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Gäller beställningar före 25/9 2020

Värmepellets

PALL MED 
VÄRMEPELLETS

2.375:-
52 st säckar á 16kg. 
8mm värmepellets. 
4 pall fritt levererat 

inom 4 mil.

Så här ska det se ut! Tina Kyrkandet visar hur rotklumpen följt med när hon knäckt en stam av det parkslide som tagit över på ett stort område i 
Åsensbruk. Jordstammarna i rotsystemet är ofta fem-sex meter långa och kan växa upp till en meter på en växtsäsong. Foto: Susanne Emanuelsson.

– Sidan 7 – 

Mardrömsväxt som tar över

Visning av Ängenäs särskilda boende
Under helgen visades det nybyggda särskilda boendet i Ängenäs upp för allmänheten, kommunens största satsning 
i modern tid. Boendet innehåller 54 platser som börjar fyllas på från och med måndag 7 september.

– Sidan 9 –

Succé för digitala bokdagar
Sidan 6

Kan gå miste om pengar
Sidan 8

Designar eget hus i Sunnanå
Sidan 10

Priserna gäller måndag 31/8 – söndag 6/9 2020  
med reservation för ev slutförsäljning och tryckfel.

Kvarnkullen
Öppet alla dagar 8 - 22

BONUSKUND

20:-
/st

Svensk kycklingfilé
Kronfågel, Sverige, färsk, ca 925g 
Max 2 köp/hushåll/vecka 36

 89:-
/kg

30:-/st

Ägg 12-pack
 
Garant Eko, ekologiska, frigående  
höns, stl M/L,  jfr-pris 2,50/st  

Jordnötssmör
 
Garant Eko, ekologiskt, flera sor-
ter, 350g, jfr-pris 57,14/kg  

BONUSKUND

Krossade tomater

Garant Eko, ekologiska, gäller även 
passerade, 390g, jfr-pris 19,23/kg  

Svenska tomater
Sverige, klass 1

  15:-
/kg

15:-
2 FÖR

Bärry
Flera sorter, 250g, jfr-pris 20,00/kg 
Max 5 köp/hushåll/vecka 36

5:-
/st
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Plats för utveckling

sv.se/vast • vast@sv.se • 010-33 00 900

ÖVRE HALLEN: Astrid Sylwan
NEDRE HALLEN: Ann-Jeanette Sjölander
GALLERIET: Tillskärarakademin i Göteborg Fri

entré
Öppet: 

ons–sön kl 11–17
Upperud, Åsensbruk

Tel: 0530-300 98   
www.dalslandskonstmuseum.se

Nybakat och hemlagat med 
utsikt över Dalslands kanal.

Utställningar 5/9–15/11 
Vernissage  lördagen den 5 september kl 14
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Centrumsalongen, Mellerud 

MELLERUDS IF
Vi finns på 

TENET

Söndag 6/9 kl. 19.00

Onsdag 9/9 kl. 19.00

Från 15 år Pris 100 kr

2 tim 30 min

BEGRÄNSAT ANTAL 

PLATSER 50 ST

Dare 2 Be!
nycirkus på hög höjd

            Arrangör:
kulturbruket på dal

biljetter:

luftakrobatik, teater, dans och sång
 en föreställning för hela familjen

SÖNDAG 6 SEPT
klockan 16.00

entré: 50 kr
föreställningens längd

är ca 35 minuterkulturbruket på Dal.

FÖR FAT TA R K VÄ L L

Torsdag 10 september kl. 19, Upperud 9:9
Entré 150:- (för medlemmar i Dalslands Litteraturförening 100:-)

Mellan kl 18 och 19 serveras en soppmåltid för 120:-
Ej förköp. Kontant eller swish vid entrén. Begränsat antal platser.

Författarkvällarna arrangeras av Bokdagar i Dalsland, i samarbete med
Studieförbundet Vuxenskolan Väst och Upperud 9:9.

Kalle
Lind

Framtidspartiet i Mellerud

NOMINERINGAR 
Det är dags att nominera kandidater till 
kyrkovalet 2021. Det gäller tre val:
• Kyrkofullmäktige i Melleruds pastorat
• Stiftsfullmäktige i Karlstad stift
• Kyrkomötet

Nomineringar ska vara valberedningen tillhanda 
senast fredag 18 september 2020. 

Det är också dags att nominera representanter till 
partikongressen 2021.

Nomineringar ska vara Socialdemokraterna i Mellerud 
tillhanda senast fredag 18 september 2020.

Nomineringarna skickas till Socialdemokraterna i 
Mellerud, Storgatan 19, 464 31 Mellerud, alt via 
e-post: socialdemokraterna.mellerud@gmail.com 

Torget, Mellerud • Tisdag 8 september

25:- Kakprofessorn 070-650 60 15

Butterkaka

MÅNADSMÖTEN
Våra

är tills vidare 

INSTÄLLDA
p.g.a. pandemin

Vi kommer att annonsera när 
vi har möjlighet att återuppta  

våra aktiviteter 
Hälsningar styrelsen

054-18 72 50 | 0555-130 15
www.gruppresor.se 

Begränsat antal platser!
Inköp 150 kg /person

Karlstad-Grums-Säffle-Åmål-Mellerud-Gbg

16/9, 3 dagar ........ 1.390:-
Kielkryssning

Buss t/r, kryssning Göteborg-Kiel t/r, 
del i insides 2-bäddshytt med över- 

och underslaf t/r, 2 frukostar 
& buss till Citti Park.

Administra-
tionsmöte

söndag 20 september kl. 11.00

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

2-9 september 2020
Trettonde söndagen efter trefaldighet 

”Medmänniskan”
Rikskollekt går till: Diakoniinstitutionerna

Reservation för ändringar. För uppdaterad 
information, se hemsidan eller Kyrkguiden.
BOLSTADS FÖRSAMLING
Sön 6/9 14:00 Söndagsandakt i Klöveskogs kyrka, 

   Kerstin Öqvist och Emma Gustavsson
Sön 6/9 14:30 Vandring vid fint väder efter andakt. 
   Korshamnen ToR, drygt 5 km. Medtag 
   ryggsäcksfika. Anmäl till exp. senast 4/9. 
   I samarbete med Dalskogs byalag

HOLMS FÖRSAMLING
Tor 3/9 10:00 Mässa i Kyrkans Hus, Christer Alvarsson
Tor 3/9 10:30 Kafé Kom Ut, utanför Kyrkans Hus. 
   Vid dåligt väder, Lilla salen
Tor 3/9 18:30 Aftonsång i Kyrkans Hus, Mia Palm och 
   Anders Fredriksson

SKÅLLERUDS FÖRSAMLING
Sön 6/9 09:30 Gudstjänst i Skålleruds kyrka, 

   Christer Alvarsson

ÖRS FÖRSAMLING
Sammanlyst med övriga församlingar

FISKBILEN erbjuder

Torget, Mellerud • Fredag kl . 10-18

Öppettider
Onsdag Säffle 12-18
Torsdag Åmål 10-18
Fredag Mellerud 10-18

Varmrökt lax dubbelfilé!  19.90:-/hg
Hel eller halv sida

Hälleflundrafilé   29.90:-/hg
Färska räkor och nykokt havskräftor 
till lägsta dagspris!

Välkomna, 
bokning underlättar

Håfveruds Rökeri 
& Brasseri 

Bokning :0530-351 31
brasseri@haverud.se

Torsdagar 12-21
Fredagar 12-21
Lördagar  12-21
Söndagar  12-16

Förlängt säsongsöppet
i SEPTEMBER

Boken ”Torp och ödegårdar i 
Ärtemark” är nominerad till 
priset Årets Hembygdsbok 
som delas ut av Sveriges 
Hembygdsförbund. 

Bakom boken står Bengts-
forstraktens Hembygdsför-
ening.

– Vi vill med utmärkelsen 

uppmärksamma hembygds-
föreningarnas omfattande 
arbete med att utforska och 
förmedla den lokala histori-
en. Ett arbete som görs ideellt 
med små resurser, men med 
imponerande kunskap och 
stor entusiasm, säger Jan 
Nordwall, generalsekreterare 

för Sveriges Hembygdsför-
bund.

Årets pristagare offentlig-
görs med en enklare cere-
moni i oktober. Den traditio-
nella lokalhistoriska 
konferensen kan på grund av 
pågående pandemi inte ge-
nomföras. 

Bok från Dalsland nominerad
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AKTUELLA ERBJUDANDEN 2/9-6/9
MELLERUD 

VÄLKOMMEN TILL 
COOP MELLERUD!

Öppet alla dagar 06–22

FÄRSK PASTA
Coop. 250 g. Välj bland olika sorter. 
Jfr-pris 60:-/kg. Ord. pris 29:95/st.

STRÖSOCKER
Coop. 2 kg. Ord. pris 14:50/st.

Ord. pris 13:90/hg.

Delidisken erbjuder:

3 FÖR

10k
KANONPRIS

D� �  � bju� r.
K� � � � 
d�  eg� 
� tlå� .

9)=	  

MAX 2 ST/KUND.

KROSSADE TOMATER
Coop. 400 g. Jfr-pris 12:50/kg. 
Ord. pris 10:95/st.

MAX 2 ST/KUND.

5k�  

STRÖSOCKER
Coop. 2 kg. Ord. pris 14:50/st.

5k�  

Handla för 
300:- och köp 
ett pkt för 5:-, 

600:- 2 pkt 
osv.

15k�  

Hampus Hedström – hur man 
oavsett dröm når sina mål

Hampus Hedström är 
en mångfacetterad och 
framgångsrik underhål-
lare som driver en av Sve-
riges största humorkana-
ler på Youtube med över  
279 000 följare. 
Han är också flitigt engage-
rad som programledare och 
tillsammans med kollegan 
Keyyo driver han podcasten 
”Frågar åt en kompis”. Nu 
etablerar han sig också som 
standupkomiker och förelä-
sare. I Kulturbruket på Dal 
berättar han på fredag 4 sep-
tember om sin uppväxt och 
hur han började driva företag 
som 15-åring. Hampus är 
engagerad, energisk, ödmjuk 
och nyfiken när han delar 
med sig av sitt sätt att tänka 
och hur han nått sina dröm-
mar.

Hösten 2019 gjorde Kul-
turbruket på Dal en enkät där 
kommunens högstadieelever 
fick besvara frågor om verk-
samheten och även önska 
föreställningar. 

En av de mest önskade 
personligheterna var Ham-
pus Hedström. 

– Det känns extra roligt att 
få presentera en program-
punkt som man verkligen vet 
att ungdomarna vill se. Vi 
strävar ju efter ett utbud som 
ska passa alla – gammal som 

Hampus Hedström gästar Mellerud på fredag. Foto: Robert Eldrim.

Dare 2 Be! – nycirkus
på riktigt hög höjd

Dare 2 Be! är en nycirkus-
föreställning för hela fa-
miljen av Cirkus Unik. Det 
blir mycket akrobatik i 
både tyg, ring och rep samt 
inslag av teater, dans och 
sång på Kulturbruket på 
Dal söndag 6 september. 
Föreställningen handlar om 
att våga vara sig själv och om 
att lära sig följa sin inre 
styrka och röst. Istället för att 
falla för grupptryck om utse-
ende, beteende och åsikter 

för att bli accepterad och 
passa in. Dare 2 Be! vill 
skapa frågor kring denna 
problematik och visa på att 
alla är helt unika och per-
fekta – precis som de är! 

