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Välkomna!

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

Ytterdörr

3995:-

Dan – Årets Företagare i Mellerud

Dan Johannesson, Elinsta Nät AB, har utsetts till Årets Företagare i Melleruds kommun. Från vänster: Morgan E Andersson, kommunstyrelsens ordförande, Jeanette Johansson, HR-chef och vikarierande kommunchef 
under semestern, Daniel Jonasson, ordförande Företagarna Mellerud, Dan Johannesson, Håkan Berg, kassör Företagarna Mellerud och Janne Oscarsson, vice ordförande Företagarna Mellerud. Foto: Susanne Emanuelsson.

– Sidan 4 –

Priserna gäller måndag 6/7 – söndag 12/7 2020  
med reservation för ev slutförsäljning och tryckfel.

Kvarnkullen
Öppet alla dagar 8 - 22

Nygräddade i butik

15:-
/st

BONUSKUND

Kycklingdelar
Garant, frysta, gäller lår,
klubbor, ben, vingar, 1kg
Max 2 köp/hushåll/vecka 28

Gouda
Eldorado, fetthalt 28%,
ca 0,5-2,2kg

Wienerbröd
Dafgård, gäller hallon, vanilj, 85g,
jfr-pris 58,82/kg

   5:-
/st

Zucchini
Sverige, Spanien, Nederländerna,
klass 1, jfr-pris ca 12,50/kg

   5:-
/st

  10:-
/kg

BONUSKUND

3995
/kg

Svensk blomkål
Sverige, klass 1

5:-
/st

Kvarg
Lindahls, flera sorter, 150g, jfr-pris 33,33/kg
Max 5 köp/hushåll/vecka 28
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Ränteändring
Med anledning av justerade marknadsräntor ändrar 
Dalslands Sparbank räntan på lån och kontokrediter till privatpersoner och 
företag från och med 2020-07-15  med +0,25 %-enheter. 

Lån med referensränta eller fast ränta berös inte.

 ekholmen
cafÈ & gÅrdsbutik

Det är nu 200 år sedan Karl XIV Johan övernattade 
på Ekholmen på sin väg mot Norge
Fryxell-Langensköldska Stiftelsen firar detta 
med visning av museivåningen på Ekholmen 
måndagen den 13 juli mellan kl. 15-17.

Max 25 personer per visning och först till kvarn gäller

Ekholmens Café & Gårdsbutik är öppet och är medarrangör 

För info. 070-322 59 62 Iréne Eriksson

Telefon 0521-303 52 • Storgatan 15, Brålanda

SemeSterStängt

27 juli till 9 augusti

Hela turlistan på 
www.vaccindirekt.se

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

Må 13/7 Coop Mellerud 15-19

Ha en skön sommar och ta hand om dig,  
så finns vi här när du behöver oss:

På våra kontor     Internetbanken och appen     Dalslands Sparbank kundtjänst 
0530-440 00     Kundcenter Privat 0771-22 11 22     Kundcenter Företag  

0771-33 44 33     Digital Support 0771-97 75 12     Spärr av kort 08-411 10 11

Trevlig sommar!

Var rädd om dig!

dalsbank.se I 0530-440 00

VÄLKOMNA!
Pastorsexpedition

Tel: 0530-362 00 (helgfri mån-fre 9-12 och 13-15)
Besökstid: helgfri mån-fre 10-12

Hemsida: svenskakyrkan.se/mellerud • E-post: mellerud.pastorat@svenskakyrkan.se
Besöksadress: Kapellgatan 6 • Postadress: Box 94, 464 22 Mellerud

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

BOLSTADS FÖRSAMLING
Sön 12/7 14:00 Friluftsgudstjänst vid Fôttestôva i samarbete med Hembygdsföreningen,
   Pär-Åke Henriksson. Sång: Linda Klingberg. Medtag kaffekorg och något att sitta 
   på. Vid dåligt väder, i Bolstads kyrka. Swishnummer för kollekt: 123 107 72 39
Ons 15/7 17:00 Vandring före musikkväll i ca en timma kring Håleviken, Bodane, Bolstad
   under ledning av Pär-Åke Henriksson och Tommy Rosti. Medtag kaffekorg
   och något att sitta på. Vid dåligt väder, vandring inställd.
Ons 15/7 18:30 Musikkväll vid Håleviken, Bodane, Bolstad, Pär-Åke Henriksson och Kerstin
   Öqvist. Sång och musik med Tre voces. Medtag kaffekorg och något att
   sitta på. Vid dåligt väder, i Bolstads kyrka.
Sön 19/7 11:00 Gudstjänst i Bolstads kyrka, Pär-Åke Henriksson. 
   Swishnummer för kollekt: 123 107 72 39

HOLMS FÖRSAMLING
Ons  8/7 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.
Tor   9/7 10:30 Kafé Kom Ut, utanför Kyrkans Hus. Vid dåligt väder, inställt.
Fre 10/7 10:30 Kyrkis Ute, Lekparken vid ”Indiankullen”. För barn med föräldrar. Medtag
   egen matsäck. Vid dåligt väder, inställt.
Sön 12/7 11:00 Gudstjänst i Järns kyrka, Pär-Åke Henriksson.
   Swishnummer för kollekt: 123 542 21 00
Tis 14/7 10:30 Kyrkis Ute, Lekparken vid ”Indiankullen”. För barn med föräldrar. Medtag
   egen matsäck. Vid dåligt väder, inställt.
Ons 15/7 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.
Tor 16/7 10:00 Mässa i Kyrkans Hus, Pär-Åke Henriksson.
Tor 16/7 10:30 Kafé Kom Ut, utanför Kyrkans Hus. Vid dåligt väder, inställt.
Fre 17/7 10:30 Kyrkis Ute, Lekparken vid ”Indiankullen”. För barn med föräldrar. Medtag egen 
   matsäck. Vid dåligt väder, inställt.
Sön 19/7 18:00 Sommarkvällsgudstjänst i Holms kyrka, Kerstin Öqvist. Sång: Elisabette
   Emanuelsson. Swishnummer för kollekt: 123 031 68 51
Tis 21/7 10:30 Kyrkis Ute, Lekparken vid ”Indiankullen”. För barn med föräldrar. Medtag egen 
   matsäck. Vid dåligt väder, inställt.
Ons 22/7 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.

SKÅLLERUDS FÖRSAMLING
Alla dagar 10-18 Öppen kyrka fram till 31/8 där bandad guidning finns att tillgå. Önskas personlig 
   guidning, kontakta pastorsexpeditionen.
Sön 12/7 09:30 Gudstjänst i Skålleruds kyrka, Eva Marklund. Swishnummer för kollekt: 123 614 70 86

ÖRS FÖRSAMLING
Sön 19/7 09:30 Gudstjänst i Dalskogs kyrka, Kerstin Öqvist.
   Swishnummer för kollekt: 123 669 60 09

För perioden: 8-22 juli 2020

12 juli 2020
Apostladagen - ”Sänd mig”

Rikskollekt går till: Act Svenska kyrkan

19 juli 2020
Sjätte söndagen efter trefaldighet - ”Efterföljelse”

Församlingskollekt går till: Act Svenska kyrkan
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Bolstad Prästgård
Onsdag 15 juli kl 17

Veteranbusstur 
till Qvantenburg 

Katarina Kvantenå visar  
stora huset utvändigt

Samling vid Bolstads kyrkas  
parkering. 

Onsdag 22 juli kl 19 
i trädgården

Povels karameller 
Sång och musik med Ann-

Britt Jakobsson och Fredrik 
Johansson, Färgelanda

Parkera vid kyrkan.
Medtag stol och ev. regnskydd. Entré m. kaffe: 100 kr.

Arr. Bolstad Prästgårds Vänner i samarb. m. SV Väst.

Daniel 070-140 05 25 
www.cityporslin.se

Vi ses på torget!
Fredagar kl. 9-17

AKTUELLA ERBJUDANDEN 8/7-12/7
MELLERUD 

VÄLKOMMEN TILL 
COOP MELLERUD!

Öppet alla dagar 06–22

ISGLASS
Sun Lolly. 10 pack. Ord. pris 32:50/st.

MAGNIFICO
Negroni. Välj mellan original och chili. 
Ord. pris 32:90-36:90/hg.

NYPRESSAD JUICE
Coop. 1 liter. Ord. pris 24:95/st.

MAX 2 ST/MEDLEM.

BAGUETTER
Coop. 300 g. Ord. pris 12:95-14:50/st.

2 FÖR

Manuella delidisken 
erbjuder:

MAX 2 ST/MEDLEM.

BAGUETTER
Coop. 

22)=�  22)=�  2 FÖR

40k

2 FÖR

40k

KANON-
PRIS

Järnvägsgatan 10, 464 62 Brålanda
0521-77 88 50 | bolist.se/butiker/bralanda-tra-ab/ | info@bralandatra.se

Vi önskar trevlig 
sommar!

Öppettider v. 29-31
 vardagar 7–16
lördagar 9-13

BRÅLANDA TRÄ AB
BYGGVARUHUS

Torget, Mellerud • Tisdag 14 juli

25:-
Kakprofessorn 070-650 60 15

Jordgubbslängd
Vita Sannars  

vägsamfällighet

Årsmöte
tisdag 28 juli kl. 19.00
Samling vid Idrottshuset,  

Mellerud.
Stadgeenliga ärenden.

