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Elisabeth – ny
ekonomichef

Konsert av yppersta klass

53-åriga Elisabeth Carlstein från Vargön blir ny
ekonomichef i Melleruds kommun.
– Sidan 5 –

Temasidor om
näringslivet
Läs om en uppskattad arbetsledare, byggnation
i kvarteret Ugglan och ett lyckat yrkesgymnasie.
– Sidorna 11 till 19 –

Nu är E45:an
under lupp
Carro Anderberg Band bjöd på en imponerande konsert i lördags kväll på Upperud 9:9. Bandet består förutom Carro Anderberg med sin gitarr av
Mattias Hagström, trummor, Rasmus Lindblom, bas, Tommy Christensen, keyboards samt Amanda Hagström, bakgrundssång. Foto: Lars Nilsson.

Nu görs en övergripande studie om E45:ans utbyggnad till 1+2-väg med mittseparering.
– Sista sidan –

– Sidan 8 –

torsdag
fredag
lördag

16-20
10-17
10-14
3 ställen 1 kontakt 0522-999 50
www.andresenmaskin.se

välkommen till Andrésendagarna 19-21 mars
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95

39

Svensk blandfärs

Lösviktsgodis

Smått och gott. Jfr-pris 39,95/kg

5:-

/kg

Svensk fläskkarré

Priserna gäller måndag 9/3 – söndag 15/3 2020
med reservation för ev slutförsäljning och tryckfel.

Garant, Sverige, fetthalt max 20%,
500 g, jfr-pris 59,90/kg.
Max 3 köp/hushåll/vecka 11

149:-

BONUSKUND

Skreifilé

5:-

/st

/kg

/kg

Dalsjöfors, Sverige, färsk, benfri, i bit,
ca 1,1 kg.
Max 2 köp/hushåll/vecka 11

2995

95

Leröy, Gadus Morhua, Norska havet,
bottengarn, skinn och benfri, i tråg,
ca 450 g.

/st

Gurka

Spanien, Nederländerna, klass 1,
jfr-pris 14,29/kg.

/st

Krossade tomater

Garant Eko, ekologiska, gäller även passerade,
390 g, jfr-pris 12,82/kg.
Max 5 köp/hushåll/vecka 11

Kvarnkullen
Öppet alla dagar 8 - 22
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KYRKOGÅRDAR
I MELLERUDS PASTORAT
Gravrättsinnehavare som vill ta hand om
vinterkransar och gravlyktor

ombedes göra detta före den 16 mars.
Om vädret tillåter:
• Vårstädning kommer att påbörjas v. 12
Glasburkar och glasvaser
får ej användas p.g.a. olycksfallsrisken.
Vid frågor kontakta Bo Alfredsson 0530-36212

• Gravrättsinnehavare till lösa gravstenar
ska åtgärda detta snarast under våren.
• Vårplantering sker v. 14 30 mars - 3 april
• Sommarplantering sker v. 24 8 - 12 juni
Vid frågor kontakta Morgan Björnmar 0530-36218

Församlingskväll

Årsmöte

i Sundals-Ryrs
församlingshem
fredag 13 mars kl. 18

Administrationsmöte

Carolina Holmström
Elin Johansson

söndag 29 mars kl. 11.00

berättar och visar bilder
från sina resor i Afrika
Sång & musik,
servering, bokloppis, andakt

Brålanda Sundals-Ryrs
hembygdsförening

BOLSTADS FÖRSAMLING

Sön 15/3 09:30 Gudstjänst i Grinstads församlingshem,
Mia Palm. Fika efteråt.
Ons 18/3 14:30 Grinstads café i Grinstads församlingshem.
Ons 18/3 17:30 Handarbetscafé i Grinstads församlingshem.