Elin Lütke, verksamhets-
chef, och Jailton Carneiro 
konstnärlig ledare och tek-
niskt ansvarig (som bland 
annat arbetat med Cirque de 
Soleil), grundade Cirkus 
Unik för att förverkliga den 
gemensamma drömmen om 
att göra skillnad för barn 

genom ett samordnat peda-
gogiskt, kulturellt och socialt 
arbete. 

Cirkus Unik vill göra värl-
den lite bättre med hjälp av 
nycirkus genom att fokusera 
på inkludering och viljan att 
motverka utanförskap. De 
ser cirkus som ett verktyg 
som ökar barns självkänsla, 
samarbetsförmåga och ger 
dem möjlighet att tro på sina 
drömmar.

Arrangör är Kulturbruket 
på Dal.

Cirkus Unik ger nycirkusföreställningen Dare 2 Be! Foto: Lina Ikse.

ung, säger Katarina Kjör-
ling, kultursamordnare på 
Kulturbruket på Dal. 

Arrangör: Kulturbruket på 

Dal/Miljö- och Hälsorådet i 
samarbete med Ungdomshu-
set Stinsen.
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Veckans lunch

Senior
MATSEDEL

Vecka 37 Skolan
Måndag 7/9: Kycklinggryta med timjan och  
vitlök, kokt potatis och  broccoli.
Dessert: Aprikossoppa.

Tisdag 8/9: Pannbiff, lök, hemlagat potatismos, 
amerikanska grönsaker och lingonsylt.
Dessert: Rabarberkräm.

Onsdag 9/9: Höstsoppa. Mjukt bröd med ost. 
Dessert: Sega hallonrutor.
Torsdag 10/9: Fiskgratäng med örter, kokt 
potatis och gröna ärtor. 
Dessert: Drottningkräm.
Fredag 11/9: Köttfärssås med grekiska smaker 
(nötkött från Gröna Gårdar) med makaroner och 
vitkålssallad.
Dessert: Jordgubbssoppa.
Lördag 12/9: Kokt kummel med äggsås, kokt 
potatis och gröna ärtor.
Dessert: Glass och bärsås.

Söndag 13/9: Dillkött (nötkött från Gröna  
Gårdar) med kokt potatis och skivade morötter.
Dessert: Citronfromage med chokladrippel.

Hemtjänstens alternativ v. 37
Mån-ons, fre, sön: Fisk Bordelaise med potatismos och 
grönsaker. Tors, lör: Ugnspannkaka med stekt fläsk och 
grönsaker. 

Måndag Kycklingnuggets* med 
kall currydressing, couscous och 
broccoli.
Alt: Grönsaksnuggets med kall  
currydressing, couscous och broccoli.
Tisdag Pannbiff* med lök, hemlagat 
potatismos, lingonsylt och amerikan-
ska grönsaker
Alt: Hemgjord grönsaksbiff med 
hemlagat potatismos, lingonsylt och 
amerikanska grönsaker.
Onsdag Höstsoppa. Mjukt bröd 
med ostpålägg
Alt: Krämig pastasallad.
Torsdag Fiskpudding, smörsås**, 
potatis och gröna ärtor.
Alt: Potatis- och broccoligratäng med 
gröna ärtor.
Fredag Köttfärssås med grekiska 
smaker * (nötfärs från Gröna går-
dar), spagetti och vitkålssallad.
Alt: Quornfärssås med grekiska smaker, 
spagetti och vitkålssallad.

Varje dag serveras: 
 Sallads-/råkostbuffé med dressingar samt 

hårt och mjukt bröd.
* Ursprungsland Sverige.  **Miljömärkt.

HOLE-
IN-ONE
VÄLKOMMEN TILL DIN TRÄFF-
SÄKRA BYGGVARUHANDEL!

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

Melleruds Nyheter 
Open 2020

För bokning och info: 
Facebook Skeppskrogen Sunnanå 

 Tel. 070-796 62 04

Skeppskrogen 
Sunnanå

Buffélunch och 
dagens meny
Mån-fre 11-15

À la carte 
Fre-sön

Tårtor, smörgåstårtor, 
fika och catering

Öppettider: 
Mån-tors 11-16 • Fre 11-21 

Lör 12-21 • Sön 12-16

www.dackteam.seVerkstadsgatan 6, Mellerud Tel. 0530-101 77

UPPTÄCK SVERIGE  
I  SOMMAR!

Köp fyra nya Nokian Hakka®  
sommardäck och registrera ditt  

Hakkaskydd så får du ett Nöjeshäfte. 
Värdet på Nöjeshäftet är ca 3 500:- om alla erbjudanden utnyttjas. 

LÄS MER PÅ nokiantyres.se

Undvik oplanerade stopp under semestern.  
Med Hakkaskyddet så hjälper vi dig längs resan. Gäller i 

Sverige, Norge och Finland.

DET ÄR EN VACKER RESA
Vinterdäcken Nokian Hakkapeliitta®  
är designade för att klara vinterns  
överraskningar och ser till att du 
kommerfram på ett tryggt och säkert  
sätt. Lugn och ro på alla livets resor. 

Nokiantyres.se

Öppettider 

Mån-fre 7.00-17.00

Stolt sponsor av Melleruds GK

Dagens lunch kl. 12-14

Onsdag 2/9
Thaikyckling

Panerad sejfilé & färskpotatis
Torsdag 3/9
Cowboysoppa

Pasta Carbonara
Fredag 4/9
Nuntorp Kebab 
Måndag 7/9

Spagetti & köttfärsås
Vegetarisk pyttipanna

Tisdag 8/9
Ugnsbakad sejrygg med äggsås

Korvgryta med havreris

105 kr ink. salladsbuffé, 
kaffe & kaka

Vägarbete på Järnvägsgatan
Trafikverket utför en 
byggnation av farthinder 
och breddning av gång- 
och cykelvägen på Järn-
vägsgatan med start 31 
augusti. 
Arbetet beräknas ta tre 
veckor och det kommer att 
bedrivas kontinuerligt utan 
uppehåll (med undantag för 
helger).

Omledning av trafiken 
sker via Österrådagatan, 
Bergsgatan samt norra 
Kungsgatan. Det pågår vägarbete på Järnvägsgatan och trafiken leds om.
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MODE

FOR YOU

 

 

ERBJUDANDEN LÖRDAG 
Gäller 4/7 kl 10-16

Udda trädgårdsmöbler upp till 70% 
Gin Tonic-kupor, 4-pack 79:- Ord 119:-

Alla plastkrukor 20%
Och många fler - håll utkik på våra sociala

medier & välkomna in i butiken!  

Kronan

Melleruds Golfklubb
Bed & Breakfast

Sunnanå  
Restaurang 

Skeppskrogen 
Sunnanå

Melleruds Nyheter 
Open 2020

Stort intresse  
för Melleruds 
Nyheter Open
GOLF 
På fredag 4 september är det dags! Då avgörs Melleruds 
Nyheter Open i samarbete med Melleruds Golfklubb.

Urban Svensson Callh 
(bilden) ingick i det 

segrande laget i fjol till-
sammans med Lennart 

Karlsson. Arkivbild.

Tävlingen ersätter Dalsland 
Tour, som kördes över en dag 
i fjol med 104 deltagare. Då 
stod Urban Svensson Callh 
och Lennart Karlsson överst 
på prispallen. Vem tar hem 
den prestigefulla segern 
2020?

Spelformen är likadan som 
under Dalsland Tour, det vill 
säga 2-manna scramble. 
Startavgiften ligger på 400 
kronor per lag, då ingår 
lunch. Det utlovas ett digert 
prisbord.

– Banorna är i kanonskick, 
de är bättre än på många år, 
meddelar klubbchefen Pär 
Söderlund.

Start sker från hål ett och 

hål tio klockan 09.00, med 
anledning av restriktionerna 
på grund av covid-19.

Igår tisdag var 43 lag  
(86 personer) anmälda, men 
anmälan är öppen fram till 
idag onsdag 2 september 
klockan 15.00.
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se
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PREDIKOTURER Succé för jubileumsbokdagar utan publik
MELLERUD 
Årets digitala bokdagar i 
Dalsland, del två, invigdes 
i fredags med inspelning 
i Tingshuset i Mellerud. 
Invigningstalet hölls av 
Melleruds kommunalråd 
Morgan E Andersson (C).
Bokdagar i Dalsland firar i år 
20-årsjubileum. Att det 
skulle bli digitala sådana 
fanns inte i planen från bör-
jan, men pandemin sätter 
sina spår överallt. Succén är 
given, efter första och nu 
andra delen, har man haft 
över 7 000 visningar. Detta 
jämfört med förra årets pu-

Victor Estby inledde sändningen av del två av jubileumsbokdagarnas 
festivalprogram från Tingshuset i Mellerud.

Melleruds kommunalråd Morgan E Andersson efter avslutat invignings-
tal, sändningarna pågår för fullt i bakgrunden. 

Klimatstafetten mellanlandade i Mellerud
MELLERUD 
I lördags gick Klimatstafet-
ten förbi Mellerud. Stafet-
ten inleddes i Lysekil och 
ska ta sig genom landet 
med målgång i Stockholm 
4 september. Stafettpin-
nen består av ett brev 
till Stefan Löfven i vilket 
regeringen uppmanas att 
säga nej till utbyggnaden 
av Preems oljeraffinaderi 
i Lysekil. 
Bakom klimatstafetten står 
Stoppa Preemraff, ett nät-
verk som samlar ett stort 

Vid Melleruds järnvägsstation överlämnades brevet av fr.v. Florian van Kuijk, Carl Torshag, Dustin Michels till Fredrik Hagfjäll som tog det till nästa 
destination; Åmål.

MELLERUD
Smyrna: Sönd 11 Gudstj. i 
Smyrna. Tisd 19 Bönesam-
ling.
Equmeniakyrkan: Tisd 18 
Scout. 

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

Smyrna: Sönd 11 Ssk 
terminsstart på Granan. 
Tipspromenad och andra 
aktiviteter. Medtag egen 
kaffekorg. Grillmöjligheter.
Equmeniakyrkan Södra 
Dal: Sönd 11 Rörviksgår-
den. Himlakul - anpassad 
för de minsta. Kicki Anders-
son, Maria Bartens. Inspelad 
andakt med Bo Arwedahl. 
Se hemsida och instagram; 
equmeniakyrkansodradal.
se.
Brålanda: Gemensam bön 
utanför Pastorsexp. Sönd 15 
Skördegudstj. i Centrumpar-
ken, Thomas Holmström. 
Sönd 18-20 Bönekväll i fsh. 
Månd 15 Andakt m fika ut-
anför fsh. 
Sundals-Ryr: Sönd 11 
Gudstj. m nattv. Thomas 
Holmström.
Gestad: Sönd 15 På vand-
ring, samling vid Gestads 
bygdegård. Andakt, prome-
nad och gemenskap. 

FRÄNDEFORS
Frändefors: Onsd 12.30 
Lunchpromenad m andakt. 
Sönd 11 Gudstj. m Daniel 
Westin.

Varmt TACK
till alla som hedrat 

minnet av vår käre bror

Tore Jarl
vid dennes bortgång med 
blommor och gåvor till 

minnesfonder
Rut, Birgitta och Dan

blikrekord om 4 000 besö-
kare totalt. 