Vägavgiften från stug- och 
markägare kan erläggas 

vid årsmötet.
Efter mötet samlas Stug-

ägareföreningen till årsmöte.
Styrelsen

ANBUDSAUKTION 
G:a Skolan, Bäckefors
Då vi denna sommaren inte kan genomföra konventionella slagauktioner 
p.g.a. 50 personers regeln. Prövar vi under vecka 28 och 30 – en variant 
av auktion utan publik 
Gods fr. 3 db:on Trollhättan, Mellerud, Brålanda. Möbler 18-1900-tal, mkt. glas och porslin, 
mattor, textil, äld. lampor, kuriosa, m.m. parti virke m.m.
Visning/budläggning: Onsdag 8/7 kl. 16.00-18.00
  Torsdag 9/7 kl. 16.00-18.00
 Fredag 10/7 kl. 16.00-18.00
Besked om lagt bud resulterat i köp, samt utlämning av gods: Lördag 11/7 kl. 10.00-13.00

G:A SKOLANS AUKTIONER 0530-600 15

FISKBILEN erbjuder

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

Nykokta havskräftor   till lägsta dagspris

Nykokta krabbklor  helt kilo 169:-
Färska räkor  från helt kilo 169:-

Färska räkor helt kilo 169:- 

Nykokta havskräftor  helt kilo 169:-
Nykokta krabbklor  helt kilo 149:- Veteranbusstur 

till Qvantenburg
På onsdag kväll den 15 
juli blir det veteranbuss-
tur med Evert Norrman, 
Mellerud, i bygden runt 
Bolstad Prästgård till 
Qvantenburg där Kata-
rina Kvantenå visar stora 
huset. 
På grund av coronapandemin 
kan huset enbart visas utvän-
digt. Katarina Kvantenå är 
VD för Qvantenburgs säteri 
AB. Fastigheten Qvanten-
burg ägs av Sören Kvantenås 
dödsbo och har varit i släk-
tens ägo sedan år 1922.    

Veteranbussen som Evert 
Norrman kör är en äldre ve-
teranbuss av märket Volvo  
och årsmodell 1953/54. Bus-

sen ägs av Lars Simonsson, 
Göteborg, som driver flera 
transportföretag bland annat 
Västra Götalands transport 
AB och Nygårds Last-
bilsverkstad i Åmål.  Lars 
Simonsson är kommen från 
Edsleskog och samlare av 
veteranlastbilar. 

Evert Norrman var tidigare 
lastbils- och busschaufför  
hos  GDG, Swebus och No-
bina.  Han körde mestadels 
dåvarande busslinjen 619 
mellan Vänersborg och Gö-
teborg. 

Evert Norrman är uppväxt 
i Bäckefors men härstammar 
från släkten Norrman i Ge-
stad. Bussturen avslutas med 
kaffe i prästgårdens trädgård. 

Povels karameller 
i Bolstad Prästgård

På onsdag kväll den 22 
juli blir det underhållning 
i Bolstads Prästgårds 
trädgård med Ann Britt 
Jakobsson och Fredrik Jo-
hansson från Färgelanda. 
De framför låtar av Povel 
Ramel och programmet heter 
Povels karameller. Det musi-

kaliska paret har turnerat 
med Povel Ramellåtar under 
två års tid.

Fredrik Johansson började 
sin musikaliska bana som 
körsångare i Gestads kyrko-
kör inspirerad av sina äldre 
systrar. Han kommer från 
gården Torgunnehagen och 

har flera systrar som är kyr-
komusiker i Bolstad och 
Brålanda. Hans fru Ann-Britt 
Jakobsson är även utbildad 
kyrkokantor. Idag är Fredrik 
Johansson yrkesverksam 
som maskinentreprenör och 
bosatt med familjen i Håves-
ten, Färgelanda.
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Veckans lunch

Senior

MATSEDEL
Vecka 29 och 30

Måndag 13/7: Ugnstekt falukorv med makaroner och broccoli.
Dessert: Ananassoppa. 
Tisdag 14/7: Kalops med kokt potatis, inlagda rödbetor och blomkål.
Dessert: Prinsessbakelser.

Onsdag 15/7: Köttfärs- och grönsakssoppa. 
Dessert: Mannafrutti med sylt.

Torsdag 16/7: Matjesill med färsk potatis, gräddfil, gräslök och tomat.
Dessert: Färska jordgubbar med vispad grädde.

Fredag 17/7: Stekt kycklingfilé med currysås, kokt potatis och skivad 
morot.
Dessert: Hallonkräm.

Lördag 18/7: Fiskpudding med smörsås, kokt potatis och gröna ärtor.
Dessert: Silviakaka.

Söndag 19/7: Helstekt kotlettrad med gräddsås, kokt potatis, äppelmos 
och värdshusgrönsaker.
Dessert: Chokladmousse med vispad grädde.

Hemtjänstens alternativ v. 29
Mån-ons: Fiskgratäng med potatismos och grönsaker.  
Tors: Ugnspannkaka med stekt fläsk och grönsaker.  
Fre: Fiskgratäng med potatismos och grönsaker.
Lör: Ugnspannkaka med stekt fläsk och grönsaker.   
Sönd: Fiskgratäng med potatismos och grönsaker. 

Måndag 20/7: Kycklinggryta med timjan och vitlök, kokt potatis och 
broccoli.
Dessert: Aprikossoppa. 
Tisdag 21/7: Pannbiff med lök, potatismos, amerikanska grönsaker och 
lingonsylt.
Dessert: Rabarberkräm.

Onsdag 22/7: Sommarens primörsoppa. 
Dessert: Sega hallonrutor.

Torsdag 23/7: Fiskgratäng med örter, kokt potatis och gröna ärtor.
Dessert: Drottningkräm.

Fredag 24/7: Köttfärssås med grekiska smaker med makaroner och 
vitkålssallad.
Dessert: Jordgubbssoppa.

Lördag 25/7: Kokt kummel med äggsås, kokt potatis och gröna ärtor.
Dessert: Glasstrut med choklad.

Söndag 26/7: Dillkött med kokt potatis och skivade morötter.
Dessert: Citronfromage med chokladrippel.

Hemtjänstens alternativ v. 30
Mån: Pannbiff med potatismos och grönsaker.  
Tis: Potatisbullar med bacon, lingonsylt och grönsaker.  
Ons-tors: Pannbiff med potatismos och grönsaker.
Fre: Potatisbullar med bacon, lingonsylt och grönsaker. 
Lör-sön: Pannbiff med potatismos och grönsaker.  

För 200 
år sedan

Den 13 juli är det 200 år 
sedan Kung Karl IV Johan 
och hans son Kronprins 
Oscar passerade Mellerud 
på sin väg till Norge. 
Under sina resor dit bodde 
kungen på Ekholmens Säteri, 
där tre rum på husets övervå-
ning är bevarade som de var 
på den tiden. 

Karl IV Johan föddes 1763 
som Jean Bernadotte i Frank-
rike och var kung i Sverige 
och Norge från 5 mars 1818 
till 8 mars 1844. 

Svensk-norska unionen 
var en statsrättslig förening 
mellan kungarikena Sverige 
och Norge under perioden 
1814–1905.

Stenen vid Västerråda, vid sidan 
av väg 166, minner om Karl IV Jo-
hans resor via Mellerud till Norge 
för 200 år sedan.

Tio föreningar fick dela på 316 000 kronor
I mitten av juni betalade 
Riksidrottsförbundet ut 
kompensationsstödet 
till de föreningar som 
drabbats ekonomiskt av 
coronakrisen. De som 
drabbats värst fick mest.
Tolv föreningar i vårt område 
hade ansökt om stöd i coro-
nakrisens spår. Det handlar 
om förlorade intäkter på 

grund av inställda och in-
komstbringande tävlingar, 
matcher och andra arrange-
mang. Nödvändiga för att 
kunna uppehålla verksamhe-
ten och löpande kostnader. 
Stödet baserades på hur stora 
förluster föreningarna gjort i 
förhållande till sin omsätt-
ning.

De flesta av ansökningarna 

har också gett resultat, även 
om inte riktigt alla fören-
ingar beviljades stöd. I vissa 
fall har man också fått medel, 
men lägre än vad man ansökt 
om. Pengarna kommer från 
regeringens 500 miljoner 
som tilldelades idrotten på 
grund av coronapandemin.

91 procent gick direkt till 
idrottsföreningarna, reste-

rande till förbund och dess 
distrikt.  

Två blev utan
Av de tolv föreningarna i vårt 
område som ansökt blev Dals 
MK och Fengerfors IK utan 
några medel. Åsebro IF fick 
däremot 32 000 kronor.

 – Vi är jättenöjda över det 
vi fått, även om det nu inte 

Dessa föreningar fick kompen-
sationsstöd i vårt område:
OK Kroppefjäll 28.000
Kroppefjälls IF 11.000 
Håfreströms IF 69.000
Melleruds IF 83.000
Åsebro IF  32.000
Brålanda IF    9.000
SK Granan  23.000
Dalslands HsK 14.000
Tösse IF  36.000
Bäckefors IF 11.000 

Källa: Riksidrottsförbundet

FAKTA

riktigt var det vi ansökt om. 
De stora intäkterna för oss 
kommer egentligen till hös-
ten och när seriespelen har 
legat nere har det inte varit 
några kostnader på den si-
dan. Men festplatsens alla 
arrangemang under somma-
ren är nu inställda, vilket rör 
sig om minst 150 000 kronor 
i förlorade intäkter, samtidigt 
som vi har fasta kostnader för 
anläggningen. Det går dock 
ingen nöd på oss, vi har ord-
nad ekonomi, men kostnader 
som cupspel, utbildningar 
och underhåll får kanske 
stryka på foten, säger Mor-
gan Broberg ordförande i 
Åsebro IF samtidigt som han 
hoppas på att det ska komma 
mer medel till föreningarnas 
del från regeringen under 
hösten. 

Något som även Riksi-
drottsförbundets ordförande 
Björn Eriksson har uttalat sig 
om och har förhoppningar 
om.   

Ing-Marie Norrman

”Jag är inte rädd för att gasa”
47-årige Dan Johannes-
son har utsetts till Årets 
Företagare i Mellerud. 
Han är en sann entrepre-
nör och är inte rädd för 
att satsa inom olika bran-
scher. Men det är hans 
framgångar med Elinsta 
Nät AB som ligger bakom 
utmärkelsen.
– Jag trodde jag skulle äta 
lunch med Janne (Oscars-
son) och hade inte en tanke 
på detta, men det är såklart 
väldigt roligt att få cred för 
det man gör. Företaget har 
växt, vi åker dit jobben finns. 
Det finns inga begränsningar. 
Jag är inte rädd för att gasa 
och prova nya grejor, säger 

Dan Johannesson blev både överraskad, glad och rörd när han uppvak-
tades i fredags. Nästa steg blir regionfinalen i Göteborg.

