF). Ärendet 
ska upp på juni månads 
fullmäktigemöte.
Kommunstyrelsen beslutade 
den 10 juni att en förutsätt-
ning för ett avtal med Arbets-
integrerat socialt företag, ska 
kommunstyrelsen stå för 
hyreskostnaden för Café 
Rocket. Kommunchefen får 
i uppdrag att teckna avtal 
efter samråd med arbetsut-
skottet. Finansieringen sker 
genom justering av budget 
2021 mellan socialnämnden 
och kommunstyrelsen.

Bakgrund: Kommunche-
fen fick i uppdrag att teckna 
avtal utifrån Idéburet offent-
ligt partnerskap. Före det 
behövs beslut om att kom-
munen står för hyran. Avtalet 

innefattar motprestation som 
lokalvård av väntsal och tu-
ristinformation. Budgeten 
för hyreskostnaden flyttas 
från socialnämnden till kom-
munstyrelsen från 2021. 
Budgeten för lokalvården för 
väntsalen justeras i budgeten 
2021.

Ambitionen är att det ar-
betsintegrerade sociala före-
taget på Café Rocket startar 
senast 1 januari 2021. Före-
taget får stöd från social-
nämnden i form en stödas-
sistent under den tid som 
personer med beslut om 
daglig verksamhet. Melle-
ruds kommun bedriver idag 
Café Rocket på järnvägssta-
tionen i form av Daglig verk-
samhet LSS. En arbetsgrupp 
har nu tillsammans med 
samordnare från samord-
ningsförbundet börjat titta på 
att driva Cafe Rocket som 

ASF. Målet är att de som har 
möjlighet ska övergå i an-
ställning i företaget.

Regeringens definition av 
arbetsintegrerade sociala fö-
retag (AS) är följande:

Arbetsintegrerade sociala 
företag är företag som driver 
näringsverksamhet (produ-
cerar och säljer varor och/
eller tjänster) med övergri-
pande ändamål att integrera 
människor som har stora 
svårigheter att få och/eller 
behålla ett arbete, i arbetsliv 
och samhälle, som skapar 
delaktighet för medarbetarna 
genom ägande, avtal eller på 
annat väldokumenterat sätt, 
som i huvudsak återinveste-
rar sina vinster i egna eller 
liknandeverksamheter och 
som är organisatoriskt fristå-
ende från offentlig verksam-
het.

Mitt Bohuslän och NÄRF får 
tillfälligt en gemensam förbundschef

Direktionen för Norra 
Älvsborgs Räddnings-
tjänstförbund (NÄRF) 
beslutade den 16 juni att 
anta förfrågan från Rädd-
ningstjänsten Mitt Bohus-
län (RMB) om att tillsätta 
NÄRF:s förbundschef 
Hans Därnemyr som till-
förordnad förbundschef 
i RMB. 
Därmed står det klart att båda 
kommunalförbunden är 
överens om att tillfälligt ha 
en gemensam förbundschef.
Beslutet ses som en åtgärd i 
avvaktan på att RMB beslu-
tar om en permanent lösning 
av förbundschefsuppdraget. 
Det grundar sig i att RMB:s 
nuvarande förbundschef 

Bernt Eriksson går i pension 
och gör sin sista tjänstgö-
ringsdag 16 augusti 2020.

Samma datum tillträder 
Hans Därnemyr och han blir 
därmed både förbunds- och 
räddningschef i NÄRF och tf 
förbundschef i RMB. Han 
kommer inte att få funktio-
nen räddningschef hos RMB 
utan den tillsättningen är 
något man har hanterat inom 
RMB.

– Det känns riktigt bra att 
vi har hittat en hållbar lös-
ning som kommer att fung-
era utmärkt under en över-
gångsperiod. Nu kan vi i lugn 
och ro fundera på vilken väg 
vi ska gå framöver. Lös-
ningen ger oss en stabil grund 
att analysera för vidare väg-

val kring förbundschef samt 
former för utökad samverkan 
mellan våra två kommunal-
förbund, säger Jerker Lundin 
(KD), ordförande i Rädd-
ningstjänsten Mitt Bohuslän.

Monica Hanson (S), ordfö-
rande i Norra Älvsborgs 
Räddningstjänstförbund, är 
också nöjd med beslutet.

– Våra förbund har sedan 
tidigare ett bra fungerande 
samarbete med bland annat 
en gemensam ledningscen-
tral för våra totalt sju kom-
muner. Nu ser vi hur det här 
faller ut. Jag tror och hoppas 
att vi kommer att se flera 
positiva effekter av detta, 
säger Monica Hanson.

Var tredje företag i Dalsland påverkas 
allvarligt av brottslighet och otrygghet

DALSLAND 
Otrygghet och brottslig-
het är ett allt större pro-
blem för många företag 
i Dalsland.  Var tredje fö-
retag i området  säger  nu 
att  det påverkar  de-
ras  verksamhet  i hög ut-
sträckning. 
Samtidigt finns det stora 
skillnader mellan kommu-

Mellerud 38%

Bengtsfors 36%

Åmål 35%

Dals-Ed 31%

Färgelanda 24%

Andelen företag i 
kommunen som anser att 
de påverkas i mycket eller 
ganska hög utsträckning av 
brottslighet/otrygghet?

Melleruds kommuns kom-
munikations- och säker-
hetschef Anna Granlund 
kommenterar undersök-
ningen.
– Det är glädjande att nästan 
100 företagare inom Melle-
ruds kommun besvarat enkä-
ten – detta är en bra förutsätt-
ning för att gå vidare och 
arbeta preventivt inom om-
rådet. Frågorna i enkäten tar 
främst sikte på upplevelsen 

av brott och vi ser inte riktigt 
samma ökning av antalet 
brott i statistiken. Enkäten är 
ett bra underlag för dialog 
med näringslivet och inom 
det brottsförebyggande och 
trygghetsskapande arbetet. 
Kommunstyrelsens ordfö-
rande har därför redan disku-
terat enkätens resultat både 
tillsammans med lokala 
branschföreträdare inom 
näringslivsrådet med ett 
löfte om att återkomma till 

ämnet under hösten, så väl 
som med kommunens brotts-
förebyggande råd (BRÅ). 
Inom BRÅ har vi även be-
stämt oss för att lägga in 
enkätsvaren i lägesbilden 
som utgör ett av flera under-
lag för vår samverkan med 
Polismyndigheten. Ett annat 
underlag är brottsstatistiken, 
varför det är så viktigt att 
alltid anmäla brott.