Vill visa hela Dalsland
Den digitala sändningen av 
del två inleds med vackra 
drönarbilder från Melleruds 
kommun och landar ner över 
Tingshuset. Morgan E An-
dersson riktar i sitt invig-
ningstal ett tack till Anita 
Alexandersson som initiativ-
tagare till evenemanget. Han 
säger också att litteratur idag 
betyder mer, för många fler, 
särskilt i dessa tider då re-
sande och umgänge begrän-
sas. Han hyllar också Dals-
lands litteraturförening och 

antal miljöorganisationer 
och privatpersoner. Stoppa 
Preemraffs krav på reger-
ingen är att de stoppar Pre-
ems expansiva planer i Lyse-
kil, startar avvecklingen av 
den fossila industrin och 
stödjer utvecklingen av håll-
bara och fossilfria arbeten. 
Om utbyggnaden godkänns 
beräknas det öka Sveriges 
utsläpp med en miljon ton 
koldioxid varje år anges i ett 
pressmeddelande.

– Jag är med i stafetten för 
att vi är mitt i en klimatkris, 
att tillåta Preem bygga ut sin 

fossila verksamhet i det här 
läget vore helt absurt. Reger-
ingen måste sätta stopp för 
det. Allt annat vore att bryta 
mot Parisavtalet och ett 
enormt steg i fel riktning. Det 
vi behöver nu är en hållbar 
och rättvis omställning, sä-
ger Kajsa Falk som kommer 
att cykla en del av Klimatsta-
fetten. 

Genom Dalsland mot  
Rosenbad
I fredags gick första etappen 
av stafetten från Lysekil. 
Under sju dagar byter sedan 

löpare och cyklister av var-
andra på en sträcka över 50 
mil för att slutligen över-
lämna brevet med nätverkets 
krav till regeringen. 

Under lördagen nådde 
stafetten, innehållande tre 
killar, Mellerud efter att ha 
cyklat från Frändefors. Detta 
var då tredje stoppet sedan 
starten. Sträckorna genom 
landet är: Lysekil - Udde-
valla - Frändefors - Mellerud 
- Åmål - Säffle - Grums - 
Karlstad - Kristinehamn - 
Karlskoga - Lekhyttan - Öre-
bro - Kungsör - Eskilstuna 

- Mariefred - Nykvarn - Sö-
dertälje - Botkyrka - Skär-
holmen - Mälarhöjden - 
Hornstull - Rosenbad.

– Vi ställer naturligtvis upp 
på kraven i brevet, samtidigt 
som vi vill visa att det går att 
ta sig fram utan fossila bräns-
len. Ja, och så gillar vi ju att 
cykla, säger Carl Torshag en 
av de tre killar som i lördags 
kom på cykel till Mellerud 
för att överlämna brevet som 
i nästa etapp forslades 
springande till Åmål.

Ing-Marie Norrman

Bokdagar i Dalsland för de-
ras arbete.   

– Vi ville inte svika Dals-
land och dess invånare, de 
har varit vårt stöd i 20 år. Att 
delta digitalt i en festival är 
inte detsamma som att upp-
leva möten och samtal live, 
men visningarnas motta-
gande är mycket glädjande 
och ett bevis på att våra 
fantastiska medverkande 
författare och samtalsledare 
berör, säger Victor Estby, 
verksamhetsledare Bokda-
gar i Dalsland och Dalslands 
Litteraturförening, som även 
menar att det är viktigt att få 
ut information om hela Dals-
land i sändningarna. 

Sändningen varvades 
med tidigare inspelat
Det är riktigt intressant att få 
se hur en sändning byggs 
upp. I fredagens inspelning 
från Mellerud finns bland 
annat ett tidigare inspelat 
författarsamtal mellan Da-
gens Nyheters Lotta Olsson, 
Victor Estby och bokförläg-
garen Helene Atterling om 
Susanne Janssons nyutkom-
na roman Vintervatten, som 
ges ut postumt. Inspelningen 
är gjord på Not Quite i 

Fengersfors, delvis beroende 
på att platsen figurerar i Jans-
sons romaner. 

Festivaldagarna i Melle-
rud avslutas, efter ett digert 
program, mellan Yukiko 

Duke, Jina Mossaed och 
Stina Ekblad som rör sig runt 
Ekblads nysläppta debutbok. 

Ing-Marie Norrman
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Vi behöver din annonsbokning 
senast torsdag 10 september

Visa att du finns! 

Passa på att synas 
med en annons i vårt 

tema Jord & Skog 
onsdag 16 september 

når du ca 10.900 hushåll 
och företag

Kampen mot parkslide
ÅSENSBRUK 
I torsdags samlades representanter från ett flertal kommuner i närområdet för att ta 
del av biologen Tina Kyrkanders tips och råd gällande bekämpningen av den seglivade 
och svårutrotade växten parkslide.

Lena Emanuelssons trädgård angränsar till det stora området med parkslide som besöktes under torsdagen. 
Här står hon mitt bland parksliden.

Hur känns den igen?
Parkslide är en storväxt, 50–250 cm hög, flerårig ört med ett bambulik-
nande växtsätt. Stjälken är grov, ihålig och något förvedad. Den är ljust 
grön eller rödbrun, ofta med rödaktiga fläckar och växer upprätt med 
riklig grenighet. Bladen är brett äggrunda, kala både på över- och under-
sida och läderartade, 5–15 cm, med tvärt avsatt spets och tvär bas. Den 
blommar september-oktober med vanligen vita, ibland rosa blommor som 
växer i glesa, greniga klasar från bladvecken. Parkslide kan förväxlas med 
jätteslide. Den senare har samma växtsätt men är betydligt mer storväxt, 
med grövre stjälk och större blad vilka har urnupen bladbas. Jätteslide är 
också invasiv. Dessutom finns det hybrider av park-/jätteslide (hybridslide).

Källa: naturvardsverket.se

Dagen började i en lokal vid 
kommunförrådet för att av-
slutas på Fornvägen i Åsens-
bruk där park sliden brett ut 
sig rejält.

– Parksliden har kallats 
alien och många påstår att 
den växer in i husen, inledde 
Tina Kyrkander med.

Faktum är att man inte kän-
ner till några fall där det skett 
i Sverige. Rötterna kan even-
tuellt utnyttja redan befintli-
ga sprickor eller skarvar och 
förvärra dem. Men de gör 
inte hål i solida material som 
till exempel en välgjuten 
betongplatta, asfalt eller 
plaströr.

– Det finns många bestånd 
i Melleruds kommun som 
växer både på kommunens 
mark och hos privatpersoner. 
Vi ser mycket av detta i 
Åsensbruk bland annat, sä-
ger Christina Kjellin, drifts-
ledare på gata- och parkav-
delningen.

Omfattas inte av  
lagstiftningen
På Naturvårdsverkets hem-
sida står att ” Parkslide om-
fattas idag inte av den lag-
stiftning som rör invasiva 
främmande arter, men efter-

som den är mycket invasiv 
rekommenderar Naturvårds-
verket att man avstår från att 
plantera den och försöker 
förhindra att den sprider sig 
om man har den på sin mark.

Parkslide utvärderas för att 
eventuellt tas upp på en na-
tionell förteckning över in-
vasiva främmande arter som 
kommer att omfattas av olika 
förbud.”

I Sverige är växten vanlig 
framför allt i Skåne och Väst-
sverige och det är de sista tio 
åren som problemet med 
parksliden har ökat.

Vad göra?
Man ska absolut inte lägga 
parkslide på komposten eller 
lämna den i vatten, skog eller 
mark, eftersom det innebär 
en stor spridningsrisk. Lägg 
växtavfallet i plastsäckar. 

– Du får en kraftig tillväxt 
vid klippning, slåtter, kratt-
ning, gräsklippning, gräv-
ning och snöskottning. Bara 
0,7 gram rot räcker för att den 
ska sprida sig och den sprids 
snabbare vid kraftig lutning 
och tillgång till vatten, för-
klarade Tina Kyrkander.

Det finns idag inga meto-
der som innebär att man får 

bort parkslide från sin mark 
på kort sikt. Tina förordar 
istället ”knäck och täck”.

– Få med roten och knäck 
sedan stammen. Täck sedan 
området plus tre-fyra meter 
till med en kraftig markduk, 
tipsar hon.

Påtalat problemet
På plats vid Fornvägen i 
Åsensbruk möter Lena Ema-
nuelsson upp, det är hon som 
kontaktat Christina Kjellin 
och påtalat problemet.

– Jag har min tomt intill 
och har fått in parkslide i 
trädgården från två håll. Det 
har blivit värre för varje år, 
men 2018 exploderade till-
växten. Jag har försökt att 
hålla efter parksliden, men 
det går inte. Det går till ex-
empel en stig till elljusspåret 
här, men den är helt igenväxt. 
Dessutom finns ju en forn-
grav på området, säger Lena 
som hoppas att kommunen 
tar tag i problemet så fort 
som möjligt.

Växten har spridit sig om-
kring 150 meter längs med 
skogen ner mot ”Södra 
Åsen”.

– Knäcka dem kan vi göra 
snart, men om allt ska täckas 

med duk måste vi äska 
pengar till det från politi-
kerna. Först måste vi mäta in 
beståndet, konstaterar Chris-
tina Kjellin.

– Det behövs en plan. Det 
finns inga pengar att söka 
från Länsstyrelsen. Idag 
finns heller ingen juridik som 
säger att kommunen ska 
sköta saneringen, påtalar 
Tina Kyrkander.
 Susanne Emanuelsson 

susanne@mellerudsnyheter.se
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BRÅLANDA 
Naturbruksgymnasiet 
Nuntorp, som tillsam-
mans med Dinglegymna-
siet drivs av Naturbruk 
Väst AB, kan gå miste om 
medel ur en stiftelse som 
testamenterats till sko-
lans elever för drygt 60 år 
sedan.
Det handlar om Frida och 
Carl Ohlssons stiftelse från 
1957. Makarna donerade då 
sin skogsfastighet Nagelhö-
gen i Tisselskog till Lant-
mannaskolan på Nuntorp, 
..”eller den undervisningsan-
stalt som i framtiden kan 
komma i denna skolas ställe”.

Gården Nagelhögen är på 
80 hektar och har ett värde på 
cirka fyra miljoner kronor. 
Dessutom finns ett bank-
konto med en ansenlig sum-
ma tillgångar genererad av 
gårdens avkastning och rän-
tor.

Avkastningen från gården 

ska enligt makarna Ohlssons 
vilja gå till Nuntorpskolans 
elever och genom åren har 
pengar från stiftelsen bland 
annat använts som bidrag till 
studieresor. När Västra Göta-
landsregionen lade ner sin 
naturbruksutbildning på 
Nuntorp fortsatte de förvalta 
stiftelsen och avkastning 
från Nagelhögen har sedan 
dess använts till elever på 
naturbruksgymnasierna i 
Svenljunga, Sötåsen och Ud-
detorp. Fastigheten har inte 
använts i utbildningssyfte, då 
den ligger alltför långt bort 
från Svenljunga.

Avslag och luddiga svar
När Naturbruk Väst startade 
upp naturbruksutbildning på 
Nuntorp igen 2019, begärde 
de en överföring av stiftelsen 
från VG-regionen till Natur-
bruk Väst, men fick avslag på 
sin begäran. Svaret man fick 
var att stiftelsen tagits över 

av VG-regionens befintliga 
skolor då regionen inte har 
kvar någon undervisning på 
Nuntorp, men samma ända-
mål, att tillgodose lantman-
na- och skogsundervisning 
för i första hand elever från 
Dalsland, finns kvar.