Dan är den sanne och energiske 
entreprenören som gillar utma-
ningar och har varit verksam i 
ett flertal branscher, numera 
ägare av Elinsta Nät AB som haft 
en fantastisk utveckling och sys-
selsätter många personer från 
vår bygd. Dan har genom sitt 
strategiska tänkande, mångsi-
dighet, driftighet samt goda le-
daregenskaper, utvecklat Elinsta 
Nät AB till ett snabbt växande 
företag.

MOTIVERING

Dan Johannesson, som varit 
företagare sedan början av 
1990-talet. 

– Vi är otroligt stolta över 
Dans företag och ser fram 
emot regionfinalen på Resi-
denset i Göteborg. Årets 
Företagare i Sverige har 
kommit från vår region de tre 
senaste åren, framhöll Da-
niel Jonasson, ordförande i 
Företagarna Mellerud. 

– Mellerud är ju en före-
tagskommun och vi sticker ut 
genom att ha ett stort antal 
företagare per invånare, det 
ligger över riksgenomsnittet. 
Det är fantastiskt roligt att få 
gratulera en sådan här duktig 
företagare, sade kommun-
styrelsens ordförande Mor-
gan E Andersson (C). 

Tre företag
Idag driver Dan tre företag; 
Elinsta Nät AB med ett 15-tal 
anställda, WTG i Väst AB 
och Dan Johannesson Entre-
prenad.

För åtta år sedan började 
Dan jobba ihop med Elinsta 
Nät AB tillsammans med 
Bosse Nilsson. Det handlar 
om att fräsa ner fiberkabel i 
gator, arbetet kan vara förlagt 

i Stockholm, Göteborg eller 
Falkenberg. 2016 köpte Dan 
företaget som idag omsätter 
cirka 45 miljoner kronor. 
Under toppåret 2019 låg om-
sättningen på 66 miljoner 
kronor.

– Jag och Bosse har kontor 
under samma tak idag, vi 
samarbetar fortfarande 
mycket, säger Dan. 

Viktigt ramavtal
För två veckor sedan skrev 
Elinsta Nät AB ett ramavtal 
med en stor leverantör av 
kommunikationsinfrastruk-
tur. Avtalet omfattar nät-
byggnation och eftermark-
nadskunder.

– Nu arbetar vi bara i en 
region, men tack vare ramav-
talet kommer vi att arbeta 
både i Västra Götaland, 
Värmland och Halland. Jag 
tror att fiberutbyggnaden 
kommer att fortsätta. Jag är 
väldigt stolt över min perso-
nal och de jag samarbetar 
med, säger Dan.

Ofta hyr företaget in 15-20 
personer, många av dem är 
små egenföretagare i Melle-
rud.

– Det är en trygghet för 

mig, vi är väldigt tajta alli-
hopa, konstaterar Dan.

40 procent av verksamhe-
ten ligger på entreprenadsi-
dan. Dan hyr ut maskiner 
med förare, såsom dumprar, 
grävmaskiner, borrmaskiner 
och lastbilar. Idag står ma-
skinparken på två platser, 
men detta ska det bli ändring 
på.

Dan har köpt 10 000 kva-
dratmeter mark på Västerrå-
da. Där ska en 800 kvadrat-
meter stor lokal byggas 
innehållande verkstad, tvätt-
hall och kontorsdel. Bygg-

start är planerad hösten 2020. 
Idag är hans sambo Sandra 
mammaledig och sköter en 
del pappersarbete från hem-
met. Annars sköter hon all 
ekonomi för Elinsta Nät.

I övrigt har Dan sålt 100 
hektar jordbruksmark och 
tillsammans med en kom-
panjon köpt en jordbruksfas-
tighet på 82 hektar mellan 
Uddevalla och Ljungskile.

– Där planerar vi att bygga 
30 tomter för permanent 
boende intill havet.

Susanne Emanuelsson
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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  

-
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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

Medborgarförslag från 
villaägare på Parkgatan

Medborgarförslag om att 
flytta aktivitetsparken vid 
Rådaskolan har lämnats 
in av grannar boende på 
Parkgatan. 
De föreslår att den flyttas 
från villabebyggelsen till en 
plats där den inte stör omgiv-

ningen, eller hägnas in och 
har öppet enbart under skol-
tid, från 08:30 till 15:30. 

Grannarna skriver bland 
annat: ”Det finns förhåll-
ningsregler uppsatta för 
området. Samtliga har bru-
tits. Förutom detta har det 

eldats, körts med bilar och 
mopeder samt hittats kniv 
nedstucken i gräsmattan på 
planen. Ljudnivån när pla-
nen används, vilket den gör 
hela sommarhalvåret i stort 
sett från tidig dag till mycket 
sen natt, är mycket störande”.

Slussvaktarbostäder hyrs ut i sommar
I sommar finns det fyra ny-
renoverade uthyrnings-
stugor längs Dalslands 
kanal, de har tidigare 
fungerat som slussvak-
tarbostäder.
Stugorna är belägna i Håve-
rud, Upperud, vid 19:e-20:e 
slussen och vid Strömmen.

 – De är renoverade i natio-
nalromantisk stil och är ett 
första steg att få kunder från 

fler målgrupper. Vi har fyra 
stugor till uthyrning sedan 
tidigare. Det gäller att ta hand 
om de värden som finns och 
omvandla det till ett sätt att 
tjäna pengar samt att till-
gängliggöra boenden så att 
fler kommer hit till oss, säger 
Johan Trollnäs, vd för Dals-
lands Kanal AB och Dals-
lands Turist AB.

Slussvaktarna har andra 
boenden numera. I Upperud 

har det redan bott en familj, 
uthyrningsverksamheten 
startade måndag 22 juni.

– Detta är ett sätt att få in 
kapital i kanalbolaget och 
samtidigt ge besökare en 
unik upplevelse. Stugorna 
har hög standard och är topp-
moderna, berättar Stefan 
Lindqvist, teknisk chef Dals-
lands Kanal AB.
 Susanne Emanuelsson 

susanne@mellerudsnyheter.se
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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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DÖDSFALL

JORDFÄSTNING

PREDIKOTURER

SORGTACK

UPPVAKTNING

All ev. uppvaktning
undanbedes. 

Britten Erving

All uppvaktning
på min 80-årsdag undanbedes. 

Sven Johansson

Hipp Hipp 

HURRA!

Vi vill gratta vår solstråle 
barnbarnsbarnet Benjamin 
som fyller 2 år sen 20 juli. 
Grattis även till Benjamins 
mamma Madelene som fyl-
ler den 21 juli.

Grattiskramar från 
gammelmormor och 

gammelmorfar

Veckans 
ros...

...till Dig snälla och fina ”Med-
människa” som gett oss äldre 
omtanke vid våra högtider.

stor kram från oss alla

... till Ladies Circle samt klass 
9B, Rådaskolan, för era fina 
gåvor till Majblomman. Ni 
gör skillnad för barn i vår när-
het! 

Majblommeföreningarna  
Mellerud-Kroppefjäll,  
Skållerud och Åsebro

MELLERUD
Smyrna: Lörd (11/7) 11 
Sång på torget med Camil-
la och Jan Berglöv. Sönd 

(12/7) 11 Gudstj. m Tommy 
Pettersson m.fl. Sönd (19/7) 
11 Gemensam gudstj. i Fu-
rusand, medtag kaffekorg.
Equmeniakyrkan: Sönd 
(19/7) 11 Friluftsgudstj. på 
Furusand, gemensamt m 
Smyrna. Thomas Segergren. 
Kaffekorg. Vid regn inställt. 

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

Smyrna: Sönd (12/7) 11 
Webbgudstj. Gudstj. i som-
martid. Pether Åstrand pre-
dikar. Sång och musik av 
Maria Kjörk med flera.
Equmeniakyrkan Södra 
Dal: Onsd (8/7) 17 Frän-
defors, Vägkyrkan, andakt 
Sigward K., Emma D. Sönd 
(12/7)  11 Rörvik, Gudstj. 
Sigward K. Sönd (19/7) 11 
Rörvik, Gudstj. Sigward K. 
Inspelade andakter, se hem-
sidan 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 (19/7) 15 Som-
marandakt i Centrumpar-
ken, Thomas Holmström 
m.fl. 
Sundals-Ryr: Sönd (12/7) 
10 Gudstj. m nattv. Tho-
mas Holmström och Åsa 
Henriksson. Lörd (18/7) 
18 ”Musik vid helgsmål” i 
Gamla kyrkan. Sång Carl-
Erik Carlsson. Andakt: Tho-
mas Holmström
Timmervik: Sönd (12/7) 19 
Sommarkvällsgudstj. Tho-
mas Holmström, Toomas 
Tuulse m.fl.
Gestad: Sönd (19/7) 10 
Gudstj. m nattv. Thomas 
Holmström. 

FRÄNDEFORS
Frändefors: Vägkyrkan 
vardagar v 28-29. Kaffeserv. 
14-17 Musikandakt kl. 17 
varje dag i kyrkan. Lunch-
promenad m. andakt varje 
onsd. 12.30, utgår från fsh. 
Sönd (12/7) 18 Musikmässa 
Johan Dahlberg & Jesper 
Östergren, Daniel Westin. 
Tisd (14/7) 10 Familjedag, 
vandring 3 km till Karoli-
nerstugan, samåkn. från fsh 
vid 9.00: Sönd (19/7) 18 
Musikgudstj. Mats Dim-
ming & Fredrik Olsson, Nils 
Lundbäck. Torsd (23/7) 18 
Skaparverkstad i fsh, ta med 
eget pyssel.