 

”Vi ska arbeta preventivt”

nerna. Det visar en ny under-
sökning från Svenskt Nä-
ringsliv med 442 företag i 
Dalsland.  

Är oroande
– Resultatet är oroande –  
men tyvärr inte särskilt för-
vånande. Trygghetsfrågan 
har under de senaste åren 
blivit allt viktigare för många 
företag. Inte minst i Dals-
land. Den påverkar nu före-
tag i alla branscher, säger 
Anton Oskarsson, områdes-
ansvarig för Svenskt Nä-
ringsliv i Dalsland.  

 Det är Svenskt Närings-
livs årliga undersökning om 
det lokala företagsklimatet i 
landets kommuner som lig-
ger till grund för resultatet. 
Totalt har cirka 33 000 före-
tag svarat i undersökningen, 
varav 442 i Dalsland.

– Många företag i under-
sökningen vittnar om att 
stölder, inbrott och bedräge-
rier är stora problem för 
verksamheterna. Samti-
digt är många dalsländska 
företag uppgivna för att det 
inte lönar sig att anmäla 
brott då det ändå inte leder 
någonstans. Det är bedröv-
ligt, konstaterar Anton Os-
karsson. 

Stora skillnader
Skillnaderna mellan kom-
munerna i området är dock 
stora. I Melleruds kommun 
uppger hela 38 procent av 
företagen att de är påverkade 
i hög grad. Samtidigt är sam-
ma siffra i Färgelanda kom-
mun 24 procent.

– Just nu är det fullt fokus 
på pågående kris och att 
rädda så många företag och 

arbetstillfällen som möjligt. 
På längre sikt så måste trygg-
hetsfrågan dock vara ett 
område som kommunerna, 

polisen och företagen till-
sammans sätter ytterligare 
fokus på. Ingen har råd med 
att låta frågorna fortsätta 

påverka redan hårt utsatta 
företag i den här utsträck-
ningen, avslutar Anton Os-
karsson. 

UNDER SOMMAREN 
KOMMER 
MELLERUDS NYHETER
ATT DELAS UT

onsdag 22 juli

onsdag 1 juli

onsdag 8 juli

onsdag 12 augusti
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Ny kulring på 
Håvåsens IP

FRIIDROTT 
Under våren har det iord-
ningställts en ny kulring 
på Håvåsens IP. Den gamla 
hade gjort sitt. 
– Det är jätteroligt att vi änt-
ligen fått en riktig ring så vi 
kan träna kula ordentligt, 
säger Eva Gerdén. 

Arbetet är gjort från grun-
den. En grop grävdes för att 
sedan fyllas med grus efter 
konstens alla regler. 

– Sedan lade vi den stålring 
som utgör formen och vägde 

av noga. Det gick åt 27 ce-
mentsäckar och med goda 
hjälpare blandade vi och gjöt 
på tre timmar. 

Under en onsdagsträning 
blev det invigning, med bal-
longer, bandklipp och fika. 
Och så provade man på att 
stöta kula, naturligtvis. 

– Vi hoppas att den nya 
förutsättningen ska väcka 
vilja och träningslust att 
stöta kula långt på Håvåsen 
igen, säger Eva Gerdén.

Den färdiga kulringen invigdes med bandklippning, ballonger och fika. 
Foto: Privat.

Gjutningen pågår av den nya kulringen. Foto: Privat.

Solig invigning vid OK-stugan

DALS ROSTOCK 
Torsdag 18 maj var det 
invigning, med musik 
och fika, av den första 
informationstavlan inom 
projektet ”Utveckling av 
Kroppefjälls friluftsom-
råde”. I samband med 

detta visades också det 
nya utegymmet vid OK-
stugan.

OK Kroppefjäll, Föreningen 
Kroppefjälls Vandrare och 
Kroppefjälls Hembygdsför-
ening har genom Leader 
Framtidsbygder Dalsland 

Årjäng Munkedal genomfört 
projektet med medel från 
Europeiska jordbruksfonden 
för landsbygdsutveckling. 
En del i det har varit att ta 
fram nya informationstavlor, 
totalt fem stycken som för-
utom här vid OK stugan 
kommer att finnas vid Stam-

Bertil Landegren, ordförande i Föreningen Kroppefjälls Vandrare, avtäckte den första informationstavlan över 
Kroppefjälls friluftsområde. För musiken stod Calle Ericsson på nyckelharpa.

Informationstavlorna är ett välkommet tillskott på Kroppefjäll. Muskelstärkande redskap visades av Helle Manvik, OK Kroppefjäll. Inspirerande 
visning av det nya utegymmet vid OK-stugan.

MIF skänkte drickor till IVA
Eftersom Melleruds IF inte 
har någon kioskverksam-
het varken på biografen, 

bingon eller vid fotbolls-
planen stod föreningen 
med mängder av drickor 

som inte gått åt. Sören 
Flöisbon kom på idén att 
skänka alltihop till perso-

Här syns Sören Flöisbon med hälften av de drickor som Melleruds IF skänkte till personalen på IVA på Näl. 
Foto: Privat.

nalen på Näl:s intensiv-
vårdsavdelning (IVA).
Drickorna, som började när-
ma sig bäst före datum, över-
lämnades förra tisdagen av 
Sören Flöisbon själv. Han 
lastade bagagen full och gå-
van mottogs med öppna ar-
mar.

– Personalen på IVA behö-
ver all uppmuntran de kan få. 
När jag ringde dem blev de 
först förvånade, men sedan 
blev de jätteglada för att vi 
tänker på dem. Så det var 
väldigt lyckat, dessutom blir 
det ju lite reklam för klubben 
också. Det kändes bra att få 
ge det till dem, eftersom de 
kämpar så hårt i dessa coro-
natider, säger Sören, som 
även skickade med lite över-
blivna godispåsar.
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se

pen, Karolinerstugan, Hal-
lesjön och i Järbo. Även 
kartor, informationsmaterial 
och en torpinventering ska 
göras.