HOLMS FÖRSAMLING
Ons
Ons
Tor
Tor
Tor

11/3
11/3
12/3
12/3
12/3

12:00
12:30
10:00
10:30
13:00

Fre 13/3 09:30
Sön 15/3 14:00
Tis

17/3 11:30

Tis

17/3 17:00

Tis

17/3 18:00

Ons 18/3 12:00
Ons 18/3 12:30

Andakt i Kyrkans Hus, Christer Alvarsson.
Föranmäld lunch i stora salen efter andakt.
Mässa i Kyrkans Hus, Pär-Åke Henriksson.
Kafé Kom In i foajén efter mässan.
Baby café i Kyrkans Hus. För vuxna ihop med
barn mellan 0-3 år.
Kyrkis i Kyrkans Hus. För vuxna ihop med
barn mellan 0-4 år.
Gudstjänst i Kyrkans Hus, Mia Palm. På
gitarr medverkar Valentijn Schneider.
Andakt på Fagerlidshemmet, Emma
Gustavsson.
Bröd- och lottförsäljning inför Vårkväll i
Kyrkans Hus till förmån för ACT
Svenska Kyrkan. Arr: Internationella gruppen.
Vårkväll i Kyrkans Hus med åror och fika.
Medverkan av Rostocks Manskör.
Vid frågor: Emma Gustavsson, 0530-362 19.
Andakt i Kyrkans Hus, Pär-Åke Henriksson.
Lunch efter andakt, pris 60 kr. Anmäls till
expedition senast tisdag kl. 11.

SKÅLLERUDS FÖRSAMLING

Tor 12/3 16:00 Musikandakt på Skållerudshemmet, Emma
Gustavsson.

ÖRS FÖRSAMLING

Sön 15/3 11:00 Mässa i Stakelunds församlingshem, Christer
Alvarsson.
Ons 18/3 12:15 Andakt på Karolinen, Emma Gustavsson.

VÄLKOMNA!
Tel: 0530-362 00
Expedition öppen: mån-fre 10-12, tors även 13-15
Hemsida: www.svenskakyrkan.se/mellerud
E-post: mellerud.pastorat@svenskakyrkan.se
Besöksadress: Kapellgatan 6
Postadress: Box 94, 46422 Mellerud
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Anders Björhammar
berättar om ”Bodens
fästning mer än en
tändstickstavla”

Brålanda IF hälsar alla
medlemmar välkomna!
Vi bjuder på fika

lördag 21 mars, kl. 17.00 på Sörgården
Stadgeenliga förhandlingar
Info om verksamheten
Servering Välkomna!

inbjuder till årsmöte tisdag 24/3 kl. 19.00

I samarbete med

ÅRSMÖTE
Nedre Upperudsälvens Fiskevårdsområde
Torsdag 26/3 kl. 19.00, Wärdshuset, Café Gruzzolo
Länsfiskekonsulent Fredrik Larsson deltager

INFORMATION OM
GRÖNA SKYLTAR

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

Måndag 16/3

Fritidsgården Sörgården i Brålanda

Medlemmar och övriga
intresserade hälsas välkomna!

Tredje söndagen i fastan
”Kampen mot ondskan”

Onsdag 25 mars
kl. 18.00
i Klubbstugan

ÅRSMÖTE

Välkomna!

i Brålanda församlingshem
Lasse Karlsson visar bilder och pratar om
stenkärringar på Kroppefjäll
Kaffe och lotterier

11 – 18 mars 2020

Rotary
Mellerud

Brålanda IF

Vi söker anhöriga eller
gravrättsinnehavare till
vissa gravar på de olika
kyrkogårdarna.
Skyltarna är uppsatta vid följande kyrkogårdar
Bolstad, Erikstad, Dalskog, Grinstad, Gunnarsnäs,
Holm, Järn, Klöveskog, Skållerud och Ör
En lista över gravarna finns vid respektive kyrkas anslagstavla.
Kontaktperson: Morgan Björnmar
Melleruds pastorat
Box 94, 464 22 Mellerud
Tel. 0530-362 18

Uppgifter om vilka fastigheter som ingår i FVO
finns på föreningens hemsida.
www.nedreupperudsalvensfvo.dinstudio.se
VÄLKOMNA!
Styrelsen

ÅRSMÖTE
Torsdag 12 mars kl 19.00
på Tingshuset, Mellerud
Alla medlemmar hälsas varmt välkomna!
Styrelsen.