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Kyrkstugan, Skål-
lerud för Saga Jakobsson.
Som inledning på akten spe-
lade kyrkomusiker Maria 
Andersson ”Strövtåg i hem-
bygden” av G. Norén/B. 
Dixgård. Akten förrättades 
av Lars-Åke Petersson och 
tillsammans sjöng man psal-
merna 201 samt 297. Som 
avslutningsmusik spelades 
”Blackbird” av P. McCart-
ney. Vid urnan togs avskedet 
av de närmaste. Till minnet 
av Saga var lokalen vackert 
utsmyckad med blommor. 
Efter ceremonin bjöds gäs-
terna på förtäring. Gravsätt-
ning kommer att äga rum på 
Skålleruds kyrkogård.

Avskedsceremoni har ägt 
rum i Upperud för Per-Arne 
Porath. Akten, som skedde 
utomhus i ett strålande som-
marväder, inleddes med att 
man lyssnade på ”Amazing 
Grace” varefter Anders 
Grimheden, borgerlig be-
gravningsofficiant hälsade 
välkommen. Efter minnesta-
let, där bland annat en dikt 
skriven till Per-Arnes 50-års-
dag lästes upp, lyssnade man 
på ”Ta mig till havet” med 
Peter Lundblad. Vid urnan 
togs avskedet av familj och 
släkt under tonerna till ”Noc-
turnes, Op. 9: No.2” in E-Flat 
Major. Som avslutning spela-
des ”Strövtåg till hembyg-
den” med Mando Diao. 
Gravsättning kommer att ske 
på Skålleruds kyrkogård.

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Skålleruds kyrka för 

Allan Petrone, Eriksbyn. 
Som inledning på akten spe-
lade Gunnar Petrone ”Där 
rosor aldrig dör” på dragspel. 
Akten förrättades av Eva 
Marklund och man sjöng 
tillsammans psalmerna 249, 
190 och 261. Som avslut-
ningsmusik spelades ”Det 
stod en blomma” med T. 
Selin/S. Banger. Vid kistan 
togs avskedet av de närmaste. 
Till minnet av Allan var koret 
vackert dekorerat med myck-
et blommor. Efter akten ägde 
gravsättning rum på Skålle-
ruds kyrkogård.

JORDFÄSTNING

Gun-Britt mottog
kulturpriset i egen lada

DALS ROSTOCK 
Gun-Britt Gustafsson ut-
sågs till Melleruds kom-
muns kulturpristagare 
2020 i början av juni. I la-
dan i Solgläntans magiska 
trädgård tog hon förra 
onsdagen emot priset. 
Dagen var även premiä-
ren för denna sommars 
konsertserie i Solgläntan 
konst- och musiklada.
Efter förra sommaren succé 
med konserter var det ingen 
match att sälja slut på de 49 
biljetter som fanns att tillgå 
till denna sommars första 
konsert. Sex konserter blir 
det i år, alltid på onsdagar, 
och programmet är varierat, 
med olika teman, som förra 
året. Publiken sitter glesare 
denna sommar och antalet 
biljetter är begränsat, men 
musikglädje finns det lika 
gott om som alltid ikring 
Gun-Britt Gustafsson.

I decennier har hon varit 
verksam i musikens tjänst, 
som körledare bland barn, 
unga och äldre hemma i Mel-
lerud och som lektor i sång 
på institutionen för jazz vid 
Kungliga Musikhögskolan i 
Stockholm. 

Gun-Britt har varit Dals-
land trogen och pendlat till 
jobbet i huvudstaden sedan 
1990-talet. Genom tågfönst-
ret har hon sett sträckan Mel-
lerud – Stockholm tusentals 
gånger.

Glad överraskning
Att få Melleruds kommuns 
kulturpris kom som en över-
raskning för henne. Kanske 
kommer det mer som en 
överraskning för oss Melle-
rudsbor att hon inte fått det 
tidigare.

– Det känns fantastiskt 
roligt att få ett pris på hem-
maplan. Jag har ju ägnat mig 
åt musik hela livet. Det bör-
jade hemma med min mam-
ma och fortsatte på Kultur-
skolan i Mellerud. Den 
betydde mycket för mig, där 
fick jag en plattform och 
upptäckte att sång var något 
jag kunde ägna mitt liv åt, 
berättar Gun-Britt.

Till Kulturskolan i Melle-
rud återvänder hon som lä-

Gun-Britt Gustafsson mottog Melleruds kommuns kulturpris av kultur- 
och utbildningsnämndens ordförande Anna Sanengen.

Zandra och Emil Ernebro, med Caroline Anderberg stod för en uppskat-
tad premiär för årets konsertserie i Solgläntans konst- och musiklada.

rare i körsång och sång från 
och med i höst. Hon kommer 
att gå ner till halvtid på sin 
tjänst på Musikhögskolan 
och ägna resten av tiden åt att 
undervisa musikelever i 
Mellerud.

Ge något tillbaka
– Det ska bli roligt att få ge 
något tillbaka. Jag gillar att 
få unga att känna självförtro-
ende, sade Gun-Britt innan 
hon skyndade ut för att ta 
emot kvällens publik.

Det var Anna Sanengen 
(C), kultur- och utbildnings-
nämndens ordförande, som 
delade ut priset till Gun-
Britt, strax innan kvällens 
konsert skulle börja.

På scenen stod Zandra och 
Emil Ernebro samt Caroline 
Anderberg. Det blev en 
stämningsfull sommarkväll 
med mycket härlig musik i 
Solgläntan.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se
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UNDER SOMMAREN 
KOMMER 
MELLERUDS NYHETER
ATT DELAS UT

onsdag 22 juli

onsdag 12 augusti

Svar till ”Anhöriga”. Social-
nämnden har anslagit medel 
för driften av det nya äldrebo-
endet på Ängenäs. Utöver det 
har vi sett till att det finns 
extra personal från andra bo-
enden vid inflyttning till det 
nya.

För oss är kvalitén viktig 
och vi kommer att ha uppfölj-

ningar kontinuerligt under 
hösten när boendet är igång. 
Socialtjänsten jobbar med 
IBIC, det vill säga Individens 
Behov I Centrum. Det är ett 
begrepp och arbetssätt som vi 
anammat i Melleruds kom-
mun. Erfarenheten har visat 
att bemanningen kommer att 
variera över dygnet, beroende 

på de boendes samlade behov 
enligt IBIC. Dagsläget för 
individerna bestämmer vad 
som är rätt bemanning. Det 
har anslagits cirka en halv 
miljon kronor mer i budget för 
personal än förebilden Zakri-
sdal i Karlstad. Enhetschefen 
har sedan fördelat dessa 
medel till olika tjänster. 

Nästa möte för socialnämn-
den är i augusti och då kom-
mer frågan upp inför starten 
och vi lovar att bevaka brukar-
nas och kommuninvånarnas 
intressen.

Anita Augustsson (KiM) 
Karin Nodin (C) 

Daniel Jensen (KD) 
Ann-Sofie Fors (M)

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

DEBATT
Hög kvalité är viktigt för oss!

(S) smygstänger jourverksamheten
Upphandling av jourverk-

samheten i Bäckefors som 
Socialdemokraterna föreslår, 
med stödpartierna V och SD, 
är i princip att likställa med att 
stänga ned verksamheten. Nu 
väljer man att lägga in förut-
sättningar som med största 
sannolikhet gör att vi inte 
kommer att få någon som 
kommer ta sig an uppdraget. 

En upphandling innebär att 
inget nytt avtal skrivs, osäker-

heten är stor gällande place-
ringen och den tid det tar att 
få till en eventuell ny vårdgi-
vare vet vi inget om. Det är 
bättre att vara rakryggad och 
meddela att vi nu nått en gräns 
där det inte är försvarbart att 
hålla denna verksamhet öp-
pen. 

Vi i GrönBlå vill istället, 
som vi tidigare meddelat, 
satsa mer på att samverka med 
kommunerna genom Samver-

kande Sjukvård. En satsning i 
denna riktning kommer att 
flytta vården närmare hemmet 
och underlätta för många med 
lättare vårdbehov. Vi som styr 
regionen vill skapa en tryg-
gare, snabbare och närmare 
vård. 

Vårt löfte till invånarna är 
att skapa vård som gör skill-
nad i vardagen, det är det vi i 
GrönBlå ledning vill göra.

Linda Jansson (M)

ordförande i Hälso- och  
sjukvårdsnämnd Norra

Margareta Fredriksson (L)
1:e vice ordförande i Hälso- 
och sjukvårdsnämnd Norra

Kenneth Gustavsson (C)
ledamot Hälso- och  

sjukvårdsnämnd Norra
Hans-Joachim Isenheim (MP)

ledamot Hälso- och  
sjukvårdsnämnd Norra

Hans-Carl Carlson (KD)
ledamot Hälso- och  

sjukvårdsnämnd Norra

Morgan E Andersson och 
Daniel Jensen har missför-
stått den kritik vi riktar mot 
beslutet att skriva en avsikts-
förklaring med Bengtsfors 
kommun om utökat samar-
bete.

Vi har inget emot att vi 
samarbetar med andra kom-
muner, det görs redan på 
många områden och vi är 
säkra på att samarbetet kom-
mer att växa. Vi har heller 
inget emot att man går från ord 
till handling.

Det vi kritiserar är hur An-
dersson och Jensen har gått 
från ord till handling. Att 
skriva en avsiktsförklaring 
om samarbete med en annan 

kommun utan att ha förankrat 
detta politiskt är mycket 
märkligt. Frågan har inte varit 
uppe till beslut någonstans, 
majoriteten har bara informe-
rat om att man gör det, för 
kommunstyrelsen först när 
dokumentet redan var under-
skrivit. Varför denna ovilja att 
låta andra tycka? 