Vid invigningen avtäcktes 
den första informationstav-
lan av Bertil Landegren, 
ordförande i Föreningen 
Kroppefjälls Vandrare. Han 
kunde konstatera att projek-
tet varit en lång process som 
nu kommit en bra bit på väg 
mot sitt mål att informera om 
och väcka intresse för 
Kroppefjäll som ett utmärkt 
friluftsområde i Dalsland.

Calle Ericsson, Mellerud, 
stod för musiken med sin fyr-
radiga nyckelharpa som 
klingade ikapp med koltrast 
och lövsångare som uppen-
bart gillade tonerna.

Helle Manvik, OK 
Kroppefjäll, förevisade efter 
invigningen det nya utegym-
met som nu nästan är helt 
klart och tillgängligt för alla 
som vill stärka sina muskler.
 Karin Åström 

karin@mellerudsnyheter.se

0530-360 90 • info@niklassonstryckeri.se

TRYCK | DIGITALTRYCK | STORFORMAT 
VARIABLETRYCK | DISTRIBUTION
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Vi är intresserade av långsiktiga  
samarbeten med lokala virkesleverantörer. 
Slå oss gärna en signal.

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

www.ahlstrom-munksjo.com

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

Låt din  
skog förädlas  
på hemmaplan

Anton Johansson 
Bäckefors
Tel. 070-594 68 31

.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 

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

Allt inom golv 

och mattor

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

olesensbygg@gmail.com

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

Martin
073-99 21 446

Kompletta 
badrumsrenoveringar

Vi tar hand om bilen

BILTILLBEHÖR
BILDELSSHOPEN

0530�730 740

Vi tar hand om bilen

RESERVDELAR
BILDELSSHOPEN

0530�730 740

Vi tar hand om bilen

BILVÅRD
BILDELSSHOPEN

0530�730 740

Vi tar hand om bilen

BILBATTERIER
BILDELSSHOPEN

0530�730 740

Tel. 0530-414 10 • www.sunlike.se

Sol & värme 
utan att flyga

www.grongestaltning.se

Grön Gestaltning
Trädgårdsanläggning
Fredrik Persson
073-691 31 24

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

Inramning
Konstnärsmaterial

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

DALSLANDS
VVS AB
DALSLANDS
VVS AB

 

Marcus Johansson

Naturligtvis 
hjälper  

vi dig med  
Rot-avdraget 

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%

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

Gräs & buskröjning

073-050 04 17
Tage Andersson

Lyckat viltspår
HUNDSPORT 
Den 17 juni var Melleruds 
BK:s Johanna Nordström 
med engelsk cocker spa-
nieln Walter iväg på vilt-
spårsprov i Vänersborg. 
Man kan tävla i ordinarie och 
rörliga spår, i det här fallet 
var det ett rörligt viltspårs-
prov. De tävlar i öppenklass 
som har ett 600-700 meter 
långt spår. Spårets liggtid är 
12-24 timmar. 

Domare Valde Dalstrand 

från Dalslands Dreverklubb 
gillade deras spårarbete och 
delade ut ett förstapris samt 
ett hederspris som delas ut 
när hunden gör ett extra bra 
eller ordinärt spårarbete.

Kommentar från domaren: 
Ett allt igenom utmärkt spår-
arbete, markerar idealiskt, 
enda anmärkningen är att 
tempot bitvis kunde vara 
något lägre. Som alltid – stor 
säkerhet ger tempohöjning.

Helén Torstensson
Melleruds brukshundklubb

Kurs i rallylydnad

Under våren har Melleruds BK anordnat en kurs i rallylydnad..

HUNDSPORT 
Under våren hade Caroline 
Bernhed kurs i rallylydnad 
nybörjarklass på Melle-
ruds BK, där deltagarna 
fick träna på de olika mo-
menten. 
I regn och solsken tränades 
det flitigt och kursen avsluta-
des med en tävlingsbana där 
alla deltagare kämpade på.

Rallylydnad är en hund-
sport som bygger på glädje, 
kommunikation och samar-
bete där hund och förare ska 

ta sig igenom en rallylyd-
nadsbana. Banan har 12-20 
skyltar som ekipaget ska ta 
sig igenom och följa de an-
visningar som skyltarna vi-
sar. Det går inte ut på att det 
ska gå så fort som möjligt 
utan man ska följa moment-
anvisningarna så felfritt som 
möjligt. Momenten kan be-
stå av snurr, sitt, stå, vänd-
ningar på stället och så vi-
dare.

Helén Torstensson, 
Melleruds Brukshundklubb

Unga DHsK-ekipage 
tog fina priser

HÄSTSPORT 
När det i början av juni 
öppnades upp för täv-
lingsidrotten för barn och 
unga igen efter coronaup-
pehållet, arrangerades 
hopptävling i Vänersborg 
av Trollhättans Sportryt-
tare under två dagar.
Här höll sig ett gäng unga 
ryttare från Dalslands Häst-
sportklubb i framkant direkt. 
Men så har de också tränat på 
tappert under tiden när täv-
lingarna legat på is. 

Frida Hansson inledde 
med en seger i lätt D med 
Admoran Admiral som följ-
des upp av en andraplacering 
i lätt C. Hon avslutade täv-
lingshelgen med en tredje-
placering i lätt B med Knock-
beg Little Bob.

Freja Hansson tog sin 
Gwithian Annabel till två 
andraplaceringar, dels i lätt 
C, dels i lätt B. Även för Nel-
lie Olsson och Mc Gregor 
blev det också en andrapla-
cering i lätt C, liksom för 
Moa Härnströmer som hop-
pade hem den blå rosetten 
tillsammans med Red Nikita 
i lätt E-klassen.

Ing-Marie Norrman 

Frida Hansson lyckades mycket bra efter tävlingsuppehållet. Här tillsam-
mans med Knockbeg Little Bob. 