Framtidspartiet i Mellerud

Kungörelse enligt
Plan- och bygglagen
Underrättelse för de som berörs av bygglov:
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation på
fastigheten Sunnanå 1:2.
Bygglov för sammanbyggnad av torp samt ändrad
användning från bostad till föreningslokal på fastigheten Sunnanå 1:2.
Med berörd menas rågranne eller känd sakägare.
Det finns möjlighet att överklaga ett bygglovsbeslut
inom fyra veckor från dagen då beslutet publicerats
i Post- och Inrikes tidningar.
Handlingarna finns tillgängliga hos Tillväxtenheten, 464 80 MELLERUD
Denna underrättelse är endast för kännedom.
OBS! Om ni har hyresgäst/er på er fastighet ber vi
er även informera de/dem.
Byggloven kungörs på: www.bolagsverket.se/poit
Publiceringsdatum: 2019-03-11
Kungörelse-id är: K157306/20

REDAKTION
ANNONSER
Susanne Emanuelsson 0530-125 40 Christina Callh 0530-125 40
susanne@mellerudsnyheter.se
christina@mellerudsnyheter.se

GRAFISK PRODUKTION
Helen Gillqvist 0530-125 40
helen@mellerudsnyheter.se

ANSVARIG UTGIVARE
UPPLAGA
Susanne Emanuelsson
10.865 ex. delas ut till hushåll i
susanne@mellerudsnyheter.se Mellerud, Bäckefors, Brålanda och
Frändefors
Karin Åström 0530-125 40
Andreas Asp 0530-125 40
TRYCK
karin@mellerudsnyheter.se
andreas@mellerudsnyheter.se V-TAB Landvetter
DISTRIBUTION
Tidningen distribueras av Posten.
Om tidningen uteblir:
BESÖKSADRESS OCH POSTADRESS
Manusstopp senast fredag före utgivning kl 15.00. Annonser av 1/4 sida
Ring 0530-125 40
Storgatan 20 464 30 Mellerud
eller större måste bokas senast onsdag före utgivning.
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KONSTRUNDA
Lördag 14 mars kl. 10-14
Brålanda
Mer info se: Facebook,
Konstrunda i Brålanda

BRÅLANDA
GALLERIA

BOKA BORD 300:SÄLJ DINA PRYLAR ELLER KOM OCH FYNDA!

SUPERLOPPIS
LÖRDAG 23/5 KL. 10 - 16
ARENA VÄNERSBORG
Bokning: www.superloppis.com 0521-666 76
För info eller frågor: Bosse Tallbo, 0705 - 730 630
E-post: bosse.tallbo@vanersborgshockey.se
www.superloppis.com

TORSDAG 12/3 HAR VI STÄNGT

Knytkalas på Kåken i Mellerud

PÅ
VI ÄR

JULMÄSSA

Fredag 20/3 kl 21.00-01.00
Arr: Kroppefjälls IF

SÖDRA DAL

i Sundals Ryr, torsdag 12/3 kl. 15.00

Gunnar Olsson talar om ”tågstopp i Brålanda”
Ukulelegruppen • Lotteri med köpta vinster
Välkommen!

FILMVISNING

filmer av Jan G Andersson
Hos Ungers på Granbacken
Förbokning: 070-962 38 91
Måndag 16/3 kl. 19.00 i Gestad Bygdegård
Serietecknare med djupa tankar
Tisdag 17/3 kl. 19.00, bion Åsensbruk
Lars Madsen: Radioman och folklivsskildrare
Torsdag 19/3 kl. 18.00, Centrumsalongen, Mellerud
I traktorns tjänst med Tore Berg Förbokning: 070-962 38 91
Torsdag 26/3 kl. 19.00, Gestad Bygdegård
I traktorns tjänst med Tore Berg Förbokning: 070-962 38 91
Söndag 29/3 kl. 17.00, Erikstad Bygdegård
Bertil ”Raggarn” Herlogsson Förbokning: 070-629 86 44
Söndag 5 april kl. 14.00 och 18.00
i församlingshemmet Sundals Ryr