Främst riktar vi kritik mot 
Morgan E Andersson, efter-
som han vid tillträdet lyfte 
vikten av bred politisk förank-
ring i stora frågor. När han går 
från ord till handling visar han 
att de orden var just ord.

En avsiktsförklaring är inte 
juridiskt bindande, men när 
man direkt efter att ha skrivit 

på går från ord till handling 
blir det en annan sak. Utan att 
ha informerat kommunstyrel-
sens arbetsutskott, anställ-
ningsmyndighet för förvalt-
ningschefer, beslutar man att 
vi ska dela socialchef med 
Bengtsfors. Detta tas upp i 
avsiktsförklaringen, som där-
för går från att vara en avsikts-
förklaring till ett handlings-
program. Det är en fråga av 
principiell vikt för kommu-
nen, som påverkar social-
nämndens arbete, och då en-
ligt Kommunallagen 5 
kapitlet 1 § ska behandlas av 
fullmäktige.

För att vara tydliga. Denna 
lösning är vi emot. Social-

nämnden har problem med 
ekonomin och delar av verk-
samheten. Att då halvera för-
valtningschefstjänsten är en 
illa övertänkt panikåtgärd.

Även om vår kritik riktar sig 
mot handläggningen av ären-
det, kommer vi att fortsätta att 
driva frågan om innehållet i 
avsiktsförklaringen. Vi anser 
att delade politiskt styrda 
chefstjänster mellan kommu-
ner är en sällsynt dålig idé!

Michael Melby, 
                           gruppledare

Marianne Sand Wallin, 
ordförande

Socialdemokraterna 
i Mellerud

Ni har missförstått kritiken

En kommun måste se till hel-
heten hur tillgängliga pengar 
används = hushållsekonomi.

Förvaltningarna är styrda av 
lagkrav, men undantag finns 
beroende på konsekvenser! 
Genom förbyggande insatser 
så minskas kostnader och för-
bättrar folkhälsa.

Kommunen får direkta 
pengar genom skatter, taxor 
eller statsbidrag. Indirekta 
pengar finns från till exempel 
Arbetsförmedling eller som 
ungdomsbidrag efter kommu-
nala insatser vilket reducerar 
kostnader. 

Det var ett bra beslut i full-
mäktige respektive social-
nämnden att rösta bort de 
tillägg som kommit ifrån ett 
politiskt oppositionsparti. 
Dessa tillägg efterfrågade inte 
konsekvensanalys och kost-
nad! Det är ett populistiskt 
drag utan insikt och förståelse 
för komplexitet eller verklig-
hetsförankring!

Socialnämnden kommer på 
förslag från Nya Majoriteten 
att genomföra utbildning för 
sina ledamöter. Flera är nya 
och behöver stärkt kompetens 
i förutsättningar, lagbundna- 
och icke lagbundna krav och 
hur konsekvenser av beslut 
påverkar både kommunens 
ekonomi samt den enskilde 
individen. 

Exempel på icke lagbundna 
verksamheter är: 

Daglig verksamhet för de-
menta påverkar att det finns 
meningsfull sysselsättning för 
den demente som bor hemma 
fortfarande och blir en avlast-
ning för de anhöriga som gör 
ett fantastiskt arbete. Den de-
mente kan bo kvar längre 
hemma vilket ger lägre kost-
nader.

Arbetsmarknadsenheten 
bidrar med stöd och insatser 
för att långtidsarbetslösa ska 
komma i arbete (vilket Arbets-
förmedlingen (AF) inte hin-

ner). Det gör att kommunen 
får minskade försörjnings-
kostnader (lagkrav för att 
skydda den enskilde indivi-
den) då AF hanterar kostnader 
innan regelrätt arbete. 

Ungdomsverksamheten, 
såsom Stinsen, arbetar före-
byggande och stöttar våra 
ungdomar på fritiden. Alter-
nativet kan vara att ungdo-
marna blir introducerade i 
kriminell verksamhet, blir 
drog- eller alkoholberoende 
eller råkar ut för våld. Följden 
blir att socialförvaltningen får 
sätta in personal för att ”häm-
ta hem dem”, ge vägledning, 
familjestöd, omhändertagan-
de med tvångsvård till dyra 
kostnader. Förebyggande in-
satser kan ge sänkta kostna-
der!

Beroendebehandlare arbe-
tar med att förebygga en indi-
vids missbruk och stötta fa-
miljer/anhöriga. Utan hjälp är 
risken för personlig katastrof 

Bra beslut att avslå!

83-åriga Vera - 
Årets Rostockare

DALS ROSTOCK 
Vera Jansson är en kvinna 
som bidragit på många vis 
till föreningslivet. Hon har 
utsetts till Årets Rostock-
are 2020. 
På grund av covid-19 ställdes 
midsommarfirandet in i 
Brunnsparken med allt vad 
det innebar. Bland annat bru-
kar priset till Årets Rostock-
are delas ut då. På Kroppe-
fjälls hembygdsförenings 
årsmöte den 6 juni beslutades 
att dela ut priset ändå 2020 
och man valde då från fjolår-
ets förslag. Vera hade då fått 
näst flest nomineringar.

Vera har många strängar på 
sin lyra och ser alltid till de 
äldres bästa. Hon har varit 

kyrkvärd  samt guidar runt i 
museet i Brunnsparken på 
somrarna.

Denna aktiva 83-åring är 
engagerad i demensfören-
ingen, aktiv i evenemangs-
kommittén i Dals Rostock 
samt ser till att det finns kaffe 
och lussekatter på julmarkna-
den.

Till julmarknaden har Vera 
varit ovärderlig med sina ut-
ritade kartor, inhandlande av 
diverse priser samt hjälpt till 
med godispåsar. 

Priset delades ut i torsdags 
2 juli av Maria Pettersson 
Lans som representerade eve-
nemangskommitten. Priset är 
en mindre stock, därav nam-
net ”Rostockare”.

Vera Jansson är Årets Rostockare 2020, en kvinna som alltid ställer upp 
där det behövs hjälp. Foto: Privat.

9B skänkte pengar 
till Majblomman

Klass 9B på Rådaskolan hade planerat för att göra en klassresa med 
övernattning, detta fick tyvärr ställas in på grund av pandemin. Klassen 
gjorde istället några mindre aktiviteter och beslutade sedan gemensamt 
att istället skänka pengarna till Majblomman i Melleruds kommun. Sum-
man de skänkte var 3 913 kronor. Foto: Privat.

stor.  Insatsen förebygger och 
minskar höga avvänjnings-
kostnader.

Daniel Jensen ordf. 
Karin Nodin, v.ordf. 
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Budget klubbad på KF
efter engagerad debatt

MELLERUD 
Vårens sista kommunfull-
mäktigemöte hölls den 24 
juni i Sparbanksalongen. 
Det blev debatt om ekono-
min, då synen på att spara 
eller inte i kristid går vitt 
isär hos majoritet och op-
position.
Årsredovisning 2019 för 
koncernen Melleruds kom-
mun visade att skillnader 
mellan intäkter och utgifter 
blev ett överskott på 5,5 mil-
joner kronor. Tillsammans 
med bolagen blev resultatet 
10,6 miljoner kronor.

Ekonomichefen Elisabeth 
Carlstein föredrog budgeten 
för 2021 med början i en titt 
på samhällsekonomin. Coro-
napandemin har lett till en 
global konjunkturkollaps 
och ökad arbetslöshet vilket 
gör att BNP faller och det 
finns en stor osäkerhet gäl-
lande utvecklingen framö-
ver.

För kommunens del inne-
bär det ett minskat skatteun-
derlag 2020. Kostnader ökar 
och intäkter minskar till följd 
av pandemin. Ett plus är en 
kraftig ökning av statsbidrag 
2020 och det statliga beslutet 
om ett krispaket till följd av 

Covid-19 som ersättning för 
merkostnader och sjuklön.

Kommunens nämnder vi-
sar på flera miljoner minus då 
pengar från ”flyktingpåsen” 
upphörde 2019. Framåt ser 
man en budget i obalans, 
befolkningsminskning och 
en hög andel äldre kommun-
invånare i Mellerud.

Snävare ramar
Budgeten för 2021 är beräk-
nad utifrån oförändrad skat-
tesats. Det föreslås i den att 
nämndernas ramar minskas 
med 10,5 miljoner kronor 
jämfört med år 2020, mot-
svarande 1,5 procent av 
budget. Nämnderna får pris-
kompensation med två pro-
cent för köp av tjänster. För 
löneuppräkning finns två 
procent avsatt. 

För 2021 budgeteras årets 
resultat till 16,6 miljoner 
kronor, vilket är enligt kom-
munfullmäktiges målnivå, 
men förutsätter att nämn-
derna har en budget i balans. 
Resultatnivåerna försämras 
till 10,2 miljoner för 2023.

Morgan E Andersson (C) 
yrkade bifall till förslaget 
som han menade är en an-
svarsfull budget baserad på 
verkliga förutsättningar.

Motsatte sig
Michael Melby (S) framhöll 
att Socialdemokraterna mot-
sätter sig besparingarna på 
förskolan. Socialdemokra-
terna föreslår istället en ram-
ökning på 13,2 miljoner 
kronor där finansieringen 
sker genom förväntade öka-
de statsbidrag alternativt att 
kommunfullmäktige beslu-
tar om förändring av de fi-
nansiella målen 2021, med 
hänsyn till pandemins effek-
ter, från två procent i över-
skottsmål till en budget i 
balans.

Ulf Rexefjord (SD) yrkade 
på sex tilläggsförslag till 
budgeten, bland annat att ge 
förvaltningen i uppdrag att 
kartlägga och redovisa till 
politiken samtliga medel 
som går till verksamhet som 
inte är lagkrav. Vidare att den 
frivilliga delen av Kultursko-
lan läggs ner och att Kultur-
brukets budget minskas med 
500 000 kronor och att dessa 
medel går till grundskole- 
och gymnasieenheter. SD 
föreslår också att ett separat 
integrationspolitiskt bokslut 
upprättas årligen.