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
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ÅTERFÖRSÄLJARE FÖR SÖDERBERG & HAAK

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

Bänkskivor
Fönsterbrädor

Gravstenar – renovering
070-685 22 27

TRESTADS  
STENHUGGERI AB

Storgatan 26 i Brålanda 
Tel: 0761-95 53 60

Även vaxning

fotvård
Blommans

blends

2 nyanser

1 nyans

gradient1

gradient2

VVS
Allt inom 

TRÄDGÅRDSTJÄNSTER
Gräsklippning, trimning,  
lövblåsning och  
bortforsling  
Har egna maskiner

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

Onsdag
06:00 Stjärnor hos Babben 
07:00 Morgonstudion 
10:00	Sommargympa	med	Sofia	
10:20 Stjärnor hos Babben 
11:20 Våran Olof 
12:20 Hundra procent bonde 
13:05 Det kungliga bröllopet 
14:05 Allsång på Skansen 
15:05 Strid på havets botten 
16:50 McLeods döttrar 
17:35 Australien runt med Julia 
 Bradbury 
18:00 Rapport , Lokala nyheter 
18:19 Sportnytt 
18:24 Kulturnyheterna 
18:30 En dag i våra liv 
19:00 Mästaren 
19:30 Rappor, Lokala nyheter 
20:00 Den osynliga motståndaren
21:00 Enkel resa till Korfu 
21:50 Ögonblicken som 
 förändrade sporten
22:20 99% Norsk, Skam France 
23:10 Rapport, Kärlek och fördom 
00:15 Poldark 
01:15 Hundra procent bonde 
02:00 Sjukt oklar 
02:15 McLeods döttrar 
05:05 Australien runt med Julia 
 Bradbury
05:30 En dag i våra liv

08:30 Fotbollsstudion 
09:00 Forum 
12:00 Rapport 
12:03 Forum 
16:00 Rapport 
16:05 Forum 
16:15 Romarrikets avgörande
 dagar 
16:55 Gudstjänst 
17:25 Himlens mörkrum – bilder
 ur arkivet 
17:30 Nyheter på lätt svenska 
17:35 Nyhetstecken 
17:45 Uutiset 
17:55 Oddasat 
18:00 Universitetets djursjukhus
18:30 Sanningen om tänder 
19:30 Antikduellen 
20:00 Världens historia: Häx- 
 jakten i Salem
20:50 Så träffades vi 
21:00 Aktuellt 
21:30 Lokala nyheter 
21:34 Sportnytt 
21:45 Game of thrones 
23:00 Yrke författare: Sirpa  
 Kähkönen  
00:00 Alina reser österut 
00:30 Sanningen om tänder 
01:45 Sportnytt 
01:55 Nyhetstecken

06:00 Halv åtta hos mig 
06:30 Köket 
06:45 Nyhetsmorgon 
10:00 Downton Abbey 
12:00 Bytt är bytt 
13:00 Flirty dancing 
14:00 En plats i solen – borta 
 eller hemma bäst 
16:00 Dr Phil 
16:55 Lego Masters Australien 
18:25 Lotto, Joker och Dröm-
 vinsten 
18:35 Lego Masters Australien 
18:50 Keno 
19:00 TV4Nyheterna 
19:15 Sporten 
19:20 TV4Vädret 
19:30 Halv åtta hos mig 
20:00 Solsidan 
21:00 Mord i paradiset 
22:00 TV4Nyheterna 
22:15 Sporten 
22:25 TV4Vädret 
22:30 Terminator: Genisys 
01:05 Law & order 
03:00	Hawaii	five-0	
04:00 En plats i solen
05:00 Ingvar Kamprad

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

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
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Torsdag Fredag Lördag Söndag Måndag Tisdag

06:00 Halv åtta hos mig 
06:30 Köket 
06:45 Nyhetsmorgon 
10:00 Downton Abbey 
12:00 Bytt är bytt 
13:00 Kockarnas kamp 
14:00 En plats i solen – borta
 eller hemma bäst 
16:00 Dr Phil 
17:00 Halv åtta hos mig 
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 Sommar med Ernst 
21:00 Morden i Helsingör 
22:00 TV4Nyheterna 
22:15 Sporten 
22:25 TV4Vädret 
22:30 A quiet place 
00:15 Law & order 
02:05	Hawaii	five-0	
03:05 En plats i solen – borta 
 eller hemma bäst  
05:20 Glada Hudik –  trollkarlen 
 på turné

06:00 Stjärnor hos Babben 
07:00 Morgonstudion 
10:00	Sommargympa	med	Sofia	
10:20 Stjärnor hos Babben 
11:20 Här är mitt museum 
11:35 Countrymusikens historia 
12:25	Dolly	Parton:	50	år	på	scen	
13:50 Svenska krusbär 
14:00 Mästaren 
14:25 En dag i våra liv 
14:55 Kärlek och fördom 
15:55 Kärlek kostar kilon 
16:40 Engelska Antikrundan 
17:35 Australien runt med Julia 
 Bradbury 
18:00 Rapport, Lokala nyheter 
18:19 Sportnytt 
18:24 Kulturnyheterna 
18:30 Skräpytan 
18:50 112 Ambulans 
19:30 Rapport, Lokala nyheter 
20:00 Sommaröppet 
21:00 Familjeband 
21:45 Efterlysta för mord 
22:30 Gift vid första ögonkastet
23:15 Rapport 
23:20 Normala människor 
23:50 Morden i Midsomer 
01:20 Ett fall för Vera 
04:55 Australien runt
05:20 112 Ambulans

09:00 Forum 
12:00 Rapport 
12:03 Forum 
16:00 Rapport 
16:05 Forum 
16:15	Världens	historia:	Häx-
 jakten i Salem  
17:05 Svenska öar 
17:15 Suzanne möter 
17:30 Nyheter på lätt svenska 
17:35 Nyhetstecken 
17:45 Uutiset 
17:55 Oddasat 
18:00 Jakttid 
18:30 Sanningen om tänder 
19:30 Antikduellen 
20:00	Världens	natur:	Isbjörns-
 mammans kamp  
20:55	Mitt	i	naturen	–	tittarfilm	
21:00 Aktuellt 
21:30 Lokala nyheter 
21:34 Sportnytt 
21:45 Rosa Luxemburg 
23:45 Min röst: Muro glaso 
00:15 Sanningen om tänder 
01:15 Matmagasinet 
01:45 Sportnytt 
01:55 Nyhetstecken

06:30 Köket 
06:45 Nyhetsmorgon 
10:00 Downton Abbey 
12:00 Bytt är bytt 
13:00 Kockarnas kamp 
14:00 En plats i solen – borta
 eller hemma bäst 
16:00 Dr Phil 
16:55 Halv åtta hos mig 
17:20 Lego Masters Australien 
17:50 Bli vän med V75 
17:55 Lego Masters Australien 
18:50 Keno 
19:00 TV4Nyheterna 
19:15 Sporten 
19:20 TV4Vädret 
19:30 Postkodmiljonären med
 Sommarvinnare 
20:00 Johan Glans World Tour 
 of Skandinavien 
21:25 Gone girl 
22:00 TV4Nyheterna och sport 
22:05 TV4Vädret 
22:15 Gone girl 
00:40 Sjätte sinnet 
02:55 Mother! 
05:25 Younger