Faktum är dock att det 
finns betydligt fler elever 
från Dalsland på Nuntorp än 
på skolorna i Skaraborg och 
i testamentet står uttryckli-
gen att det är skolan i Nun-
torp, Brålanda, testamentet 
gäller.

Göran Holmberg, Natur-
bruk Väst, som haft en om-
fattande mejlkorrespondens 
med Västra Götalandsregio-
nens handläggare i detta 
ärende, säger att dialogen 
kändes väldigt märklig i bör-
jan.

– Jag fick inga raka svar 
och det var väldigt svårt att 
få faktauppgifter, men det 
blev bättre, berättar han.

Mot testamentets  
intention
Naturbruk Väst ansåg att 
testamentet feltolkats av 
VG-regionen och överkla-
gade Länsstyrelsens avslag. 
I juni i år avvisades denna 
överklagan av Förvaltnings-
domstolen i Göteborg. För-
valtningsrätten anser att det 
varit testatorns avsikt att 
fastigheten ska stanna inom 
den offentliga verksamheten 
VG-regionen.

Naturbruk Väst ger inte 
upp. Nu görs en komplette-
rad överklagan av beslutet. 
Den innehåller en rad argu-
ment, bland annat angående 
testatorns vilja.

– Det står ingenstans i tes-
tamentet att testatorns vilja 
varit att fastigheten ska 
stanna inom den offentliga 
verksamheten vid VGR, vil-
ket Förvaltningsrätten anser. 
Dåvarande Landstinget var 
enbart aktuellt i egenskap av 

Lars-Göran Berg, ordförande för Naturbruk Väst, med två av Nuntorpsgymnasiets elever, Naomi Wiltestam 
och Jonathan Karlsson. Foto: Elisabette Emanuelsson.

”Det vidsträckta Vedbo härad har en omväxlande topografi, från svagt kuperad till starkt kuperad som här vid 
Nagelhöjden i Tisselskog, där gårdarna ligger norrländskt högt”. Foto: Arne C Waern 1911.

Snuvar VG-regionen Nuntorps
elever på testamenterade pengar?

– Utifrån vår 
synpunkt på 

testatorns vilja 
är VG-regionens 
handlande ett 

rent övergrepp...
Lars-Göran Berg,  

ordförande Naturbruk Väst

Utredningen om övergöd-
ning som Socialdemokra-
terna och Miljöpartiet låtit 
göra är ett hot mot ridsporten. 
Om förslagen i utredningen 
blir verklighet riskerar de att 
slå undan benen för svensk 
ridsport. Utredningen ger 
förslag på lagändringar och 
nya förordningar. En del sa-
ker i utredningen är rele-
vanta, vilket hästägare gärna 
tar till sig medan andra delar 
är oklara och saknar stöd 
både i vetenskap och bland 
hästägare. 

Syftet är att minska över-

gödningen som sker när det 
blir för mycket av vissa äm-
nen i naturen, men som all 
växtlighet behöver i lagom 
mängd. Ämnena som utred-
ningen fokuserar på är kväve 
och fosfor. Huruvida häst-
gödseln är en källa till över-
gödning behöver diskuteras 
och fakta som styrker frågan 
saknas i utredningen. Om det 
skulle visa sig stämma så kan 
det inte vara problemet i hela 
landet eftersom hästhagar-
nas beskaffenhet, läge och 
användning varierar stort. 

Avrinning mot Östersjön 

är utpekat som särskilt käns-
ligt, men att belägga hela 
Sveriges yta med samma 
restriktivitet som mot Öster-
sjön är inte rimligt. En hage 
som sköts genom betesputs, 
gräsharvning, mockning och 
balanserad användning be-
höver vissa år till och med få 
extra konstgödsel för att ge 
ett bra bete. Detta exempel 
visar att hästgödseln inte ens 
ger tillräckligt med näring 
för många gräshagar.

Ett bra förslag med utred-
ningen är att arbeta för att 
hästgödseln bör ingå som 

gödning till bondens åkrar. 
Redan idag mockas många 
hagar av hygienskäl. Hästar 
mår bättre av att det mockas 
så att de inte får i sig parasiter 
eller så kan deras hovar och 
ben reagera på upptrampad 
omockad mark. Ett sätt att 
göra gödseln mer attraktiv 
till jordförbättring kan vara 
att använda torv eller något 
annat strö som bonden vill ha 
på sin mark. 

Idag finns det fler hästar än 
kor och det är naturligt att 
fokus läggs på hästhållning-
en. Det finns cirka 350 000 

hästar och alla stall med mer 
än två hästar inkluderas i 
förslagen. Många regler 
finns redan och på några stäl-
len i utredningen föreslås en 
åtstramning. Tyvärr finns det 
även några riktigt dåliga för-
slag och det är dessa som 
upprör hästsverige mest. 

 · Endast två till tre hästar 
i en hage per hektar. 

· Hästar får inte vistas när-
mare än 10 meter till vatten-
drag.

· Hagar få endast användas 
och måste plöjas upp efter 10 
år.

Det är viktigt att hästsve-
rige opponerar sig mot utred-
ningen med sakargument 
från verkligheten för att frå-
gan om övergödning ska få 
en mer balanserad syn och 
som blir till nytta för miljön 
och inte slår undan benen på 
hästsverige!

 Sofia Westergren (M) 
riksdagsledamot Västra  

Götalands län 
ryttarmamma med  

ridanläggning

Stig Bertilsson (M) 
ordf kommunstyrelsen 

Bengtsfors

Övergödningsutredningen riskerar slå undan benen för hästsverige

huvudman för Nuntorp. Det 
är obegripligt att man för in 
frågan om formerna för hu-
vudmannaskapet. Ingen kan 
missa att huvudbudskapet i 
testamentet lyser av en 
känsla för Nuntorp, Dalsland 
och dess ungdom. Utifrån 
vår synpunkt på testatorns 
vilja är VG-regionens hand-
lande ett rent övergrepp, sä-
ger Lars-Göran Berg, ordfö-
rande Naturbruk Väst.

Som bilaga finns ett brev 
från Håkan Hultman, agro-
nom och lärare på Nuntorp 
från 1975 till 2007. Han har 
själv anknytning till Tissel-
skog och gården Nagelhögen 
och är väl bekant med testa-
mentets intention. Han kan 
även vittna om att egendo-
mens drift genom åren, av 
lärare och elever vid Nun-
torps Naturbruksgymnasi-
um, skötts på bästa sätt.

Nu hoppas Naturbruk Väst 
få gehör för sin, som man 
tycker, rättmätiga begäran.

– Vi avser att tillsätta en 
styrelse för stiftelsen där re-
presentanter för kommuner-
na i Dalsland ingår. Den ska 
besluta om insatser och om 
hur förvaltningen ska ske så 
att den överensstämmer med 
testamentets intention, säger 
Göran Holmberg, Naturbruk 
Väst.
 Karin Åström 

karin@mellerudsnyheter.se

Välkommen till debatt och insändarsidorna! 
Du får använda signatur i tidningen, men måste alltid uppge namn, adress och telefonnummer för redaktionen. 
Vi förbehåller oss rätten att korta texten, sätta rubrik eller avstå från publicering. Manus returneras ej. OBS! Max 2 000 tecken.
Maila din insändare till: redaktion@mellerudsnyheter.se
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Imponerande! Fantastiskt! Genomtänkt! Hög standard!
I lördags var det visning av det nya äldreboendet på Ängenäs. Cirka 220 personer slussades under dagen in i grupper om 40. Dessa delades upp i fyra grupper, tio i varje, 
som fick en rundvandring både inomhus och utomhus. Hur de tyckte om det de fått se berättar dessa röster.

Stig Larsson, Dalskog:
– Det var jättefint där inne 

och vi fick en väldigt bra vis-
ning. Så mycket man tänkt 
på! Det är verkligen väl ge-
nomtänkt. Fina konstverk 
också och så tyckte vi om 
tittskåpen utanför rummen, 
där de kan ställa något per-
sonligt som gör det lättare att 
känna igen sitt rum. Impone-
rande!

Anders Jernberg,  
Mellerud:

– Fantastiskt! Det känns 
fint att man kostar på Mel-
lerud ett så fint ställe. Bra 
också att man använt sig av 
lokala entreprenörer och 
konstnärer. Det är bra att det 
finns möjlighet till alla möj-
liga olika aktiviteter både 
inomhus och utomhus.

Sofia Jernberg, Göteborg:
– Jag tycker det är fint och 

genomtänkt, det var intres-
sant att få höra om hur det är 
tänkt och jag är imponerad av 
konsten som finns i huset. 
Utomhusmiljön är också 
väldigt bra, fina platser, 
mycket grönt och till och 
med ett hönshus. Så här 
borde man tänka när det gäl-
ler andra bostäder också.

Magnus Hvit, Dalskog:
– Det är hög kvalitet på allt, 

genomgående hög standard 
på hantverket. Jag tittar ju på 
sådant för jag är snickare och 
jag träffade någon som be-
siktigat bygget som sade att 
de aldrig sett något liknande, 
det är hög nivå på allt. Alla 
som jobbat med detta ska ha 
beröm.

Mariette Åkerstedt,  
Mellerud:

– Det är fint, med bra och 
luftiga utrymmen. Jag som 
jobbar i vården uppskattar att 
det förberetts för taklyftar i 
alla rum och att varje rum har 
sin egen tvättmaskin, det 
underlättar arbetet.

Susanne Åkerstedt  
Niklasson, Mellerud:

– Jag uppskattade att det är 
så luftig och gott om utrym-
me. Tittskåpen att ställa nå-
got personligt i är en väldigt 
bra idé och jag gillade fönst-
ren som gör att man ser in i 
köken. Konstverken är fina 
och hundskulpturen som är 
varm att ta i är så bra. Man 
får använda många sinnen 
därinne.

Vid pressvisningen i fredags deltog från vänster: Morgan E Andersson, Ove Johansson, Bertil Johansson Bygg, 
enhetscheferna Malin Rahm och Lena Hansson, projektingenjör Linda Hamrin, kommunchef Kalle Petersson, 
Daniel Jensen, socialnämndens ordförande och Magnus Olsson, samhällsbyggnadschef.

Skiss över Ängenäs särskilda boende med de tre flyglarna (gul, grön och blå) som totalt  innehåller sex enheter 
med nio boende på varje enhet. I varje flygel delar två enheter på ett mottagningskök och en trädgård. Gula 
flygeln heter Sommaräng, den gröna Skogsdungen och den blå Sjösidan.

Varje lägenhet har ett eget belyst 
tittskåp där anhöriga kan placera 
personliga saker, vilket gör det 
lättare för de boende att hitta hem.

Tre besökshörnor med fåtöljer har skapats. I korridorerna finns även 
”köksspejarbänkar” där man kan sitta och titta in i köket.

Färgmarkeringar i rött på skåpshandtag, stänger, toasits och armstöd 
underlättar för de boende. Handfatet är höj- och sänkbart.