Talare och replikskiften 
avlöste varandra. Lars Nils-
son (S) såg en diskrepans 

mellan rikspolitiken, där 
man vrider på kranarna i 
kristid, och politiken i Mel-
leruds kommun där majorite-
ten vill samla i ladorna. 

Marianne Sand Wallin (S) 
underströk att skolan behö-
ver resurser. Karin Nodin (C) 
menade att det är försiktig-
hetsprincipen som gäller. 
Tony Johansson (MP) såg 
budgetförslaget som en två-
stegsraket och sade att en 
budget alltid är en kvalifice-
rad gissning som kan komma 
att justeras i höst. 

Även bemanningen på 
Ängenäs särskilda boende 
debatterades och Daniel Jen-
sen (KD), socialnämndens 
ordförande, förklarade att 
bemanningen och hur det 
fungerar kommer att följas 
upp.

Efter att de olika förslagen 
ställts mot varandra och först 
Socialdemokraternas och 
sedan Sverigedemokrater-
nas förslag avslagits i om-
röstningar, togs beslutet att 
bifalla kommunstyrelsens 
förslag till budget 2021.
 Karin Åström 

karin@mellerudsnyheter.se

Låneram till 
396 miljoner

Melleruds kommuns bor-
gensram och låneram för 
2021 fastställdes vid kom-
munfullmäktigemötet. Lå-
neramen utökas med 15 
miljoner för 2021 för att 

högst uppgå till 396 miljoner 
kronor. 

Borgensramen för Melle-
ruds Bostäder AB:s låneför-
pliktelser uppgår till 190 
miljoner kronor.

Vill ha nytänkande 
kring föreningsliv 
för ungdomar

En motion inlämnad av 
Pål Magnussen (V), där 
han föreslår att kommun-
styrelsen ska utreda hur 
föreningslivet i Mellerud 
kan stärkas, fanns på KF-
mötets ärendelista. 
Magnussen föreslog i motio-
nen att fråga barn och unga 
hur deras engagemang i för-
eningslivet kan uppmuntras, 
samt fråga hur föreningslivet 
hur dess verksamhet kan 
stödjas.

Motionens förslag ansågs 
vara tillgodosett genom 
kommunens befintliga sam-
arbete med föreningslivet, 
samt att man bevakar Riks-
idrottsförbundets årliga un-
dersökningar av barns och 
ungas tränings- och motions-
vanor. Pål Magnussen var 
inte nöjd med det.

– Vi har en försämrad trend 
när det gäller unga i fören-
ingslivet, men vi vill fylla 
ungdomshuset Stinsen och 
Rådahallen har byggts ut. Nu 
har vi inte full beläggning. Vi 
ska inte gissa vad ungarna 
vill ha, vi ska fråga dem. Det 
kan dyka upp något nytt, som 
på sikt stärker demokratin, 
menade Pål Magnussen. 

Lars Nilsson (S) var för Pål 
Magnussens motion och 
tyckte att man måste se hela 
bilden. Studier visar att 
strukturerad fritid ger posi-
tiva effekter på ungas stu-
dieambitioner och hälsa. 
Målet ska kopplas till skolans 
mål att höja betygsgenom-
snittet, menade Lars Nilsson.

Karin Åström
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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

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

DALSLANDS
VVS AB
DALSLANDS
VVS AB

 

Marcus Johansson

Naturligtvis 
hjälper  

vi dig med  
Rot-avdraget 

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

Mike´s Trädservice AB

– Michael Stepps • Full försäkring – 
070 - 825 25 83

arborist.michael.stepps@gmail.com

• Vårdande 
 trädbeskärning
• Svår trädfällning, 
 bit för bit

Rut-avdrag 

50%

olesensbygg@gmail.com

073-354 47 84

ALLT INOM 
BYGG

Terrassmarkiser
Lamellgardiner
Fönstermarkiser
Rullgardiner
Persienner
Plisségardiner
Sammetsgardiner

MELLERUD 0768-91 95 96

Norra Kungsgatan 14

Öppet: Fredagar 12-17
 Lördagar 10-13

@aag_mellerud 

www.aag.nu

Lifvskällan  
- för Dig
Sv. klassisk massage, naturterapi, 
med.laser, andullation, ir-bastu, 

kost o näringsprep, homeopatmed.

Storgatan 22, Brålanda • 073-707 25 60
www.lifvskallanfordig.se

Köpes

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

HUSVAGN SPRITE Alpine -72. 
Avställd. 500 kr. 
Tel. 073-932 30 75.

Säljes
HONDA CIVIC -98, EK3, röd, 
nybes., 16.000 mil. 5.000:-. 
Tel. 070-787 41 84.

ÅTERFÖRSÄLJARE FÖR SÖDERBERG & HAAK

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

Mellerud juniormästare
FOTBOLL 
I Dalslands Sparbanks Cup 
(det vill säga distrikts-
mästerskapen) för junio-
rer deltog bara Melleruds 
IF och Eds FF. Mästerska-
pet genomfördes som ett 
dubbelmöte.
Första matchen spelades 23 
juni på Rådavallen. Ed tog 
ledningen tidigt, men MIF:s 

Arber Nikgi kvitterade med 
en nick precis före pausen. I 
andra halvlek gick Ed upp till 
en 3-1-ledning. Den sista 
kvarten vände MIF till 4-3 
genom mål av Gustav Söder-
blom, Arber Nikgi och Lud-
vig Stefansson.

I returmötet på Bergslätt 
veckan efter chockstartade 
MIF med mål av Arber Nikgi 
efter bara tre minuter. Ed 

kvitterade i mitten av andra 
halvlek, men mer än så blev 
det inte. 

Slutresultat 1-1 och totalt 
5-4 till Mellerudskillarna 
som därmed kan titulera sig 
distriktsmästare. 

Vi gratulerar!
Lars Nilsson

 

Melleruds IF:s segrande lag i Dalslands Sparbanks Cup för juniorer. Foto: Privat.

Trippel i hoppsegrar
RIDSPORT 
Säsongen har precis kom-
mit igång, trots det visar 
ekipagen från Dalslands 
HsK inga tecken på ring-
rostighet. Tvärsom visas 
toppform. 
Vid lokala hopptävlingar hos 
Vänersborgs Rf sista helgen 
i juni, som för de allra flesta 
var första tävlingen för året, 
hoppade DHsK hem hela tre 
klassegrar. Även i unghäst-

klasserna gick det väldigt bra 
med många nollrundor.

Blott trettonåriga Selma 
Hansson debuterade i stor-
hästsammanhang över hu-
vudtaget. Selma, som tidi-
gare ridit ponny, tog på Da 
Silva hand om segern i 
0,90-klassen. Det var också 
en sprudlande glad tjej som 
tog emot segerrosetten. Ma-
deleine Lilja slutade här som 
trea med King Lux.

I den första av två enme-
tersklasser var det Natalie 
Pettersson och Diaborus van 
de Kapel som visade fram-
fötterna och vann. 

I nästa segrade Nathalie 
Bergqvist tillsammans med 
Capelito IV, med god margi-
nal. Ekipaget följde därefter 
upp med en andraplacering i 
den för dagen avslutande 
1,10-klassen.

Ing-Marie Norrman  

Nathalie Bergqvist och Capelito IV hoppade hem både seger och ett andrapris vid första tävlingen för året.

SPORT
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Onsdag
06:00 Stjärnor hos Babben 
07:00 Morgonstudion 
10:00	Sommargympa	med	Sofia	
10:20 Stjärnor hos Babben 
11:20 Hundra procent bonde 
12:05 Gift vid första ögonkastet 
12:50 Leif & Billy 
13:25 Countrymusikens historia 
14:20 Allsång på Skansen 
15:20 Renoligan 
16:50 Father Brown 
17:35 Ginos italienska frestelser
18:00 Rapport 
18:15 Lokala nyheter 
18:19 Sportnytt 
18:25 K-märkta ord 
18:30 En dag i våra liv 
19:00 Hemma hos arkitekten 
19:30 Rapport 
19:55 Lokala nyheter 
20:00 Uppdrag granskning 
21:00 Enkel resa till Korfu 
21:50 Ögonblicken som föränd-
 rade sporten 
22:20 99% Norsk 
22:50 Skam France 
23:10 Rapport 
23:15 Kärlek och fördom 
00:15 Poldark, 01:15 Eagles 
05:05 En dag i våra liv 
05:35 Ginos italienska frestelser

15:15 Stacey Dooley: 
 Redo för undergången 
16:00 Rapport 
16:05 Romarrikets avgörande 
 dagar
16:50 Väsen 
17:05 Min röst: Muro glaso 
17:35 Nyhetstecken 
17:45 Uutiset 
17:55 Oddasat 
18:00 Friidrott: Grand Prix 
20:10 Världens historia: 
 Häxjakten i Salem  
21:00 Aktuellt 
21:30 Lokala nyheter 
21:34 Sportnytt 
21:45 Fearless 
22:30	Mästarna	av	science	fiction
23:15 Tundrans vita vargar 
00:05 Alina reser österut 
00:35 Stacey Dooley: Redo för 
 undergången 
01:45 Sportnytt 
01:55 Nyhetstecken 

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 
18:25 Lotto, Joker och Dröm-
 vinsten 
18:35 Lego masters USA 
18:50 Keno 
19:00 TV4Nyheterna, 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 Collateral 
01:00 Law & order 
02:55	Hawaii	five-0	
03:55 En plats i solen
05:00 Younger 

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

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

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

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

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

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. 0530-414 10 • www.sunlike.se

Under juli har vi 
semesterstängt

Allt inom golv 

och mattor

Flyttstäd
Veckostäd
Fönsterputs

Rullande sy 
& hemservice

070-649 32 86

TRÄDGÅRDSTJÄNSTER
Gräsklippning, trimning,  
lövblåsning och  
bortforsling  
Har egna maskiner