09:00 Forum 
12:00 Rapport 
12:03 Forum 
16:00 Rapport 
16:05 Forum 
16:15 Au pair i Miami 
16:45 Skattjägarna 
17:15 Suzanne möter 
17:30 Nyheter på lätt svenska 
17:35 Nyhetstecken 
17:45 Uutiset 
17:55 Oddasat 
18:00 Den kreativa generationen
18:30 Tasmanien – landet 
 Annorlunda
19:20 Så träffades vi 
19:30 Antikduellen 
20:00 Hälsingegårdarna – 
 kampen om världsarvet
21:00 Aktuellt 
21:15 Lokala nyheter 
21:19 Sportnytt 
21:30 Bilrånaren 
22:40 Game of thrones 
23:55 Jakttid 
00:25 Den kreativa generationen 
00:55 Tasmanien – landet 
 Annorlunda 
01:45 Sportnytt 
01:55 Nyhetstecken

06:00 Stjärnor hos Babben 
07:00 Morgonstudion 
10:00	Sommargympa	med	Sofia	
10:20 Stjärnor hos Babben 
11:20 Sommaröppet 
12:20 Allsång på Skansen 
13:20 Den osynliga motståndaren
14:20 112 Ambulans 
15:00 Det söta t – sommar 
15:15 Hundra procent bonde 
16:00 Gift vid första ögonkastet
16:45 Friday night dinner 
17:10	Den	stora	modelljärnvägs-
 kampen
18:00 Rapport, Lokala nyheter 
18:19 Sportnytt 
18:24 Kulturnyheterna 
18:30 Ahmed och Team Physix 
18:40 Första hunddejten 
19:30 Rapport , Lokala nyheter 
20:00 Moraeus med mera 
21:00 Poldark 
22:00 Falsk identitet 
22:50 The Graham Norton show 
23:25 Rapport 
23:30 Allsång på Skansen 
00:30 22 juli 
01:20 Familjeband 
02:05 Gift vid första ögonkastet 
05:00 Genialt eller galet 
05:20 Första hunddejten

06:05 Sommaröppet 
07:05 Kärlek kostar kilon 
07:50 Diagnoskampen 
08:30 En dag i våra liv 
09:00 Stjärnor hos Babben 
13:00 Svenska krusbär 
13:10 Första hunddejten 
13:55 Gift vid första ögonkastet
 Norge
14:35 Kärlek och fördom 
15:35 The Graham Norton show 
16:10 Enkel resa till Korfu 
16:55 Countrymusikens historia 
17:50 Helgmålsringning 
17:55 Sportnytt 
18:00 Rapport 
18:15 Frida, en trotjänarinna 
19:15 Off radar 
19:30 Rapport 
19:45 Sportnytt 
20:00 ABBA: Hemligheterna
 bakom hitsen
20:45 Leif & Billy 
21:00 Rapport 
21:05 Leif & Billy 
21:20 Dublin murders 
22:20 Mississippi grind 
00:05 The girl in the book 
01:30 Hundra procent bonde 
04:55 Frida, en trotjänarinna

10:20 Au pair i Miami 
10:50 Universitetets djursjukhus 
11:20 Min röst: Muro glaso 
11:50 Jakttid 
12:20 Den kreativa generationen
12:50 Skattjägarna 
13:20 Yrke författare: Sirpa 
 Kähkönen
14:20 Matmagasinet 
14:50 Vetenskapens värld 
 sommar 
15:45 Suzanne möter 
16:00 Rapport 
16:05 Helt ärligt 
16:20 Övergivna rum 
16:40 Hälsingegårdarna – 
 kampen om världsarvet
17:40 Claude Monet i Giverny 
18:30 Kulturstudion 
18:31 Fram – en dansresa i 
 nordliga vatten 
18:58 Eld och rytm – konsert 
 med Alondra de la Parra 
20:30 She composes like a man 
21:00	Women	make	film	
23:00 Miraklet 
23:50 Exit 
00:25 Nya perspektiv 
01:45 Sportnytt

06:00 Makalösa hem 
07:00 Bygglov 
07:55 Nyhetsmorgon 
11:35 Lotta på Liseberg 
13:00 Al Pitcher – big in Sweden 
14:25 Ola Salo – It takes a fool to
  remain sane 
16:30 Pandemi – ett experiment 
17:55 Keno 
18:00 V75 Direkt 
19:00 TV4Nyheterna 
19:10 Sporten 
19:25 TV4Vädret 
19:30 Postkodmiljonären med
 Sommarvinnare 
19:55	Lotto,	Joker	och	Dröm-
 vinsten 
20:00 Wild kids 
21:00 Mr Beans semester 
22:00 TV4Nyheterna 
22:05 TV4Vädret 
22:15 Mr Beans semester 
23:00 Good morning, Vietnam 
01:30 The Hurricane heist 
03:30 En plats i solen – borta
 eller hemma bäst 
04:30 Younger 
05:00 Husjägarna – Danmark

05:55 Sommaröppet 
06:55 McLeods döttrar 
09:10 Australien runt med  Julia 
 Bradbury
11:10 Frida, en trotjänarinna 
12:10 Den osynliga motståndaren
13:10	Den	stora	modelljärnvägs-
 kampen
14:00 112 Ambulans 
14:40 Kärlek kostar kilon 
15:25 Allsång på Skansen 
16:25 ABBA: Hemligheterna 
 bakom hitsen 
17:10 Hundra procent bonde 
17:55 Sportnytt 
18:00 Rapport 
18:10 Lokala nyheter 
18:15 Diagnoskampen 
18:55 Mitt i naturen möter 
19:00 Sportspegeln 
19:30 Rapport 
19:55 Lokala nyheter 
20:00 Engelska Antikrundan 
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 
05:05 Off radar 
05:20 Diagnoskampen