Budget för produktion:  
125 miljoner kronor
Kostnad inklusive byggherre-
kostnader: 137 miljoner kronor
Fastigheten är på 5 500 kvadrat- 
meter
54 platser totalt
Tre flyglar som totalt innehåller sex 
enheter med vardera nio platser

FAKTA

FASTIGHETER
TEMA

Ängenäs särskilda boende visades upp 
ÄNGENÄS 
Det nya särskilda boendet 
i Ängenäs visades upp i 
helgen, en imponerande 
satsning av kommunen – 
den största i modern tid. 
Här finns 54 platser förde-
lade på tre flyglar.
Fem boende per dag i fyra 
dagar flyttar in med start den 
7 september, sedan är 
Kroppefjällshemmet tömt. 
27 stycken kommer att flytta 

in från Fagerlids gruppbo-
ende, detta sker under vecka 
38-39. Resterande platser 
kommer att fyllas med perso-
ner som fått beviljat demens-
boende, fått demensdiagnos 
och som idag bor på Fager-
lidshemmet och Skålleruds-
hemmet. Totalt kommer bo-
endet att ha 45-50 anställda.

Det är ett imponerande 
bygge, som alla medverkan-
de är mycket stolta över. Allt 
är väl genomtänkt för att 
skapa en trygg och varm 
miljö för de boende. Stora 
glaspartier ger alla möjlighe-
ten att blicka ut mot naturen. 
Här finns både lusthus och  
hönshus. Utomhusmiljön är 
intagande med böljande 
ängsmark blandat med plan-
teringar, bersåer, gärdsgår-
dar och grönytor.

 Allt har tagit fem år; pla-
nering, projektering och ge-

nomförande. Första spadta-
get togs 6 september 2018. 

En provlägenhet byggdes 
där personal och intresseor-
ganisationer kunde tycka till, 
vilket varit mycket uppskat-
tat. Även flera studiebesök 
har gjorts för att kunna ta 
med sig bra idéer hem.

Lägenheterna är på 35 
kvadratmeter med travers i 

hela taket. Varje enhet har 
gemensam matsal samt var-
dagsrum med braskamin 
med utsikt mot trädgården. 
Olika mötesplatser har ska-
pats där man kan sätta sig när 
man går runt. 

I Salongen finns ett höj- 
och sänkbart badkar samt 
frisörstol.

Vackra konstverk av Eva 

Fornåå, Kerstin Ljungqvist 
och Ellen Ljungqvist samt 
fotografier av Patrick Ja-
kobsson pryder boendet.

Officiell invigning blir det 
den 25 september under när-
varo av landshövding Anders 
Danielsson.
 Susanne Emanuelsson

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

OPTIMERA HÖSTEN
MED NYA FÖNSTER & DÖRRAR

Ytterdörr 
Classic OPUS

Melleruds Handel, Kornsjögatan 1, Mellerud

johan.mea@telia.com
073-332 03 67

sten.mea@telia.com
070-571 83 27

Vi installerar/monterar luftvärmepumpar 
och kompletta solcellsanläggningar

Terrassmarkiser
Lamellgardiner
Fönstermarkiser
Rullgardiner
Persienner
Plisségardiner
Sammetsgardiner

MELLERUD 0768-91 95 96

Norra Kungsgatan 14

Öppet: Fredagar 12-17

@aag_mellerud 
www.aag.nu

Familjen Lindahl bygger egendesignat hus
SUNNANÅ 
Mellan sjöbodarna i Sun-
nanå och naturreservatet, 
med utsikt mot Vänern, 
bygger familjen Lindahl 
sitt nya hem. Egenritat 
och väl genomtänkt hur 
man på bästa sätt kan ta 
vara på närheten till na-
turen, solen och utsikten 
över vattnet.  
Tomten köptes redan 2018, 
markarbetet påbörjades i 
april i år. Det har blivit en del 
bygga-bo-mässor under vä-
gen och Carolina, som är 
arkitekt, har själv stått för 
husritningarna. Att de valde 
att bygga i Sunnanå var just 
närheten till vattnet och att de 
ville ha ett lugnare läge.

Carolina och Johan Lin-
dahl har tyckt det varit viktigt 
att anpassa huset efter tom-
tens läge, att kunna dra nytta 
av utsikten och solen. Detta 
märks tydligt på husets plan-
lösning, där garaget är inte-
grerat med huset. 

– Vi tror det blir bekvämt 
så, nu utnyttjar vi ju också 
garagets övervåning. Och 

FASTIGHETERTEMA

Den pågående byggnationen på Kano-
ten 8. Den sneda ytterväggen på plan 
två är för att få en bättre vinkel mot 
utsikten på andra våningen. 

med tanke på tomtens storlek 
är nog detta bästa lösningen, 
säger Johan.

Välplanerad planlösning
Direkt vid husets entré får 
man kontakt med grönområ-

det på baksidan, genom al-
tandörren mitt emot. När 
man kommer uppför trappan 

till övre plan ser man genast 
sjön. Utmed hussidorna på 
övre plan löper balkonger 

både på fram- och baksidan, 
med skyddade hörn som ger 
skydd från vind och blåst. 
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Sälja fritidshuset,
senare?

Funderar du på att sälja ditt fritidshus, men vill vänta tills 
allt har lugnat sig lite? Med vår tjänst På gång, så förbereder 
vi allt i god tid, så du är redo att sälja när du vill. Tjänsten är 
kostnadsfri och du förbinder dig inte till någon försäljning.
Läs mer på fastighetsbyran.com eller hör av dig till oss!

Tills dess – ta hand om dig och dina nära!

Fastighetsbyrån Mellerud
fastighetsbyran.com/mellerud / 0530-131 10 / mellerud@fastighetsbyran.se

Johan och Carolina med barnen Maj och Ines. Just här kommer de att få en fantastisk utsikt ut över Vänern. 

Det är vi som bygger familjen Lindahls hus

FASTIGHETERTEMA
Här drar man så nytta av både 
morgon- och kvällssol. På 
övre plan kommer också 
köket att ligga.

 – Det är för att vi ska få 
den bästa utsikten där vi är 
som mest, förklarar Carolina 
kökets plats och tillägger; 

– Sedan måste det ju bli 
balkonger för att få lättill-
gängliga uteplatser från kö-
ket.  

Smidig byggprocess, 
”trots” lösvirke
Huset är ett lösvirkeshus, det 
är äkta norrlandsträ i väg-
garna. När Carolina fått rit-
ningarna klara hittade man 
ett företag i Alingsås som 
gjorde konstruktions- och 
hållfasthetsberäkningar. Fö-
retaget har sedan, i sin egen 
fabrik kapat allt virke till 
stommen, varje del uppmärkt 
för att monteras på sin givna 
plats. Tack vare att materialet 
är färdigkapat och urjackat 
har stomresningen gått rela-
tivt snabbt och passformen 
varit exakt. I övrigt har man 
anlitat lokala entreprenörer 
och leverantörer. Själva har 
de också varit med hela tiden 
och haft mycket hjälp av fa-
miljen. Exempelvis är den 
utvändiga målningen, huset 
går i en ljusbeige-grå färg, en 
sådan sak som de själva fixat. 

Förutom kök på övre plan 

kommer det här att bli var-
dagsrum och två sovrum 
samt badrum. På nedre plan 
inryms också två sovrum och 
allrum med pentry, badrum 
med dusch, tvättstuga samt 
förråd. Huset kommer vär-
mas upp med bergvärme, på 
övre plan finns även en ka-
min. Man installerar även 
solceller på taket som kom-
mer täcka årsförbrukningen 
av el.

– Det är ett bygglovskrav 
att det finns hygienutrym-
men, matlagningsmöjlighe-
ter samt sovrum på nedre 
plan, förklarar Carolina och 
Johan tillägger med ett le-
ende; 

– Ja, och framledes kom-
mer här också att bli ladd-
ningsplats för elbil.    

Viktigt att ha koll på  
inför eventuellt bygglov 
Det är mycket att hålla koll 
på inför ett husbygge. Caro-
lina och Johan tipsar om att 
studera detaljplanen, för att 
få veta vad man får bygga. 
Att man har koll på tillgäng-
lighetsregler och andra myn-
dighetskrav. Det är också 
viktigt att anpassa huset efter 
tomtens förutsättningar och 
väderstreck, så att man ut-
nyttjar utsikt och sol under 
dagen så bra som möjligt. 

– Är man bara bra förbe-

redd så går sedan hela 
bygglovsprocessen snab-
bare, menar de och tillägger 
att det också kan vara bra att 
tänka på hur huset ska använ-
das både nu och i framtiden.

 – Vi valde exempelvis att 
ha två sovrum uppe och två 
nere för att barnens gemen-
samma rum ska vara nära 
vårt nu när de är små, men 
sedan när de blir äldre kan de 
få en lite mer egen del med 
varsitt rum. Ett av rummen 
som inte används som sov-
rum från början ska användas 
som kontor. Sedan när beho-
ven förändras får kontoret 
byta våning, säger Carolina 
och Johan slutligen. 

Ing-Marie Norrman
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Hellbergs Dörrar i Mellerud AB

Tel. 0530-40 000   |   www.hellbergs.se

Ståldörrar man kan lita på

Motor4U
ATV-TILLBEHÖR-MOPED-ELCYKLAR-TRÄDGÅRD-SKOG

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

Vi säljer ATV från Kawasaki och CFMOTO!

Kawasaki Mule, marknadens bästa UTV!  
Vi har sålt dom i 7 år utan en enda reklamation!

Vi kan förse din Mule med plog och sandspridare mm.

Kawasaki Brute Force 750
2-cyl, V-Twin, EFI, 4*4, diff, servostyrning, 
drag. Pris från 88 720:- ex. moms

Kawasaki Mule SX 4*4 
400cc/15hk/ EFI. Tippbart flak
Pris från 84 720:- ex. moms

Kan utrustas med tak, ruta el. hel hytt med värme!
Kawasaki Mule Pro MX 4*4 
700cc/45hk/ EFI. Servostyrning, 
tippbart flak
Pris från 111 120:- ex. moms

Två nya solcellsanläggningar

MELLERUD 
Melleruds kommun kan 
stoltsera med två nya sol-
cellsanläggningar, en del 
av kommunens arbete för 
en bättre miljö och sänkta 
uppvärmningskostnader.
På Rådahallens utbyggnads 
tak finns 550 kvadratmeter 

solcellspaneler, med en max-
effekt på 110 kWh.

– Vi räknar med att anlägg-
ningen ska spara in mellan 
100 000 till 120 000 kronor 
per år, beroende på antalet 
soltimmar. Investeringskost-
naden ligger på cirka en 
miljon kronor, men vi får 
tillbaka 30 procent av Läns-

styrelsen genom deras sol-
cellsstöd. Vi är godkända och 
kommer att få pengarna 
snart, berättar Peter Moss-
berg, kommunens fastighets- 
och fjärrvärmechef.

Återbetalningstiden ligger 
på sju-åtta år och solpane-
lerna har 20 års garanti.

Anläggningen startades 

upp måndagen den 17 au-
gusti och allt har gått pro-
blemfritt.

Peter visar ett rum där det 
hänger fem växelriktare på 
väggen.

– Panelerna tillverkar lik-
ström och växelriktarna gör 
om den till växelström och 
trycker sedan ut den i fastig-

På Rådahallens tak finns 550 kvadratmeter solpaneler, de motsvarar en effekt på 110 kWh som toppeffekt vid 
perfekta förhållanden. Peter Mossberg, fastighets- och fjärrvärmechef är nöjd med satsningen.

Under hela år 2019 för-
brukade Melleruds kom-
muns fastigheter 7 810 
389 kWh

Rådahallen förbrukade 
661 446 kWh

heten. Rådahallen kräver 
mest el av alla kommunens 
fastigheter, därför var det den 
första fastigheten vi instal-
lerade solpaneler på. Planen 
är att installera solpaneler på 
fler av våra fastigheter, vi har 
identifierat ett antal fastighe-
ter som ligger i rätt väder-
streck, berättar Peter Moss-
berg.