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

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

Storgatan 26 i Brålanda 
Tel: 0761-95 53 60

Även vaxning

fotvård
Blommans

Martin
073-99 21 446

Kompletta 
badrumsrenoveringar

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

Stefan   Christoffer

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

0530-421 64

blends

2 nyanser

1 nyans

gradient1

gradient2

VVS
Allt inom 

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

Bänkskivor
Fönsterbrädor

Gravstenar – renovering
070-685 22 27

TRESTADS  
STENHUGGERI AB

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

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 
13:55 TV4Nyheterna extra 
15:00 En plats i solen – borta
 eller hemma bäst
15:55 Dr Phil 
16:55 Mandelmanns gård 
17:55 Lego masters USA 
18:50 Keno 
19:00 TV4Nyheterna , Sporten 
19:20 TV4Vädret 
19:30 Halv åtta hos mig 
20:00 Sommar med Ernst 
21:00 Morden i Helsingör 
22:00 TV4Nyheterna 
22:20 Sporten 
22:25 TV4Vädret 
22:30 Cocktail 
00:35 Law & orde
02:25	Hawaii	five-0	
03:25 En plats i solen
04:20 Younger 
05:05 Husjägarna – Danmark 

06:00 Stjärnor hos Babben 
07:00 Morgonstudion 
10:00	Sommargympa	med	Sofia	
10:20 Stjärnor hos Babben 
11:20 Moraeus med mera 
12:20 Här är mitt museum 
12:35 En dag i våra liv 
13:05 Uppdrag granskning 
14:05 Kärlek och fördom 
15:05 KKronprinsessan Victorias 
 fond 
15:10 Engelska Antikrundan 
16:10 Min trädgård 
16:50 Father Brown 
17:35 Ginos italienska frestelser
18:00 Rapport, Lokala nyheter 
18:19	Sportnytt,K-märkta	ord	
18:30 Genialt eller galet 
18:50 112 Ambulans 
19:30 Rapport, Lokala nyheter 
20:00 Sommaröppet 
21:00 Familjeband 
21:45 Efterlysta för mord 
22:30 Vill jag skönhetsoperera 
 mig?  
23:15 Rapport 
23:20 Normala människor 
23:50 Morden i Midsomer 
01:20 Hundra procent bonde 
04:55 112 Ambulans 
05:35 Ginos italienska frestelser

15:05 Mästaren 
15:30 Panik före stängningsdags 
16:00 Rapport 
16:05 Världens historia: 
 Häxjakten i Salem
16:55 Svenska öar 
17:05	Svenska	tv-historier	
17:35 Nyhetstecken 
17:45 Uutiset 
17:55 Oddasat 
18:00 Jakttid 
18:30	Tre	episka	floder	
19:20 Så träffades vi 
19:30 Severin 
20:00 Tundrans vita vargar 
20:55 En bild berättar 
21:00 Aktuellt 
21:30 Lokala nyheter 
21:34 Sportnytt 
21:45 Skönheten och odjuren 
23:20 Jakttid 
23:50 Min röst: Muro glaso 
00:20	Tre	episka	floder	
01:45 Sportnytt 
01:55 Nyhetstecken 

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 
15:55 Dr Phil 
16:50 Mandelmanns gård 
17:50 Bli vän med V75 
17:55 Lego masters USA 
18:50 Keno 
19:00 TV4Nyheterna 
19:15 Sporten 
19:20 TV4Vädret 
19:30 Postkodmiljonären med
 sommarvinnare 
20:00 Sveriges bästa 
21:00 Dolda tillgångar 
22:00 TV4Nyheterna och sport 
22:05 TV4Vädret 
22:15 Dolda tillgångar 
23:50 Due date 
01:55 What’s your number? 
04:00 En plats i solen – borta
 eller hemma bäst. 
05:00 Husjägarna – Danmark 

15:05 Drottningens 
 hemliga agenter
16:00 Rapport  
16:05 Au pair i Miami 
16:35 Skattjägarna 
17:05 Panik före stängningsdags 
17:35 Nyhetstecken 
17:45 Uutiset 
17:55 Oddasat 
18:00 Den kreativa generationen 
18:30	Tre	episka	floder	
19:20 Så träffades vi 
19:30 Severin 
20:00 The heart is a drum 
21:00 Aktuellt 
21:15 Lokala nyheter 
21:19 Sportnytt 
21:30 Strange days 
23:50 Fearless 
00:35	Tre	episka	floder	
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 Min trädgård 
14:00 Uppdrag granskning
15:00 Hemma hos arkitekten 
15:30 Bäst i test 
16:30 Friday night dinner 
16:55 Kronprinsessan Victorias
 fond 
17:05	Den	stora	modelljärnvägs-
 kampen 
18:00 Rapport 
18:15 Lokala nyheter 
18:19 Sportnytt 
18:25	K-märkta	ord	
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 Brottsplats Mallorca 
22:45 The Graham Norton show 
23:25 Rapport 
23:30 Allsång på Skansen 
00:30 22 juli, 01:25 Familjeband 
04:50 Diagnoskampen 
05:30 Medicin med Mosley 

06:20 Sommaröppet 
07:20 Uppdrag granskning so... 
08:20 McLeods döttrar 
09:05 Stjärnor hos Babben 
12:05 Första hunddejten 
12:50	Den	stora	modelljärnvägs-
 kampen
13:45 112 Ambulans 
14:25 Allsång på Skansen 
15:25 The Graham Norton show 
16:05 Enkel resa till Korfu 
16:55 Countrymusikens historia 
17:50 Helgmålsringning 
17:55 Sportnytt 
18:00 Rapport 
18:15	 Jag	är	sån	här	–	en	film	om
  Sten Broman 
19:15 Badaren 
19:30 Rapport 
19:45 Sportnytt 
20:00 Bäst i test 
21:00 Rapport 
21:05 Leif & Billy 
21:35 Dublin murders 
22:35 Deltagänget 
00:20 Prevenge 
01:50 Hundra procent bonde 
05:05 Hemma hos arkitekten 
05:35 Första hunddejten 

10:40 Au pair i Miami 
11:10 Min röst: Muro glaso 
11:40 Jakttid 
12:10 Den kreativa generationen 
12:40 Panik före stängningsdags 
13:10 Skattjägarna 
13:40 Matmagasinet 
14:10 Vetenskapens värld 
 sommar 
15:10	Tre	episka	floder	
16:00 Rapport 
16:05	Tre	episka	floder	
16:55 Så träffades vi 
17:05 The heart is a drum 
18:05	Tarzan	-	mannen,	myten,	
 legenden 
19:00 Kulturstudion 
19:01 Sången till månen med 
 Renée Fleming 
19:09	Divorna	vi	älskar:	Mont-
 serrat Caballé 
19:50 She composes like a man 
 – konserten
21:00	Women	make	film	
23:00 Miraklet 
23:50 Exit 
00:30 Drottningens hemliga  
 agenter
01:45 Sportnytt 

05:55 Makalösa hem 
06:55 Bygglov 
07:55 Nyhetsmorgon 
11:30 Så mycket bättre 
12:55 Lotta på Liseberg 
14:25 Jäkelskap i kikar’n 
16:50 En plats i solen – borta
 eller hemma bäst 
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 Top gun 
22:00 TV4Nyheterna 
22:05 TV4Vädret 
22:15 Top gun 
23:30 Logan Lucky 
02:00 A beautiful mind 
05:00 Husjägarna – Danmark 

06:20 Sommaröppet 
07:20 Moraeus med mera 
08:20 Min trädgård 
09:00 Stjärnor hos Babben 
11:00	 Jag	är	sån	här	–	en	film	om
  Sten Broman 
12:00 Countrymusikens historia 
12:55 Father Brown 
15:10 Hundra procent bonde 
15:55 Bäst i test 
16:55	Född	2010	
17:55 Sportnytt 
18:00 Rapport 
18:10 Lokala nyheter 
18:15 Diagnoskampen 
18:55 Kronprinsessan Victorias
 fond
19:00 Sportspegeln 
19:30 Rapport 
19:55 Lokala nyheter 
20:00 Engelska Antikrundan 
21:00 Barnmorskan i East End 
22:00 When the dust settles 
23:00 Rapport 
23:05 Anmäld försvunnen 
00:05 Efterlysta för mord 
00:50 Dublin murders 
01:50 Kärlek och fördom 
05:20 Diagnoskampen 

10:00 Gudstjänst 
10:30 Sången till månen med 
 Renée Fleming 
10:40 Divorna vi älskar: Mo... 
11:25	Divorna	vi	älskar:	Mont-
 serrat Caballé 
12:35	Tarzan	-	mannen,	myten,	
 legenden 
13:30	Severin,	Tre	episka	floder	
15:50 Så träffades vi 
16:00 Rapport 
16:05 Panik före stängningsdags
16:35 Mästaren 
17:00 Ni idea, 17:10 Popreel 
17:39 Jag jobbar 
17:46 Barnen som överlevde
	 förintelsen	–	finska
18:00 Nya perspektiv 
19:00 Tundrans vita vargar 
19:55 En bild berättar 
20:00 Att långsamt försvinna 
21:00 Aktuellt 
21:15 Lokala nyheter 
21:20	Dox	10	år:	Jiro	dreams	of	
 sushi 
22:45 Gudstjänst 
23:15	Mästarna	av	science	fiction
00:00 Den kreativa generationen 
00:30 Världens historia: 
 Häxjakten i Salem 
01:20 Matmagasinet 