Välkomna till årets nyhet

Vårmarknad
och semmelfest

14-15 mars
kl.1100-1600

Alltorps tingshus

För mer info
0530-300 51
073-836 52 45

Kom till Alltorp och
njut av en härlig
hantverksvårmarknad
och låt er väl smaka av
hembakade underbara
semlor i caféet
Mot Bengtsfors

Mot Ed

Vi välkomnar till en härlig helg!
Arr. Föreningen Alltorps Julmarknad

Alltorp

VarmT välKomnA!
ParkGataN 8, MellErud

SKREIEN ÄR HÄR! Bästa torsken!
Storfilé och rygg!
Nykokta havskräftor

189:Färska räkor lägsta dagspris!
helt kg

Välkomna på vårvisning
i Mellerud 20-21 mars
kl. 1000-1600
ns på plats,
in
f
r
e
r
ö
t
n
a
r
Leve
emo m.m.
vedmaskinsd
Många fina
erbjudanden!

Open Mic i Mellerud
Säsongstart!
Måndag 16:e mars
19:30-21:00

Stinsen

Vi bjuder på
fika & lättare
tilltugg

Kurs i Biodling
Biodling för nybörjare

Start måndag 23 mars kl. 18.00
Anmälan till Stig Granath 0530-230 26

Kulturbruket på Dal
Mellerud
Lördag 14 mars

Söndag 15 mars

17.00

High & Low, Synnöve Aanensen
Country, fri entré, kollekt

17.00

19.00

Richard Niklasson, Vocalsis
fri entré, insamling Läkarmissionen

21.00

Allsång med kvällens artister
fri entré, kollekt

- Lokala förmågor framträder en
gång per månad (även 20/4 & 25/5)
- Gratis inträde, Cafét är öppet
- Alla åldrar är välkomna
- Arrangör
(076-553 61 21)

Melleruds Biodlarförening

Pris: 1000:- + 180:- / kursbok
Plats: Åsnebyn
Arr: Melleruds Biodlare

Eldaregatan 4, www.varmdal.com • Tel. 0530-511 85

Det ﬁnns ingen undre eller övre åldersgräns, Kulturskolan tar
emot elever i alla åldrar. Är du under 12 år är det dock vik�gt
a� du kommer i sällskap med en förälder eller annan vuxen.

Om dU vIll lYssnA på eLeveR sOm rEdan går på KultUrskOlan
är dU välKommEn på SoliStkoNserT oNsdaG 11 mArs kL 19.00!

FISKBILEN erbjuder

Bäckefors

TorsDag 19 Mars
17.30-19.30

17.30: Kort iNforMatiOn i SparBankSaloNgen
(Vik�g a� vara med på, så ni vet var ni ska sen!)

Fredag 13/3 kl. 18.00 – visning fr. kl. 17.00
Säljes delar av flera mindre db. bl.a. Brålanda o Mellerud. Elverktyg t.ex. bandputs, hyvel,
borrmsk, sticksåg, cirkelsåg, laddbara borr/skruvdragare, mutterdragare, verktygslådor, domkrafter, batteriladdare, handverktyg som led- o ringnycklar, rörtänger, skiftnycklar, skogshjälmar, pallbockar, arbetslampor, elkedjesåg, skarvkablar 1 o. 3 fas, trappstege ”Wibe”, vedklyv
”Serva”, HT-tvätt Kärcher, Husqvarna häcksax o gräsröjare 23LC, handredskap, presenningar,
gräsklippare Jonsered 560RD, äldre cykel Cresent, frysskåp Whirlpool 2001, hästsadel, div.
skruv, bult, tillb, sortimentslådor, m.m. Övrigt lösöre: 4 stolar Nyrenässans, byrå, korgstol, golvlampa 20-tal, mod.design/gungstol i vitt, väggur bl.a. Am-ur, eldställ, låg marmorpiedestal, glas/
porslin, terrin Tillinge, fruktservis Rörst, plunta, fiskkittel koppar, Lp, fiskrullar. Tavlor Henning,
John Eliasson, Lito Rudberg, Folke Lind, K. Höglund, H. Wigert, A. Abbe, L.A. (Björni).
G:A SKOLANS AUKTIONER 0530-600 15

Torget, Mellerud • Fred. kl . 10-18

iNstrUmenTdEmonStraTion
Äntligen är det dags! Kulturskolan i Mellerud har
Öppet Hus och du har möjlighet a� komma och
prova på de instrument du kan spela hos oss
och dessutom möta kulturskolans lärare.
Vi vill gärna träﬀa dig!