10:00 Gudstjänst 
10:30 Claude Monet i Giverny 
11:20 Fram – en dansresa i
 nordliga vatten  
11:50 Eld och rytm – konsert 
 med Alondra de la Parra 
13:25 She composes like a man 
13:55 Antikduellen 
15:55	Mitt	i	naturen	–	tittarfilm
16:00 Rapport 
16:05 Suzanne möter 
16:20 Helt ärligt 
16:30 Universitetets djursjukhus
17:00 Ni idea 
17:10 Europa runt hörnet 
17:36	Kortfilmsklubben	–	franska	
17:42	Nyfiken	på	Sverige
  –somaliska
18:00 Nya perspektiv 
19:00	Världens	natur:		Isbjörns-
 mammans kamp
19:55 Himlens mörkrum – bilder
 ur arkivet
20:00 Att långsamt försvinna 
21:00 Aktuellt 
21:15 Lokala nyheter 
21:20	Dox	10	år:	Bombay	Beach	
22:40 Gudstjänst 
23:10 Den kreativa generationen 
23:40 Världens historia
00:30 Matmagasinet

06:00 Makalösa hem 
07:00 Bygglov 
07:55 Nyhetsmorgon 
11:35 Johan Glans World Tour of 
 Skandinavie 
12:55 Renées brygga 
13:55 Herngrens husbil 
14:55 En mästerskapshistoria 
15:55 Wild kids, 16:55 Solsidan 
17:55 Keno 
18:00 Sommar med Ernst 
19:00 TV4Nyheterna 
19:10 Sporten , TV4Vädret 
19:30 Postkodmiljonären med 
 Sommarvinnare
20:00 Så mycket bättre 
21:25 Maria Wern: Min lycka är din
22:00 TV4Nyheterna 
22:05 TV4Vädret 
22:15 Maria Wern: Min lycka forts 
23:30 GW:s mord 
00:30 Svartenbrandt – Sveriges 
 farligaste brottsling
01:30 Morden i Helsingör 
02:30 Mord i paradiset 
03:30 En plats i solen – borta
 eller hemma bäst 
04:30 Younger 

06:05 Halv åtta hos mig 
06:30 Köket 
06:45 Nyhetsmorgon 
10:00 Downton Abbey 
11:30 Bytt är bytt 
12:30 Kockarnas kamp 
13:30 Halv åtta hos mig 
14:00 En plats i solen – borta
 eller hemma bäst 
16:00 Dr Phil 
16:55 Mandelmanns gård 
17:55 Lego masters USA 
18:50 Keno 
19:00 TV4Nyheterna 
19:15 Sporten 
19:20 TV4Vädret 
19:30 Halv åtta hos mig 
20:00 Lotta på Liseberg 
21:30 Beck: Familjen 
22:00 TV4Nyheterna och sport 
22:05 TV4Vädret 
22:15 Beck: Familjen 
23:40 CSI 
00:35 Law & order
02:30	Hawaii	five-0	
03:30 En plats i solen – borta
 eller hemma bäst 
05:30 Younger

06:05 Halv åtta hos mig 
06:30 Köket 
06:45 Nyhetsmorgon 
10:00 Downton Abbey 
12:00 Bytt är bytt 
13:00 Kockarnas kamp 
14:00 En plats i solen – borta 
 eller hemma bäst 
16:00 Dr Phil 
16:55 Mandelmanns gård 
17:55 Lego masters USA 
18:50 Keno 
19:00 TV4Nyheterna 
19:15 Sporten 
19:20 TV4Vädret 
19:30 Halv åtta hos mig 
20:00 Herngrens husbil 
21:00 Renées brygga 
22:00 TV4Nyheterna 
22:15 Sporten 
22:25 TV4Vädret 
22:30 Downsizing 
01:10 Law & order 
03:10	Hawaii	five-0	
04:05 En plats i solen – borta
 eller hemma bäst
05:00 Younger 

06:00 Stjärnor hos Babben 
07:00 Morgonstudion 
10:00	Sommargympa	med	Sofia	
10:20 Stjärnor hos Babben 
11:20 Sportspegeln 
11:50 Den osynliga motståndaren
12:50 Diagnoskampen 
13:30 112 Ambulans 
14:10 Countrymusikens historia 
15:00 Ahmed och Team Physix 
15:10 Ansiktet 
16:50 McLeods döttrar 
17:35 Australien runt med  Julia 
 Bradbury 
18:00 Rapport, Lokala nyheter 
18:19 Sportnytt 
18:24 Kulturnyheterna 
18:30 Medicin med Mosley 
19:20 Det söta t – sommar 
19:30 Rapport, Lokala nyheter 
20:00 Sommaröppet 
21:00 22 juli 
21:55 Familjen Hammarström 
22:25 Sjukt oklar 
22:40 Rapport 
22:45 Skyddsängeln 
00:30 Countrymusikens historia 
01:25 McLeods döttrar 
05:05 Familjen Hammarström 
05:35 Australien runt med  Julia 
 Bradbury

15:00 Ni idea 
15:10 Europa runt hörnet 
15:36	Kortfilmsklubben	–	franska
15:42	Nyfiken	på	Sverige	
 – somaliska 
16:00 Rapport 
16:05 Nya perspektiv 
17:05 Gudstjänst 
17:35 Nyhetstecken 
17:45 Uutiset 
17:55 Oddasat 
18:00 Skattjägarna 
18:30 Hälsingegårdarna 
 – kampen om världsarvet 
19:30 Matmagasinet 
20:00 Vetenskapens värld 
 sommar
21:00 Aktuellt 
21:30 Lokala nyheter 
21:34 Sportnytt 
21:45 Fotbollsstudion 
22:15 Exit 
22:50 Au pair i Miami 
23:20 Ett akademiskt krig 
23:50 Alina reser österut 
00:20 Universitetets djursjukhus
00:50 Claude Monet i Giverny 
01:45 Sportnytt 
01:55 Nyhetstecken

15:30 Fotbollsstudion 
16:00 Rapport 
16:05 Vetenskapens värld 
 sommar 
17:05 Ett akademiskt krig 
17:35 Nyhetstecken 
17:45 Uutiset 
17:55 Oddasat 
18:00 Helt ärligt 
18:25 En bild berättar 
18:30 Sanningen om kolhydrater 
19:30 Severin 
20:00 Romarrikets avgörande 
 dagar
20:45 Väsen 
21:00 Aktuellt 
21:30 Lokala nyheter 
21:34 Sportnytt 
21:45 The Frankenstein 
 chronicles
22:30 Min röst: Muro glaso 
23:00 Alina reser österut 
23:30 Hälsingegårdarna 
 – kampen om världsarvet
00:30 Sanningen om kolhydrater 
01:45 Sportnytt 
01:55 Nyhetstecken