Montering av paneler och 
växelriktare tog cirka sex 
veckor att utföra.

På en tv-skärm i cafeterian 
kommer det att redovisas hur 
mycket el solpanelerna pro-
ducerar. Eventuellt kommer 
även elproduktionen från 
solcellsanläggningen på Än-
genäs särskilda boende att 
visas på monitorn.

– Båda anläggningarna ger 
oss minskade elkostnader på 
cirka 250 000 kronor. Vi äger 
många fastigheter och därför 
är elkostnaderna höga för 
oss, därför är det positivt med 
solpanaler som dels är bra för 
miljön och dels sänker kost-

naderna. Vi köper dessutom 
in enbart grön el, sammanfat-
tar Peter Mossberg.

Ängenäs särskilda boende 
har solcellspaneler på fyra 
tak, hela 736 kvadratmeter 
med en maxeffekt på 134 
kWh. De ska på ett år produ-
cera cirka 128 000 kWh.

Investeringskostnaden lig-
ger på 1 250 000 kronor, även 
här får kommunen tillbaka 
30 procent från Länsstyrel-
sen genom deras solcells-
stöd.

Anläggningen har varit 
igång sedan april och fram 
till idag har anläggningen 
producerat 9 MWh.
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se

ÅTERFÖRSÄLJARENS ADRESS

VÄRLDENS FÖRSTA 
HUSQVARNA 
AUTOMOWER®  
MED AWD

 BRANTA SLUTTNINGAR ÄR  

INTE LÄNGRE ETT PROBLEM

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

FASTIGHETERTEMA

På Ängenäs särskilda boende sitter 736 kvadratmeter solceller med en maxeffekt på 134 kWh. Anläggningen 
har varit igång sedan i april och har fram till idag tillverkat 9 MWh.
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ÅTERFÖRSÄLJARE FÖR SÖDERBERG & HAAK

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

Takmålning!
Nu har vi 25% rabatt på målning 
av plåttak, betongpannor m.m.

Rot-avdrag, garanti

PFEAB
076-220 11 70

.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

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 

EFTERLYSES
Für die Betreuung eines Ferien-
hauses in Dalskog-Liane suchen 
wir eine deutschsprachige Per-
son. Nähere Info unter 0049 171 
7 55 99 00. 

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

www.grongestaltning.se

Grön Gestaltning
Trädgårdsanläggning
Fredrik Persson
073-691 31 24

olesensbygg@gmail.com

mån-fre 10-18,
lör 10-15 sön 11-15

0521-103 37 • Vänersborg

TYGLADAN

10%
utförsäljning
på hela sortimentet

Gardinstänger 99:-
Sammet 129:-/m

Möbeltyg 60-150:-/m

Trikå över 300 
mönster

SPORT

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

BRA SLÄPKÄRRA med tipp. 
2 riktigt bra cyklar. 
Tel. 070-630 05 28

Säljes
Veckans fotbollsresultat

FOTBOLL 
Division 3 damer 

Herrestads AIF – Åsebro/
Brålanda 7-0 (5-0)

Första målet kom redan 
efter fem minuter. 

IK Rossö Uddevalla U-lag 
– Tösse IF 3-0 (0-0)

Samtliga hemmalagets mål 
gjordes av Stella Ullberg. 
Division 4 damer 

Frändefors IF – Ljungskile 
SK DF-Groheds IF 0-7 (0-4) 

H.E.F Valbo BK – Frände-
fors IF 2-3 (1-2)  

Mål FIF: Josefine Deger-
mosse, Nathalie Söderqvist 
och Linn Eriksson.d 2,  
Division 4 herrar 

Herrestads AIF – Håfre-
ströms IF 4-1 (1-1) 

Håfreströms kvitterade i 

44:e minuten genom Benja-
min Grimheden. Herrestad 
avgjorde matchen med tre 
mål i andra halvlekens inled-
ning, med 4-1-målet i 55:e 
minuten. 

Melleruds IF – Högsäters 
GF 0-3 (0-1) 

Högsäters 3-0-mål kom i 
88:e minuten. 
Division 5 herrar 

Fengersfors IK – Frände-
fors IF 6-2 (2-0) 

Mål FIK: Jesper Englund 2, 
George Amoah, Patrik Nils-
son, Simon Schullström Jans-
son och Simon Schullström 
ett var. Mål FIF: Alex Berg 
Martinalle och okänd. 

 IFK Åmål lag 2 – Brålanda 
IF 0-2 (0-2) 

Mål BIF: Marcus Her-

mansson och Oskar Björnekil 
(straff) 

Åsebro IF – Håfreströms IF 
lag 2 5-0 (2-0) 

Mål ÅIF: Ibrahim Tahini 3, 
David Sylveson och Tim 
Svensson ett var. 

Tösse IF – Melleruds IF lag 
2 5-1 (2-0) 

Mål TIF: Daniel Karlsson 
2, Filip Blixt, Abdiasis Elmi 
Muhumed och Maazim Ab-
dullahi Osman ett var. 

MIF:s mål gjordes av Tim 
Edén i 87:e minuten och fast-
ställde slutresultat. 
Division 6 herrar 

Bäckefors IF – Kroppe-
fjälls IF 7-0 (3-0) 

Mål BIF: Pontus Johannes-
son 3, Jonas Andersson och 
Christian Johansson 2 var. 

Sebastian tillbaka i IFK
FOTBOLL 
24 augusti blev det klar att 
Sebastian Eriksson är till-
baka i IFK Göteborg. Den 
här gången har han skrivit 
på ett kontrakt för två och 
ett halvt år. 
Sebastian fick sin fotbolls-
fostran i Åsebro. Tidigt var 
hans talang uppenbar för alla 
och 2004 var han med på 
Elitpojklägret i Halmstad 
som del av Dalslandstrup-
pen. Året efter representera-
de han Dalsland i Canal+-
cup. 

Han upptäcktes av IFK 
Göteborg och inbjöds till 

Dalslandslaget 2005. Sebastian som trea från vänster i första raden. Foto: Privat. 

Sebastian i IFK-dräkt i sam-
band med det nya kontraktet.  
Foto: IFK Göteborg.

deras fotbollsakademi, där 
han gick gymnasiet. Detta 
ledde till kontrakt med klub-
ben och i april 2008 gjorde 
han allsvensk debut.  

Utlandssejourer
Sebastian har haft tre ut-
landssejourer. 2011 värvades 
han av Cagliari i Italien, 2018 
av Panetolikos i Grekland 
och under våren har han till-
hört italienska Genoa. Mel-
lan varje utlandsengagemang 
har han varit tillbaka i IFK 
Göteborg. 

Sebastian har gjort 291 
matcher för IFK Göteborg, 
varav 189 i allsvenskan. Han 

har också gjort 28 ungdoms-
landskamper i U17 och U19 
samt sju A-landskamper. 

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

DALSLANDS
VVS AB
DALSLANDS
VVS AB

 

Marcus Johansson

Naturligtvis 
hjälper  

vi dig med  
Rot-avdraget 

B wlinghall
Eds

AFTER WORK

0534-610 65 
www.edsbowlinghall.se

B wlinghall
Eds

0534-610 65 
www.edsbowlinghall.se

DISCOBOWLING

B wlinghall
Eds

0534-610 65 
www.edsbowlinghall.se

BARNKALAS

B wlinghall
Eds

0534-610 65 
www.edsbowlinghall.se

FÖRETAGSFEST

Gräs & buskröjning

073-050 04 17
Tage Andersson

Byggnadsställningar
076-195 60 72

Johan

Finsnickeri • Ramtillverkning
Glasning av fönster & tavlor

 

Henrik Janveden

Maskiner och lastbilar
Sand, grus, singel, jord 

och täckbark
Rolf: 070-537 34 72

www.vermdal.se

DALVÄRM

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

Allt inom golv 

och mattor

Trädbeskärning, avancerad 
trädfällning, häckklippning 
& allt inom trädgård

0736-27 90 02, Michael

Flyttstäd
Veckostäd
Fönsterputs

Rullande sy 
& hemservice

070-649 32 86 073-354 47 84

ALLT INOM 
BYGG

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

Sol & värme 
utan att flyga

Bänkskivor
Fönsterbrädor

Gravstenar – renovering
070-685 22 27

TRESTADS  
STENHUGGERI AB

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

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

STÄD

Onsdag
06:00 Morgonstudion 
09:10	Sommargympa	med	Sofia	
09:30 Planet under press 
10:20 Go’kväll, Det sköra t 
12:05 Framgångssagan Arnold 
 Schwarzenegger
12:55 Murdoch: Den dolde 
 makthavaren 
13:45 Fråga Lund, K-märkt form 
14:50 En kvinnas slav, Strömsö 
16:45 McLeods döttrar 
17:30 Sverige idag 
18:00 Rapport, Kulturnyheterna 
18:28 Sportnytt 
18:33 Lokala nyheter 
18:45 Go’kväll 
19:30 Rapport 
19:55 Lokala nyheter 
20:00 Uppdrag granskning 
21:00 Världens sämsta indier 
21:30 Cowboybåten 
22:00 Sportnytt 
22:15 Lokala nyheter 
22:25 Rapport 
22:30 Lex Lapidus 
23:00 Fatta bilden 
23:15 Lärlabbet 
23:30 Skrivutmaningen 
23:45 Unge kommissarie Morse 
01:15 McLeods döttrar 
04:45 Sverige idag, Go’kväll

09:00 Forum 
12:00 Rapport 
12:03 Forum 
16:00 Rapport 
16:05 Forum 
16:15 t på Operan 
17:15 Nyheter på lätt svenska 
17:20 Nyhetstecken 
17:30 Oddasat 
17:45 Uutiset 
17:55 Flugor 
18:00 Universitetets djursjukhus
18:30 Andra världskriget börjar
19:20 Gunnel Carlson i Italien 
19:30 Modern och dottern 
20:00 Kampen om Vita huset 
20:45 Svenska tv-historier 
21:00 Aktuellt 
21:34 Kulturnyheterna 
21:41 Nyhetssammanfattning 
21:45 Den kvinnliga orgasmen 
22:30 Vetenskapens värld 
23:30 När skogen tystnar 
00:30 Andra världskriget börjar
01:45 Sportnytt 
02:00 Nyhetstecken

05:45 Nyhetsmorgon 
10:00 Dr Phil 
12:00 Hem till gården 
12:30 Home and away 
13:00 Bytt är bytt 
14:00 En plats i solen: Sommarsol 
16:00 Dr Phil 
17:00 Efter fem 
18:25 Lotto, Joker och Dröm-
 vinsten
18:35 Efter fem 
18:50 Keno 
19:00 TV4Nyheterna 
19:15 Sporten 
19:20 TV4Vädret 
19:30 Halv åtta hos mig 
20:00 Idol 
21:00 Morden i Sandhamn 
22:00 TV4Nyheterna 
22:30 Ekonominyheterna 
22:40 Sporten 
22:55 TV4Vädret 
23:00	Hawaii	five-0	
23:55 Law & order 
01:45 Elementary 
02:45 En plats i solen: Sommarsol
04:45 Younger 
05:30 Köket 

VILL DU 
SYNAS 
HÄR?