Res tillsammans!

Vinfest på solskensön Fehmarn
23/7, 4 dagar ..........................5.290:Tyrolen i sommarskrud
24/7, 9 dagar ........................11.340:Berlin med ölfestival
6/8, 5 dagar ............................4.950:Amsterdam 9/8, 6 dagar .......7.990:Buss Grums-Åmål-Mellerud-Brålanda

På eftermiddagen torsdag 19
mars (se mer info i annons)
är alla barn, unga och vuxna
i Melleruds kommun välkomna till Kulturskolans instrumentvisning. Du får en
unik möjlighet att prova hela
Kulturskolans instrumentutbud. Det börjar med en kort
information i Sparbanksalongen i Kulturbruket på Dal.
Därefter vägleder musiklärarna dig in i musikens underbara värld.

G:a Skolan, Bäckefors – Auktion
Storgatan 10, Mellerud | Tel. 0530-125 90

MÅNADSMÖTE

Det anordnas instrumentdemonstration på Kulturskolan i Mellerud den 19
mars.

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

Biljetter: Maria 0733-84 71 08
Pris: 200:-

Kom och prova
olika instrument

Elisa Lindström, Minns du
sången med Anders Jaktlund
som körledare
Förköp biljetter med sms till 0730 254 493
19.00

Allsång med kvällens artister
samt Synnöve Aanensen,
fri entré, kollekt

Mellan konserterna finns möjlighet att köpa fika.
Välkomna!
Arr: Musikföreningen Mellpro, Läkarmissionen och Smyrnakyrkan Mellerud

BINGO
Idrottshuset, Mellerud

Torsdag 12/3 kl 19.00

VSH - JACK 3.000:- – 36 rop
Mini Jack 8.800:- - 56 rop

RÖVARE 13.000:- - 51 rop
Lådbingo Jack ca 3.500:Buss från Bengtsfors över
Åsensbruk 0706-22 06 00
MELLERUDS IF
- Välkommen till en bra Bingo
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Vänersång, nu är det dax! Måleri av Malin Palm
Nu är det dax för Vänersång, musikfestivalen i
Mellerud. För fjärde året
i rad arrangeras Vänersång, i år på Kulturbruket
på Dal 14 och 15 mars med
totalt fem konsterter. Fyra
konserter som man inte
behöver biljetter till utan
man lägger en frivillig gåva
och en biljettkonsert.
Årets nyhet är Minns du
Sången- kören med Anders
Jaktlund som ledare. Anders
är ju mannen som producerade 25 tv-program i den
populära tv-serien med
samma namn som kören.
Detta för cirka 20 år sedan.
Elisa Lindström deltar som
solist. Elisa är känd och har
en lång meritlista. Vinnare av
både Guldklaven, Körslaget
och Let´s dance. I vår har
hon varit aktuell i tv med i
”Bingolotto” och ”Så ska det
låta”. I ”Stjärnornas stjärna”

deltar hon i direktsändning
på lördagen från Stockholm
och kommer raka vägen till
Vänersång på söndagen. I
egna framföranden och tillsammans med kören kommer hon att ge psalmer,
sånger, visor och gospels i en
härlig blandning. Hennes
musikalitet kommer att ge
sig fler utryck än i bara
sången, säger man lite finurligt från arrangörshåll.
I countryns tecken
Vänersångs första konsert
blir i countryns tecken. High
and Low inleder. Alexandra
Ougleva, Hanna och Erik
Roos sjunger och spelar både
covers och egenhädigt gjorda
låtar vad det gäller både text
och musik. Varierande spelar
de gitarrer, mandolin, dobro
och munspel. Dessa tre artister var med ifjol men då under
namnet Hanna & Alexandra.