05:55 Makalösa hem 
06:55 Bygglov 
07:55 Nyhetsmorgon 
11:30 Sveriges bästa 
12:30 Renées brygga 
13:30 Herngrens husbil 
14:30 En plats i solen
15:30 Halv åtta hos mig 
16:00 Wild kids 
16:55 Solsidan, 17:55 Keno 
18:00 Sommar med Ernst 
19:00 TV4Nyheterna 
19:10 Sporten 
19:25 TV4Vädret 
19:30 Postkodmiljonären med
 sommarvinnare 
20:00 Så mycket bättre 
21:25 Maria Wern: Dit ingen når 
22:00 TV4Nyheterna 
22:05 TV4Vädret 
22:15 Maria Wern: Dit ingen når 
23:35 GW:s mord 
00:35 Stig Wennerström – spion
 i kallt krig
01:35 Morden i Helsingör 
02:30 Mord i paradiset 
03:30 En plats i solen
04:30 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 Sommar med Ernst 
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: Sjukhusmorden 
22:00 TV4Nyheterna och sport 
22:05 TV4Vädret 
22:15 Beck: Sjukhusmorden 
23:35 CSI 
00:35 Law & order: Special 
 victims unit
02:25	Hawaii	five-0	
03:15 En plats i solen: Vintersol
05:35 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 
13:55 TV4Nyheterna extra 
15:00 En plats i solen – borta
 eller hemma bäst 
16:00 Dr Phil 
16:55 Mandelmanns gård 
17:55 Sommar med Ernst 
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 Snuten i Hollywood 
00:35 Law & order
02:25	Hawaii	five-0	
03:20 En plats i solen: Vintersol 
05:35 9ounger

06:00 Stjärnor hos Babben 
07:00 Morgonstudion 
10:00	Sommargympa	med	Sofia	
10:20 Hemma igen 
11:10 Stjärnor hos Babben 
12:10 Sportspegeln 
12:40	Ögonblicken	som	föränd-
 rade sporten 
13:10 Barnmorskan i East End 
14:10 Countrymusikens historia 
15:05 Hem från Babylon 
16:50 Father Brown 
17:35 Ginos italienska frestelser
18:00 Rapport 
18:15 Lokala nyheter 
18:19 Sportnytt 
18:25	K-märkta	ord	
18:30 Dansa hemma 
19:30 Rapport 
19:55 Lokala nyheter 
20:00 Sommaröppet 
21:00 22 juli 
21:50 Eagles 
22:55 Rapport 
23:00 Exfrun 
00:25 Countrymusikens historia 
01:20 Normala människor 
04:35 Ginos italienska frestelser
05:00 Dansa hemma

15:00 Ni idea 
15:10 Popreel 
15:39 Jag jobbar 
15:46 Barnen som överlevde
	 	förintelsen	–	finska
16:00 Rapport 
16:05 Nya perspektiv 
17:05 Gudstjänst 
17:35 Nyhetstecken 
17:45 Uutiset 
17:55 Oddasat 
18:00 Skattjägarna 
18:30 The heart is a drum 
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 Alina reser österut 
23:50 Stacey Dooley: Redo för 
 undergången
00:35	Mästarna	av	science	fiction	
01:45 Sportnytt 
01:55 Nyhetstecken

15:00	Svenska	tv-historier	
15:30 Fotbollsstudion 
16:00 Rapport 
16:05 Vetenskapens värld 
  sommar
17:05 Mästaren 
17:30	K-märkt	form	
17:35 Nyhetstecken 
17:45 Uutiset 
17:55 Oddasat 
18:00 Panik före stängningsdags 
18:30 Världens natur: Greklands
 vilda sidor 
19:25 Historier från Norge runt 
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 The heart is a drum 
00:30 Världens natur: Greklands 
 vilda sidor
01:45 Sportnytt 
01:55 Nyhetstecken

06:00 Stjärnor hos Babben 
07:00 Morgonstudion 
10:00	Sommargympa	med	Sofia	
10:20 Hemma igen 
11:15 Stjärnor hos Babben 
12:15 99% Norsk 
12:45	Ögonblicken	som	föränd-
 rade sporten 
13:15 Svenska krusbär 
13:25 Dansa hemma 
14:25 Sommaröppet 
15:25 Gula divisionen 
16:50 Father Brown 
17:35 Ginos italienska frestelser
18:00 Rapport, Lokala nyheter 
18:19 Sportnytt 
18:25	K-märkta	ord	
18:30 Dansa hemma 
19:30 Rapport, Lokala nyheter 
20:00 Allsång på Skansen 
21:00	Victoriakonserten	2020	
22:30 Kronprinsessan Victorias
 fond 
22:35 Friday night dinner 
23:00 Rapport , Travel man 
23:30 Vill jag skönhetsoperera mig?
00:15 Skam France 
00:35 Brottsplats Mallorca
01:20 Anmäld försvunnen 
04:35 Ginos italienska frestelser
05:00 Dansa hemma
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Melodikrysset v.28 - 11 juli

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.29 - 18 juli

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

Adress: Melodikrysset, Sveriges Radio P4, 109 12 Stockholm
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Adress:...................................................................................................................................................
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ONSDAG 8 JULI 2020

MNYHETER
ELLERUDS

 LOKALTIDNINGEN FÖR MELLERUD

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

Bahco 
Hylsnyckelsats
1/4” & 1/2” med U-ringnycklar
95 delar.
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Torsdag 6 augusti är vi tillbaka

För att boka annonser till höstens 
tidningar kontakta Christina

christina@mellerudsnyheter.se

Vi har semester
och vilar upp oss inför hösten!

Nedslag på nya särskilda boendet

Ekorren ”Nyfiken” vid en fontän på den mysiga innergården där det bland annat finns en trappa att träna i, 
bänkar och en pergola där man kan sitta i och samtidigt få skugga. Här syns enhetschef Lena Hansson, Sune 
Eriksson, platschef Bertil Johansson Bygg och Linda Hamrin, projektingenjör Melleruds kommun

ÄNGENÄS 
Vi besöker det nya sär-
skilda boendet på Änge-
näs – kommunens största 
projekt i modern tid. 
Invigning blir det den 25 
september under närvaro 
av landshövding Anders 
Danielsson.
Bygget har skett i fyra etap-
per och slutbesiktningen, 
som godkändes utan några 
anmärkningar, genomfördes 
den 27 maj.

– Det känns som om vi fått 
till det som vi ville ha det, 
med bra kvalitet på utföran-

Ellen Ljungqvist är konstnären bakom en stor ek med en uggla som 
tittar ut. Den är placerad i en stor samlingssal och består av 33 450 
bitar glasmosaik. Längs marken/golvet syns även ekorrar och kantareller.

Planteringarna är klara och gräsmattorna uppväxta. Här syns en del av 
en trädgård mellan två enheter.

I ett av rummen syns ett höj- och sänkbart badkar med bubblor samt 
en frisörstol som även fungerar som stol vid fotvård.

Konstnären Eva Fornåå står bakom flera skulpturer på boendet. Den här 
taktila hunden i brons innanför entrén har ett värmeelement inbyggt.

Dörren till höger är huvudentrén till Ängenäs särskilda boende som invigs den 25 september.

Budget för produktion: 125 miljo-
ner kronor
Kostnad inklusive byggherre-
kostnader: 137 miljoner kronor
Fastigheten är på 5 500 kvadratme-
ter
700 kvadratmeter solceller är 
installerade på taket
54 platser totalt
Sex enheter med vardera nio platser

FAKTA

det. Vi håller budget och har 
verkligen fått mycket bra för 
pengarna. Samarbetet har 
varit mycket bra i sann part-
neringanda, konstaterar pro-
jektingenjör Linda Hamrin 
nöjt.

Hon visar runt tillsammans 
med enhetschef Lena Hans-
son (enhetschef Malin Rahm 
var inte närvarande) och 
platschef Sune Eriksson. In-
teriören är klar och utomhus 
ska bara planteringarna växa 
upp. Solen skiner, fåglarna 
kvittrar och den omkringlig-
gande naturen visar sig från 
sin allra bästa sida.

Fem år
Allt har tagit fem år; plane-
ring, projektering och ge-
nomförande. Första spadta-
get togs 6 september 2018. 
Vissa dagar har Sune haft 60 
man i arbete samtidigt, inklu-
sive underleverantörer.

I den stora samlingssalen 
ståtar en enorm ek bestående 
av 33 450 bitar glasmosaik, 
en uggla kikar ut ur stammen 
och längs marken syns ekor-
rar och kantareller. Ellen 
Ljungqvist, uppväxt i Dals 
Rostock, är konstnären. Hen-
nes mamma Kerstin Ljung-
qvist står för flera målningar.

Olika färger
Enheterna har olika färger. 
Sommarängen har gult, 
Skogsdungen grönt och Sjö-
sidan blått. Varje enhet har 
gemensam matsal samt var-
dagsrum med braskamin. 
Lägenheterna är väl utpro-
vade, då det byggdes en 
provlägenhet där personal 
fått tycka till. Utanför varje 
lägenhet finns ett tittskåp där 
man kan lägga en personlig 
sak så att det gör det lättare 
att hitta hem för de boende.

Både socialnämnden, 

byggnadsnämnden och 
KSAU hade varit och tittat på 
det nya boendet.

Politikerna har lyssnat
– Jag sade till politikerna att 
projektörer och byggare tagit 
till vara på Lindas och min  
kompetens. Det är roligt! De 
har verkligen lyssnat. Att få 
vara med om att flytta till ett 
sådant här nytt och fint bo-
ende i sitt yrkesliv är en yn-
nest, understryker Lena 
Hansson.

– Bygget har rönt stort in-
tresse, men många förstår 
nog inte hur stort det är här, 
menar Sune Eriksson, som 
aldrig gick under en mil un-
der sina arbetsdagar.

Linda Hamrin berättar att 
allt flutit på bra, man har inte 
sprungit på några överrask-
ningar. Hon berömmer Sune 
Eriksson och hans mannar 
för den ordning och reda som 
hållits på arbetsplatsen hela 
byggtiden.

– Vi har haft delbesikt-
ningar och besiktningsmän-
nen har varit imponerade av 
hantverket, ordningen och 
att man varit färdig i tid, 
poängterar Linda Hamrin 
stolt.
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se

Fotnot: Det anordnas öp-
pet hus lördag 29 augusti.