Kontakta

Christina  
Svensson Callh 

0530-125 40
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Torsdag Fredag Lördag Söndag Måndag Tisdag

05:45 Nyhetsmorgon
10:00 Dr Phil 
12:00 Hem till gården 
12:30 Home and away 
13:00 Bytt är bytt 
13:55 TV4Nyheterna extra 
15:00 En plats i solen: Sommarsol
16:00 Dr Phil 
17:00 Efter fem 
18:50 Keno 
19:00 TV4Nyheterna 
19:15 Sporten 
19:20 TV4Vädret 
19:30 Halv åtta hos mig 
20:00 Håkan Hellström –  20 år i 
 rampljuset 
21:00	Prinsessan	Sofia	–	Project	
 playground 
22:00 TV4Nyheterna 
22:30 Ekonominyheterna 
22:40 Sporten 
22:55 TV4Vädret 
23:00	Hawaii	five-0	
00:00 Law & order
01:50 Elementary 
02:45 En plats i solen: Sommarsol
04:40 Younger 
05:30 Köket 

06:00 Morgonstudion 
09:10	Sommargympa	med	Sofia	
09:30 Planet under press 
10:25 Arkitekturens pärlor 
10:35 Go’kväll 
11:20 Strömsö 
11:50	Världens	historia:	Kunga-
 huset Windsor
12:35 Tillbaka till Downton 
 Abbey
13:25 Uppdrag granskning 
14:25 Travel man 
14:50 Cowboybåten 
15:20 Världens sämsta indier 
15:50 Min trädgård 
16:30 Engelska Antikrundan 
17:30 Sverige idag 
18:00 Rapport, Kulturnyheterna 
18:28 Sportnytt, Lokala nyheter 
18:45 Go’kväll 
19:30 Rapport, Lokala nyheter 
20:00 Den överlägsne journalisten 
21:00 Musikhjälpen 2019
	 	–	återblicken
22:00 Sportnytt 
22:15 Lokala nyheter 
22:25 Rapport 
22:30 Dox: Troféjägarna 
00:15 Fråga Lund 
01:15 Dödsstraffets offer 
04:45 Sverige idag, Go’kväll 

09:00 Forum 
12:00 Rapport 
12:03 Forum 
16:00 Rapport 
16:05 Forum 
16:15 Kampen om Vita huset 
17:00	Svenska	tv-historier	
17:15 Nyheter på lätt svenska 
17:20	Nyhetstecken	
17:30 Oddasat 
17:45 Uutiset 
17:55 Flugor 
18:00 Tjejer gör lumpen 
18:30 David Attenborough: 
 Klimatkrisen
19:30	Modern	och	dottern	
20:00 Världens natur: Rysslands 
	 mäktiga	flod
20:55 Norge runt 
21:00 Aktuellt 
21:34 Kulturnyheterna 
21:41 Nyhetssammanfattning 
21:45 Dheepan 
23:35 Min röst: Mu jietna 
00:05 Kampen om Vita huset 
00:45 David Attenborough: 
 Klimatkrisen
01:45 Sportnytt 
02:00	Nyhetstecken

05:45 Nyhetsmorgon
10:00 Dr Phil 
12:00 Hem till gården 
12:30 Home and away 
13:00 Bytt är bytt 
14:00 En plats i solen: 
 Sommarsol
16:00 Dr Phil 
17:00 Efter fem 
17:50 Bli vän med V75 
17:55 Efter fem 
18:50 Keno 
19:00 TV4Nyheterna 
19:15 Sporten 
19:20 TV4Vädret 
19:30 Postkodmiljonären 
20:00 Fångarna på fortet 
21:30	Central	intelligence	
22:00	TV4Nyheterna	och	sport	
22:05 TV4Vädret 
22:15	Central	intelligence	
23:55	Transformers:		De	beseg-
 rades hämnd
03:00	Hachiko	–	en	vän	för	t	
05:00 En plats i solen: Vintersol

09:00 Forum 
12:00 Rapport 
12:03 Forum 
16:00 Rapport 
16:05 Forum 
16:15 Historiejägarna 
16:45 Under klubban 
17:15 Nyheter på lätt svenska 
17:20	Nyhetstecken	
17:30 Oddasat 
17:45 Uutiset 
17:55 Flugor 
18:00 Första kärleken 
18:30 Babel 
19:30	Modern	och	dottern	
20:00 Keith Haring 
20:55 Anslagstavlan 
21:00 Aktuellt 
21:22 Kulturnyheterna 
21:30 Sportnytt 
21:45 The end of the tour 
23:30 Den kvinnliga orgasmen 
00:15 Tjejer gör lumpen 
00:45 t på Operan 
01:45 Sportnytt 
02:00	Nyhetstecken

06:00 Morgonstudion 
09:10	Sommargympa	med	Sofia	
09:30 Planet under press
10:15 Arkitekturens pärlor 
10:25 Go’kväll 
11:10 Min trädgård 
11:50 Sverige! 
12:20 Landet runt 
13:05 Fråga Lund 
14:05 Ett akademiskt krig 
14:30 Den överlägsne journalisten
15:30 Musikhjälpen 2019
	 	–	återblicken	
16:30 Engelska Antikrundan 
17:30 Sverige idag 
18:00 Rapport 
18:15 Kulturnyheterna 
18:28 Sportnytt 
18:33 Lokala nyheter 
18:45 Go’kväll 
19:30 Rapport 
19:55 Lokala nyheter 
20:00 Friidrott: Diamond league 
22:00	Brottsplats	Mallorca	
22:45 Rapport 
22:50 Världens sämsta indier 
23:20 Cowboybåten 
23:50	Butterfly	
00:35 Den överlägsne journalisten
04:40 Sverige idag 
05:10 Go’kväll

05:55 Det sköra t 
06:55 Landet runt 
07:40 Fråga doktorn 
08:25 Uppdrag granskning 
09:25 Go’kväll 
10:10 Den överlägsne journalist
12:10	Murdoch:	Den	dolde
 makthavaren 
13:00 Barnmorskan i East End 
14:00 Världens sämsta indier 
14:30	Motor:	Rally-VM	
16:00 Friidrott: Finnkampen 
17:50 Helgmålsringning 
17:55 Sportnytt 
18:00 Rapport 
18:15 Go’kväll 
19:00 Sverige! 
19:30 Rapport 
19:45 Sportnytt 
20:00 Muren 
21:00 Måste gitt – serien 
21:30	Giftattacken	i	Salisbury	
22:20 Rapport 
22:25 Ciderhusreglerna 
00:25 Te med Mussolini 
05:05 Go’kväll

08:00 När skogen tystnar 
09:00	Modern	och	dottern	
11:30 Au pair på Hawaii 
12:00 Universitetets djursjukhus
12:30 Min röst: Mu jietna 
13:00 Första kärleken 
13:30 Tjejer gör lumpen 
14:00 Historiejägarna 
14:30 Under klubban 
15:00 Babel 
16:00 Rapport 
16:05 Vetenskapens värld 
17:05 Agenda 
17:50 Friidrott: Finnkampen 
20:00 Kulturstudion 
20:05 Orgeln – musikaliska
 strövtåg 
21:05 Kulturstudion 
21:10 Orgeldrömmar 
22:25 Kulturstudion 
22:30 Cameron Carpenter – 
	 orgelkonsert	i	coronatider
23:30 Kulturstudion 
23:35 Weissensee 
00:25 Första kärleken 
00:55 Universitetets djursjukhus 
01:45 Sportnytt

06:00 Dr Phil 
07:55 Nyhetsmorgon 
11:30 Idol 
14:30 Halv åtta hos mig 
15:00 Koalorna i Australiens 
 bränder 
15:55 Hellenius hörna 
16:55 Parlamentet 
17:55 Keno 
18:00 V75 Direkt 
19:00 TV4Nyheterna 
19:10 Sporten 
19:25 TV4Vädret 
19:30 Postkodmiljonären 
19:55	Lotto,	Joker	och	Dröm-
 vinsten
20:00 Studio: UEFA Nations 
 League
20:35 UEFA Nations League 
21:35 Studio: UEFA Nations 
 League
21:45 UEFA Nations League 
22:45 Studio: UEFA Nations 
 League
23:00 Enemy of the state 
01:45 A beautiful mind 
04:30 Younger 
05:00 En plats i solen: Vintersol

05:50 Strömsö 
06:20 Engelska Antikrundan 
08:20	McLeods	döttrar	
10:30 Muren 
11:30 Friidrott: Finnkampen 
15:45 Fotboll: Damallsvenskan 
18:00 Rapport 
18:10 Lokala nyheter 
18:15 Landet runt 
19:00 Sportspegeln 
19:30 Rapport 
19:55 Lokala nyheter 
20:00 Sveriges starkaste familj
21:00 When the dust settles 
22:00 Kommissarie Lewis 
23:30 Rapport 
23:35 Dödsstraffets offer 
00:30	Giftattacken	i	Salisbury	
05:15 Landet runt 

09:00 Orgeln 
 – musikaliska strövtåg 
10:00 Gudstjänst 
10:30 Orgeldrömmar 
11:45	Motor:	Rally-VM	
13:30 Cameron Carpenter – 
	 orgelkonsert	i	coronatider
14:30 När skogen tystnar 
15:30 Första kärleken 
16:00 Rapport 
16:05 Keith Haring 
17:00	Aucune	idée	
17:10 Alors grammaire ! 
17:19	Kortfilmsklubben	
 – italienska
17:35 Kortfilmsklubben	–	spanska
17:51 Hitta hem 
18:00 Dollagáttis 
18:30 Tjejer gör lumpen 
19:00 Världens natur: Rysslands
	 mäktiga	flod	
19:55 Norge runt 
20:00 Babel 
21:00 Aktuellt 
21:15 Agenda 
22:00 Dokument utifrån
22:55	Motor:	Rally-VM	
23:55 Gudstjänst 
00:25 Historiejägarna 
00:55 Heja Sverigelaget 
01:25 Svenska förklarad 

06:00 Dr Phil 
07:55 Nyhetsmorgon 
11:35 Fångarna på fortet 
13:00 En dag 
15:20 Halv åtta hos mig 
15:50 En plats i solen: 
 Sommarsol
16:55	Prinsessan	Sofia	
	 –	Project	playground
17:55 Keno 
18:00 Bingolotto 
19:00 TV4Nyheterna 
19:10 Sporten 
19:25 TV4Vädret 
19:30 Bingolotto 
20:00 Hellenius hörna 
21:00	Beck:	Utan	uppsåt	
22:00 TV4Nyheterna 
22:05 TV4Vädret 
22:15	Beck:	Utan	uppsåt	
23:20 Morden i Sandhamn 
01:25	Stockholmspolisen	
02:30 En plats i solen: Vintersol
04:30 Younger 
05:30 Köket 

05:45 Nyhetsmorgon 
10:00 Dr Phil 
12:00 Hem till gården 
12:30 Home and away 
13:00 Bytt är bytt 
14:00 En plats i solen – borta 
 eller hemma bäst?
16:00 Dr Phil 
17:00 Efter fem 
18:50 Keno 
19:00 TV4Nyheterna 
19:15 Sporten 
19:20 TV4Vädret 
19:30 Halv åtta hos mig 
20:00 Idol 
21:00 Parlamentet 
22:00 TV4Nyheterna 
22:30 Ekonominyheterna 
22:40 Sporten 
22:55 TV4Vädret 
23:00	Hawaii	five-0	
23:55 Law & order
01:50 Elementary 
02:45 En plats i solen – borta 
 eller hemma bäst?
04:45 Younger 
05:30 Köket 