06:00 Stjärnor hos Babben 
07:00 Morgonstudion 
10:00	Sommargympa	med	Sofia	
10:20 Stjärnor hos Babben 
11:20 Sommaröppet 
12:20 Ögonblicken som 
 förändrade sporten
12:50 99% Norsk 
13:20 Kärlek kostar kilon 
14:05 Medicin med Mosley 
14:55 Mästaren 
15:20 Kamrater i vapenrocken 
16:50 McLeods döttrar 
17:35 Australien runt 
18:00 Rapport, Lokala nyheter 
18:19 Sportnytt 
18:24 Kulturnyheterna 
18:30 Här är mitt museum 
18:45 Hundra procent bonde 
19:30 Rapport 
19:55 Lokala nyheter 
20:00 Allsång på Skansen 
21:00 Morden i Midsomer 
22:30 Friday night dinner 
22:55 Rapport , Travel man 
23:25 Mordutredningen 
00:25 Skam France 
00:45 Falsk identitet 
01:35 McLeods döttrar 
04:50 Hundra procent bonde 
05:35 Australien runt

1 2 3 4

5 6

7 8 9

10

11 12

13

14 15

Melodikrysset v.26 - 27 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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Melodikrysset v. 26 – 27 juni

Annonsera är som att 
gå på gymmet
– upprepning ger 
bättre resultat
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Nu när sommaren närmar sig 
tar många sina första steg ut 
på arbetsmarknaden. Ofta 
inom yrken som Kommunal 
organiserar. I år är omstän-
digheterna speciella. Coro-
napandemin har varit en 
enorm utmaning för vård- 
och omsorgssektorn. Den har 
också satt ljuset på de be-
manningsbehov som finns 
och som bara kommer bli 
större framöver.

Inte minst därför så hoppas 

vi att du som arbetsgivare tar 
chansen att visa hur givande 
och roligt det är att ha ett yrke 
där man arbetar med männ-
iskor. Vi på Kommunal har 
några tips till dig som arbets-
givare för att fler ska välja ett 
yrke inom välfärden i fram-
tiden:

1. Lyssna på personalen 
och låt dem vara delaktiga i 
frågor som handlar om verk-
samheten. Det är proffs på 
sina jobb och vet bäst hur 

man kan organisera det. Inte 
minst viktigt i det läge vi 
befinner oss i idag.

2. Har du inte redan gjort 
det så se till att heltid blir 
norm – utan delade turer och 
sämre arbetsmiljö. Att kunna 
försörja sig under hela livet 
utan att slita ut sig borde vara 
en rättighet i Sverige. Dess-
utom tillvaratar du kunska-
pen hos varje anställd under 
dygnets alla timmar.

3. Bemanna efter behov. 

Det bör alltid vara behovet 
som styr i slutändan så an-
ställ fler på trygga anställ-
ningar i stället för att ta in 
timanställda vikarier. Det 
påverkar kontinuiteten i 
verksamheterna och de an-
ställdas försörjning och möj-
lighet att planera sina liv.

4. Ställ dig frågan om du 
säkerställt att alla känner sig 
trygga med sina arbetsupp-
gifter och att de känner till de 
riktlinjer och rutiner de behö-

ver i jobbet. Att kunna utföra 
sitt jobb på ett tryggt och 
säkert sätt är alltid A och O.

5. Se till att alla kan få sin 
semester i sommar. Det har 
varit en tung vår. En bra ar-
betsgivare som tänker lång-
siktigt ser till att personalen 
får en chans till riktig åter-
hämtning inför hösten.

Och till dig som ska jobba 
i välfärden i sommar – väl-
kommen till världens mest 
givande bransch! Du behövs 

kanske mer än någonsin och 
är otroligt viktig! Och ser du 
saker som kan förbättras är 
dina åsikter viktiga. Gå med 
i Kommunal så kan vi för-
ändra tillsammans!

Jenni Moverare , 
avdelningsordförande  
Kommunal Vänerväst

Annika Briving, ordförande 
Kommunal Dalsland

 

Så kan välfärdsjobben bli mer attraktiva

Man blir som anhörig be-
kymrad över arbets- / boende 
miljön på Ängenäs. 

Kommunen visar stolt upp 
ett fint boende med fantas-
tiska lösningar. Men om det 
inte kommer att finnas till-
räckligt med personal så har 
detta mindre betydelse. Det 
är personalens kunskaper 
och omsorg som är allra vik-
tigast. Är de inte tillräckligt 
nära så ökar oron och medi-
cineringen mot detta.

Det måhända att Kroppe-

fjäll har utdömda lokaler 
men å vilken fin känsla av att 
komma ”hem” både för vår 
mamma och för oss anhöriga.  
Det finns en omgivning som 
bjuder in till trivsel. Persona-
len håller, klappar och bryr 
sig om de boende som om det 
var deras egna nära anhörig. 

Vi ser personal som sitter 
på sängkanten, bara för att 
prata och för att döva en led-
sen eller orolig själ. Detta 
betyder massor även för oss 
anhöriga.  Självklart ser vi 

också hur en ensam personal 
har hand om tio boende den 
stunden motsvarande perso-
nal har rast. Vi ser också hur 
två personal behövs för tunga 
lyft och toalettbesök på en 
boende och då gäller det att 
ingen annan ramlar eller dyl.  

Vår mamma har ingen 
aning om vad som väntar och 
hon har svår diabetes vilken 
hon inte längre kan ha kon-
troll över själv. Detta kräver 
ständig tillsyn och övervak-
ning för att parera med spru-

tor hela dygnet. Hur ska man 
med kameror istället för 
personal kunna avgöra hur 
sockret ligger – hur nära 
koma en person är?

På natten är personaltäthe-
ten katastrofal. Då har man 
inte förstått hur dementa 
personer snurrar och är uppe 
även nattetid. Otillräcklighe-
ten blir fullständig.

Med färre personal blir det 
färre händer och ögon. Vad 
hjälper bubbelbad och möj-
ligheter till promenader om 

ingen har tid att nyttja detta?  
Det kommer inte vara färre 
som behöver hjälp att matas, 
tvättas eller bytas inkonti-
nensskydd på. 