Synnöve Aanensen är nog
skandinaviens främsta röst
inom den kristna countryn.
Hon var på Vänersång i fjol
och återvänder även i år. Hon
har gjort många skivor genom åren och ses allt som
oftast i olika tv-kanaler, både
i Sverige och Norge.
Läkarmissionen
Tillsamnnans med Läkarmissionen blir det en konsert
där Richard Niklasson
sjunger till eget komp. Richard är en erfarfen musiker
och sångförfattare som gjort
flera inspelningar genom
åren.
I andra delen i Läkarmissionens konsert blir det skön
stämstång av gruppen Vocalsis. Gruppen betår av fem
kvinnor som med pianokomp
ger många kända psalmer
och sånger i Southern Gospelstil. Läkarmissionen samlar in pengar till viktiga
hjälpprojekt i utvecklingsländer och kommer att informera om sitt arbete, där man
kan få vara med och bidra om
man vill.
Både lördagen och söndagen kommer att avslutas med
allsångskonserter där de artister som tidigare hållit sina
egna konserter kommer att
sjunga tillsammans med publiken.
Även i år kommer ett Vänersångspris att delas ut.
Priset kommer att gå till en
eller flera personer som betytt mycket för den andliga
sången och musiken i Sverige. Priset består förutom ära
och erkännade i en gåva till
ett biståndsprojket i Kenya.

Elisa Lindström är en av artisterna som kommer till musikfestivalen
Vänersång på Kulturbruket på Dal 14 och 15 mars.

Veckans lunch
MATSEDEL
Skolan

Vecka 12

Senior

Måndag Pyttipanna* med inlagda

Måndag 16/3: Pyttipanna med stekt ägg,

rödbetor och broccoli.
Alt: Grönsakspytt med inlagda rödbetor
och broccoli.
Tisdag Biff Stroganoff*, potatis och
blomkål.
Alt: Grönsaksgryta med bönor, potatis
och blomkål.
Onsdag Fiskburgare** med bröd,
hemlagat potatismos, sallad och
dressing.
Alt:Vegoburgare med bröd, hemlagat
potatismos, sallad och dressing.
Torsdag Potatisbullar och blodpudding* med lingonsylt.
Alt: Rotfruktsgratäng.
Fredag Trädgårdslasagne med
vitkålssallad.
Alt: Pastasallad med ost.

inlagda rödbetor och broccoli.
Dessert: Exotisk fruktsoppa.

Varje dag serveras:
Sallads-/råkostbuffé med dressingar
samt hårt och mjukt bröd.
* Ursprungsland Sverige.
**Miljömärkt.

Tisdag 17/3: Biff Stroganoff med kokt
potatis och blomkål.

Dessert: Aprikoskräm.
Onsdag 18/3: Fiskburgare med bröd,

Perioden 7 till 27 mars visas måleri av Malin Palm,
Fröskog, i konstrummet
på biblioteket i Mellerud.
Malin Palm, född 1964, är
aktiv som målare på Not
Quite i Fengersfors. Här arbetar hon också som projektledare och sköter administration och ekonomi.
– Jag ställer ut måleri i
tempera i Mellerud, inspirationen får jag av naturen runt
mig. Jag målar abstrakta
landskap med mycket färg,
det är färgerna som intresserar mig mest, berättar hon.
Det är cirka 15 år sedan
hon ställde ut i Mellerud senast.
– Det är alltid roligt att
ställa ut på hemmaplan. Utställningen arrangeras genom Dalslands Konstförening som har ett antal
biblioteksutställningar
i
Dalsland, förklarar Malin
Palm.
Målat professionellt har

”När solen går ner bakom Operan”, en bild i tempera av Malin Palm.

hon gjort i 25 år. Malin Palm
har haft ett 15-tal separatutställningar och medverkat på
ett stort antal samlingsutställningar. Hennes konst
finns bland annat represente-

Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se

Premiär för vårmarknad
På lördag och söndag arrangeras det för första
gången vårmarknad och
semmelfest i Alltorps
gamla tingshus i Ödskölt.
– Vi gör ett försök med en
vårmarknad, men till skillnad mot julmarknaden så
håller vi till enbart i tingshuset nu. Det är ju populärt med
semlor, som är ett gammalt
bakverk. Därför tyckte vi det
var passande att ha semmelfest i det gamla huset, säger
Anna Eriksson, i arrangerande föreningen Alltorps julmarknad.
16 utställare finns på plats,
med bland annat bakverk,

Det arrangeras vårmarknad och semmelfest i det gamla tingshuset i
Alltorp, Ödskölt. Arkivbild.

blommor, sytt, stickat och
virkat, hornslöjd samt träslöjd.

I caféet serveras gammaldags hembakade semlor.

son, Sören Johansson, Eva
Andreasson, suppleant Lena
Johansson som omvaldes
förutom de förutvarande Oscar Ek, Kerstin Andreasson
och Roy Larsson.
Församlingens verksamhet genomsyras av den gemensamma tron på Jesus,
som präglar samvaron och
gemenskapen med varandra.

Under året engagerade man
sig i Kanalyran, har haft
”pannkakskyrka” på torget,
julens sånger på torget, gemensamma
gudstjänster
med övriga kyrkor, haft gospelbesök, stickcafé, tisdagskaffe gemenskap, dessutom
hemgrupper, gudstjänster
med mera. På sommaren
hålls samlingar på sommarhemmet Furusand vid Järns
Sannar. Samlingar för barn
och ungdomar drivs av
Equmenia.
I församlingens lokaler
finns även Dalslands folkhögskola inhyst med SFIutbildning för nysvenskar.
Detta har inneburit många
spännande och intressanta
möten som är väldigt stimulerande.

ÅRSMÖTE
Den 16 februari höll Equmeniakyrkan i Mellerud sitt
137:e årsmöte, där man avslutade föregående år och
riktade blicken på framtiden
tillsammans med sin pastor
Thomas Segergren.
Man valde en styrelse med
Ulrika Johansson som fortsatt ordförande och övriga
ledarmöter är Anita Petters-

hemlagat potatismos, sallad och dressing.

Dessert: Blåbärssoppa.

Torsdag 19/3: Stekt fläsk med löksås och
kokt potatis.
Dessert: Färsk frukt.
Fredag 20/3: Trädgårdslasagne, vitkålssallad
och broccoli.
Dessert: Fruktcocktail.
Lördag 21/3: Ugnsbakad lax med citronsås,
kokt potatis och ärtor/majs/paprika.
Dessert: Jordgubbskräm.
Söndag 22/3: Skivad fläskkarré med kokt
potatis, brunsås och herrgårdsgrönsaker.
Dessert: Brylépudding med karamellsås och
vispad grädde.
Hemtjänstens alternativ v. 12
Mån-sön: Köttbullar med potatismos och
grönsaker.

rad på Statens Konstråd, i
olika landsting och kommuner.
Vernissagen var i lördags.

Thomas Segergren

Bild från torget när man hade ”pannkakskyrka” där en grupp ungdomar
från Fiskebäcks Equmeniakyrka medverkade.
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Melleruds nya ekonomichef
MELLERUD
Det blir 53-åriga Elisabeth
Carlstein från Vargön som
tar över tjänsten som
ekonomichef i Melleruds
kommun, efter att Björn
Lindquist går i pension.
Hon tillträder 1 juni.
Elisabeth har arbetat inom
kommunal verksamhet sedan 1992, både på förvaltningar och ekonomikontor i
Vänersborgs kommun och
Trollhättan stad. De senaste
fyra åren har hon jobbat som
controller på ekonomikontoret i Trollhättan stad med
ansvar för övergripande
budget och bokslut för hela
kommunen.
Varför sökte du tjänsten?
– Det var en gammal kollega som tipsade om den. Jag
blev nyfiken och det är spännande med det Dalslandssamarbete som sker. Nu får
jag dessutom ett övergripande ansvar. Mina föräldrar
är uppväxta i Färgelanda och
Stigen, där tillbringade jag
många sommarlov. Jag har
besökt Mellerud och Håverud många gånger, svarar
hon.
Besökte Mellerud
I torsdags besökte hon sin
framtida arbetsplats och träffade Björn Lindquist och
personalen.
– Det kändes bra, alla är

väldigt trevliga. I en mindre
kommun kommer man närmare verksamheten och det
är roligt, tycker jag.
Elisabeth kommer att börja
med att sätta sig in i jobbet,
ekonomin är en stor utmaning.