05:45 Nyhetsmorgon
10:00 Dr Phil 
12:00 Hem till gården 
12:30 Home and away 
13:00 Bytt är bytt 
13:55 TV4Nyheterna extra 
15:00 En plats i solen – borta 
 eller hemma bäst?
16:00 Dr Phil 
17:00 Efter fem 
18:50 Keno 
19:00 TV4Nyheterna 
19:15 Sporten 
19:20 TV4Vädret 
19:30 Halv åtta hos mig 
20:00 Studio: UEFA Nations 
 League
20:35 UEFA Nations League 
21:35 Studio: UEFA
21:45 UEFA Nations League 
22:45 Studio
23:00	Hawaii	five-0	
23:55 Law & order
01:50 Elementary 
02:45 En plats i solen – borta 
 eller hemma bäst?
04:45 Younger 
05:30 Köket 

06:00 Morgonstudion 
09:10	Sommargympa	med	Sofia	
09:30 Vem vet mest? 
10:15 Rederiet 
11:00 Sportspegeln 
11:30 Landet runt 
12:15 Fråga Lund 
13:15 Muren 
14:15 Sveriges starkaste familj
15:15	K-märkt	form	
15:20	Lattjo	med	Boccaccio	
16:45	McLeods	döttrar	
17:30 Sverige idag 
18:00 Rapport 
18:15 Kulturnyheterna 
18:28 Sportnytt 
18:33 Lokala nyheter 
18:45 Fråga doktorn 
19:30 Rapport 
19:55 Lokala nyheter 
20:00 Det sitter i väggarna 
21:00	Butterfly	
21:45 Mötet 
22:00 Sportnytt 
22:15 Lokala nyheter 
22:25 Rapport 
22:30 Tjuvheder 
00:05 Muren 
01:05 Rederiet 
04:50 Sverige idag 
05:20 Min trädgård

08:00	Aucune	idée	
08:10 Alors grammaire ! 
08:20	Kortfilmsklubben	
 – italienska
08:36 Kortfilmsklubben	–	spanska
08:52 Hitta hem 
09:00-16:15 Forum 
12:00 Rapport 
16:00 Rapport 
16:15 Gudstjänst 
16:45 Under klubban 
17:15 Nyheter på lätt svenska 
17:20	Nyhetstecken	
17:30 Oddasat 
17:45 Uutiset 
17:55 Norge runt 
18:00 Historiejägarna 
18:30 Keith Haring 
19:30	Modern	och	dottern	
20:00 Vetenskapens värld 
21:00 Aktuellt 
21:34 Kulturnyheterna 
21:41 Nyhetssammanfattning 
21:45 Au pair på Hawaii 
22:15 Heja Sverigelaget 
22:45 Svenska förklarad 
23:05 Agenda 
23:50 Dollagáttis 
00:20 Universitetets djursjukhus
00:50 Tjejer gör lumpen 
01:45	Sportnytt,	Nyhetstecken

09:00 Forum 
12:00 Rapport 
12:03 Forum 
13:00 Forum: Riksmötets 
 öppnande
16:00 Rapport 
16:05 Forum: Riksmötets 
 öppnande
16:15 Agenda 
17:00 Stammaren 
17:15 Nyheter på lätt svenska 
17:20	Nyhetstecken	
17:30 Oddasat 
17:45 Uutiset 
17:55	Friidrott:	World	Athletic	
 Continental Tour
20:00 En särskild sommar 
20:45 Bergman revisited 
21:00 Aktuellt 
21:34 Kulturnyheterna 
21:41 Nyhetssammanfattning 
21:45 Ekonomibyrån 
22:15 Weissensee 
23:05 Min röst: Mu jietna 
23:35 Keith Haring 
00:30 Babel 
01:45 Sportnytt 
02:00	Nyhetstecken

06:00 Morgonstudion 
09:10	Sommargympa	med	Sofia	
09:30 Vem vet mest? 
10:15 Rederiet 
11:00 Det sitter i väggarna 
12:00 Lex Lapidus , Fatta bilden 
12:45 Lärlabbet, Skrivutmaningen 
13:15 Fråga doktorn 
14:05 Cowboybåten 
14:35 Världens sämsta indier 
15:05	K-märkt	form	
15:10 Eldfågeln 
16:45	McLeods	döttrar	
17:30 Sverige idag 
18:00 Rapport 
18:15 Kulturnyheterna 
18:28 Sportnytt, Lokala nyheter 
18:45 Go’kväll 
19:30 Rapport, Lokala nyheter 
20:00 Fråga Lund 
21:00 Bekännelsen 
22:00 Sportnytt 
22:15 Lokala nyheter 
22:25 Rapport 
22:30	Murdoch:	Den	dolde	
 makthavaren
23:20 Travel man 
23:45	Brottsplats	Mallorca	
00:30 When the dust settles 
01:30 Rederiet 
04:45 Sverige idag, Go’kväll

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

Tel. 0530-125 40

christina@mellerudsnyheter.se 
Storgatan 20, Mellerud  

www.mellerudsnyheter.se
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Melodikrysset v.36 - 5 september

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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ONSDAG 2 SEPTEMBER 2020

MNYHETER
ELLERUDS

 LOKALTIDNINGEN FÖR MELLERUD

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

Opus vägg- 
& takfärg 
10 liter
Ord. pris: 499:-

399:-

Pr
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 3
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38

.

SUBARU FORESTER

 PRISSÄNKT 45.000:–  
JUST NU fr. 329.900:–

OBS! BEGRÄNSAT ANTAL 

 Privatleasing fr. 3.985:–/mån* 

Bränsleförbr. 8,1 l/100 km, CO2-utsläpp 185 g/km ( WLTP). Bilen på bilden kan vara extrautrustad. Erbjudandet gäller Forester dock längst t o m 2020-10-15. Det går ej att kombinera med andra erbjudande, rabatter 
eller avtal. * Privatleasing via Subaru Finans, avtalstid 36 mån, körsträcka 1500 mil/år, service ingår, uppl avg. 695 kr, aviavgift 60 kr, reservation för sedvanlig kreditprövning. **Eller vid 1500, 3000 och 4500 mil. 

3 ÅRS FRI SERVICE**

Standardutrusningen innehåller bl a: 
• Alltid fyrhjulsdrift
• El-assisterad Boxermotor
• Automatlåda Lineartronic
• Förarassistanssystemet  

EyeSight
• 2 stegs X-Mode,  

terräng körningsläge

• Aluminiumfälgar 
• Apple CarPlay/Android Auto
• Bluetooth/USB/AUX-ingång
• 7 airbags och whiplash- 

skydd fram
• Backkamera
• 2-zons klimatanläggning

• Stabiliseringssystem för 
släpvagn 

Max dragvikt: 1 870 kg
Boxer- och elmotor:  

150+17 hk (194+66 Nm)

L AGER -
RENSN I NG !

SVERIGES MEST NÖJDA BILÄGARE 2020

MELLERUD, Sapphultsgatan 6-8, 0530-444 40  
www.roybil.se, Mån–Fre 9–18, Lör 10–14

Kulturrådspengar och nya lärare

Två nya lärare på Kulturskolan i Mellerud. Sångläraren Gun-Britt Gustafs-
son som här ackompanjerar musikläraren Andreas Husberg. En plexiglas-
skärm sitter mellan lärare och elev, allt enligt restriktionerna för covid-19. 
Ej med på bild är nya träblåsläraren Olle Dahlén.

Lärare på Kulturskolan, bakre raden från vänster: Sara Sannebro, Cecilia 
”Cici” Albinsson, Daniel Olsson Philip Runsteen, Jonathan Bryntesson, 
Andreas Husberg, Lars Pihlström, Clas-Göran Janson (rektor) och Gun-
Britt Gustafsson.

MELLERUD 
Många verksamheter och 
aktiviteter är påverkade av 
covid-19, så även Kultursko-
lan i Mellerud. Därför var 
glädjen stor när det stod 
klart att man fått pengar 
från Kulturrådet, totalt  
600 000 kronor.
Pengarna delas in i två potter. 
Den första på 300 000 kronor 
går till att utveckla kultursko-
lan. Och det sker med ett stort 
antal kurser: 

Modedesignkurs för ungdo-
mar med Sofia Petrén.

Folkmusikkurs för ungdo-
mar i säckpipa och nyckelharpa 
med Alban Faust.

Ensemble och studioinspel-
ning, musikskapande för ung-
domar. Plats är Anders Lars-
sons studio i Dals Rostock.

Kurs i musikdrama med Sara 
Sannebro.

Man arbetar även för att 
kunna starta en kurs i street art 
med Daniel Larsson från 
Åmål.

Andra potten
Pott nummer två på  
300 000 kronor ska användas 
till samordning mellan kom-
munerna Mellerud, Åmål 
och Bengtsfors.

– Det handlar om ökat sam-
arbete samt gemensamma ak-

tiviteter och tänk. En del medel 
går till en tjänst, men även till 
resor mellan kommunerna och 
läger, berättar musikläraren 
Cici Albinsson.

Vem som får tjänsten är inte 
klart, men en person har varit 
på intervju.

Det finns redan en samord-
ningsgrupp med en musiklä-
rare från varje kommun.

– Kulturcheferna har lämnat 
in ett utredningsarbete till 
kommuncheferna i Dalsland 
där vi beskriver förutsättning-
arna för en fortsatt utveckling 
av bland annat ensembleverk-
samheten, förklarar Clas-Gö-
ran Janson, kulturskolans rek-
tor.

Tre nya lärare
Tre nya lärare har anställts på 
kulturskolan. Dessa är sånglä-
raren Gun-Britt Gustafsson, 
Andreas Husberg, musiklärare 
på Nordalsskolan samt träblås-
läraren Olle Dahlén.

– Vi har anpassat undervis-
ningen till covid-19. Vårt 
schema ändrades inför höst-
terminen 2020, vilket innebär 
att vi jobbar tidiga mornar eller 
sena eftermiddagar och kväl-
lar. Enligt Skolinspektionen 

får inte elever lämna sina lek-
tioner i 20 minuter för sång- el-
ler musikundervisning, säger 
Gun-Britt Gustafsson.

 – Det är stor skillnad mot att 
jobba dagtid, speciellt när man 
har småbarn. Många åker ju 
skolbuss och kan inte ta sig in 
på kvällen för lektioner, menar 
stråkläraren Philip Runsteen.

Inställda konserter
Kulturskolan har fått ställa in 
följande konserter; Världens 
Barn, Kulturskolans 50-årsju-
biléum, Luciakonserten och 
Öronmat.

– Men vi ska göra flera min-
dre konserter istället, med max 
49 personer inklusive delta-
gare. I juni hade vi skolgårds-
konserter. Nu har både barn- 
och ungdomskörerna paus, 
säger Cici Albinsson.

Man har ingen kö till sång-
lektioner längre, Gun-Britt har 
istället enskild sångundervis-
ning. En sprillans ny skiva av 
plexiglas finns nu i sångrum-
met.

Folkhälsomyndigheten lyf-
ter bland annat vikten av att 
kördeltagarna håller avstånd 
till varandra, minst två meter 
mellan varje person. Körsång 

utomhus rekommenderas 
framför körsång inomhus, men 
en stor lokal som är välventile-
rad kan vara ett alternativ. 
Antalet deltagare i kören bör 
vara så litet som möjligt och 
större grupper bör undvikas.

– Det är en väldigt speciell 
situation för oss alla. Vi får 
göra på annat sätt helt enkelt, 
konstaterar Clas-Göran Jans-
son.
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se