Det finns troligen inget 
luktsinne i kameror. Värdig-
heten faller pladask – även 
om det ser fint ut utifrån. De 
basala behoven kommer 
knappast att hinnas med. Ti-
den till det där lilla extra för 
att må gott kan bara drömmas 
om. 

En arbetsmiljö som skapar 

otillräcklighet och stress 
innebär ohälsa. Hur ska per-
sonalen hålla? Det blir en 
finfin personalomsättning 
vilket i sin tur skapar ännu 
mer oro för de alla. 

Vi hoppas att ni som sätter 
budgeten och förutsättning-
arna för personal, boende 
och verksamhet på Ängenäs 
– aldrig själva blir beroende 
av andras beslut för hur ni får 
det på äldre dagar. 

Anhöriga

Bekymrad över arbets- och boendemiljön på Ängenäs

27 maj fick socialnämnden 
information om att Melle-
ruds kommun skulle skriva 
en avsiktsförklaring om utö-
kat samarbete med Bengts-
fors kommun inom det soci-
ala området. På sikt pekas en 
gemensam socialnämnd ut 
som en möjlighet och inled-
ningsvis skulle en gemensam 
socialchef tillsättas. Denne 
skulle dela sin tid mellan 
kommunerna. 

28 maj skrev Morgan E 
Andersson, Daniel Jensen 

och Annika Wennerblom 
under dokumentet för Mel-
leruds räkning. Detta trots att 
det inte varit uppe för beslut 
i vare sig socialnämnden, 
kommunstyrelsen eller full-
mäktige.

Vi inom (S) anser att detta 
är ett brott mot kommunal-
lagen. I 5 kapitlet 1 § anges 
att kommunfullmäktige ska 
besluta i ”ärenden av princi-
piell beskaffenhet eller an-
nars av större vikt för kom-
munen” varav ”nämndernas 

organisation och verksam-
hetsformer” är en. Vi anser 
att beslut att ha gemensam 
förvaltningschef med en an-
nan kommun och sikta mot 
en gemensam nämnd helt 
klart är en sådan fråga och 
därför borde beslutats i full-
mäktige.

I Melleruds Nyheter 9 ja-
nuari 2019 sa Morgan E 
Andersson, då nytillträtt 
kommunalråd: ”Min inställ-
ning är att ha en så bred för-
ankring som möjligt i de 

stora och viktiga frågorna.” 
I denna stora och viktiga 

fråga har han och majoriteten 
valt att ta fram avsiktsförkla-
ringen i tysthet, beslutat ut-
anför de sedvanliga kommu-
nala beslutsorganen och 
direkt annonserat både soci-
alchefstjänsten och individ- 
och familjeomsorgen tjänst 
som gemensamma för Mel-
lerud och Bengtsfors. 

Vi socialdemokrater anser 
inte bara att den politiska 
majoriteten bryter mot kom-

munallagen, vi tycker även 
att avsiktsförklaringen är en 
sällsynt dålig idé. Att som 
majoriteten föreslår minska 
ned de två ledande tjänsterna 
inom socialförvaltningen till 
50 procent när Melleruds 
kommun har så stort behov 
av socialt stöd och omsorg är 
fel väg att gå.

Den rätta vägen är att fort-
sätta den samverkan som 
redan påbörjats där kom-
munstyrelsen fattat beslut 
om att avsätta medel till 

tjänsten samverkansamord-
nare på det sociala området 
inom fyra av Dalslandskom-
munerna under  två år.

För Socialdemokraterna 
i Mellerud 

Michael Melby, gruppledare 
Marianne Sand Wallin,  

ordförande

Kan vara ett brott mot kommunallagen?

Att Sveriges kommuner –
särskilt mindre kommuner 
med en ansträngd ekonomi 
– behöver samverka mer för 
att långsiktigt trygga välfär-
den är väl ett budskap som 
knappast har undgått någon? 
Under den förra mandatpe-
rioden genomfördes i Dals-
land under kommunalrådens 
ledning – (S) från Mellerud 
– ett arbete med att lista tänk-
bara områden för fördjupad 

samverkan. Döm om vår 
förvåning när vi nu går från 
ord till handling, då möts vi 
av ifrågasättanden från vår 
socialdemokratiska opposi-
tion.

Vad vill egentligen (S)?
Vi har sett deras önskelista 

inför budgetbeslut. Den kan 
närmast sammanfattas ”ex-
tra allt”. Finansieringen löser 
sig nog. Inte ett ord om verk-
samhetsutveckling. 

Ofinansierade önskelistor 
skapar varken välfärd eller 
trygghet. Vi menar att en 
förbättrad kommunal service 
fodrar hårt arbete, priorite-
ringar och att vi vågar pröva 
nya vägar för att utveckla 
våra verksamheter.  Samar-
bete över kommungränser är 
just en sådan väg. Den har i 
andra sammanhang visat sig 
vara framgångsrik (Rädd-
ningstjänstförbund, Miljö- 

och energiförbund, Alkohol-
tillsyn, Familjehemsenhet 
med mera). 

Socialdemokraterna ifrå-
gasätter lagligheten i avsikts-
förklaringen. Uppenbarligen 
har (S) inte förstått vad en 
avsiktsförklaring är. Det är 
ett dokument – icke juridiskt 
bindande – som tecknas mel-
lan två eller fler parter och 
som uttrycker en vilja och en 
avsikt. Ambitionen är givet-

vis att denna vilja ska leda till 
beslut, som måste fattas i 
gängse ordning.

Viljeyttringen – som soci-
aldemokraterna tycker är en 
dålig idé – ligger för övrigt 
helt i linje med kommunfull-
mäktiges mål ”Melleruds 
kommun inbjuder till med-
skapande – internt och ex-
ternt – för en utvecklad 
samhällsservice och ökad 
attraktivitet”. 

Så, nog har vi stöd för vårt 
agerande i beslut tagna i 
kommunfullmäktige! 

Socialdemokraterna tyck-
er det är bra att utreda sam-
arbete, men dåligt att samar-
beta. Vi kan bara konstatera 
att prat är prat och handling 
är handling!

Morgan E Andersson (C)  
Daniel Jensen (KD)

Svar till (S): Från ord till handling!

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