– Störst fokus ligger på en
ekonomi i balans och det gör
man i samarbete med ledningsgruppen och förtroendevalda, konstaterar hon.
Kan driva förändringar
Beskriv dig själv:

– Positiv, rak, tydlig i presentationer och kan driva
förändringar. Jag gillar att se
omvärlden och kunna förändra saker till det bättre. Jag
är ganska social av mig.
Elisabeth framhåller dock
att det inte går att ersätta
Björn Lindquist.
– Han har lång erfarenhet,
kan verksamheten och känner alla. Dessutom är han
väldigt trevlig och kunnig.
Jag ska hit några gånger till i
mars för att sätta mig in i
verksamheten så mycket det
går innan Björn slutar sista
mars, förklarar Elisabeth.
Under perioden fram till 1
juni kommer det att tillsättas
en tillförordnad ekonomichef, vem det blir är inte
bestämt än.
Morgan E Andersson (C),
kommunstyrelsens ordförande berättar:
– Vi hade elva sökande till
tjänsten, av vilka tre kallades
till intervju. Kommunstyrelsens arbetsutskott fick träffa
två av kandidaterna. Valet
föll på Elisabeth, som har en
gedigen kommunalekonomiska bakgrund. Hennes utbildning i kombination med
lång erfarenhet gör henne väl
lämpad för jobbet som ekonomichef i Melleruds kommun.

Elisabeth Carlstein från Vargön tillträder som Melleruds nya ekonomi
chef den 1 juni. Förra veckan besökte hon kommunkontoret för att hälsa
på personalen.

Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se

Mellerud på
rekryteringsmässa
TROLLHÄTTAN
En gång per år arrangeras på Högskolan Väst
så kallade InWestdagar.
Huvudansvaret för arrangemanget har Studentkåren vid högskolan.
Det pågår i två dagar, med
olika inriktningar. Tanken
bakom dagarna är att studenterna ska kunna skapa
kontakt med tänkbara
framtida arbetsgivare.
I år ägde InWestdagarna rum
4-5 mars. Första dagen var
inriktad på ingenjörer och
ekonomer. Andra dagen var
för lärare, vårdpersonal, personalvetare och liknande.
Enligt katalogen deltog totalt

56 utställare, varav många
enbart en av dagarna.
Melleruds kommun medverkade dag två med målet
att på sikt rekrytera förskollärare, lärare och personal till
den social sektorn.
På plats hade kommunen
representant för HR-avdelningen, ett par rektorer samt
chefer från socialförvaltningen. De talade med studenter och delade ut informationsmaterial. För att locka
besökare hade man också ett
”lyckohjul” där vinsterna
bestod av badbiljetter till
Rådahallen, frisbees med
kommuntryck och godis.
Lars Nilsson

Maria Nordgren, rektor för Fagerlidsskolan och förskolan Markusgår
den, Camilla Berglöv Hermansson, rektor för Nordalsskolan, och Sofie
Edvinsson, HR-avdelningen. När bilden togs var socialförvaltningens
representanter inte närvarande i montern.

KÖP FILMKORT
Se ALLA filmer för:
180:- ungdom, 280:- vuxna
Alternativt 3 filmer för 180:Enstaka biljetter 80:-

(Några filmer har lägre pris. Se program.)

En av Sveriges största filmfestivaler!

Se www.filmfestivalpådal.se för alla arrangemang
HÅFRESTRÖMS BIO, ÅSENSBRUK
Fre 13/3 17:30
Lör 14/3 15:00
19:00
Sön 15/3 15:00
19:00
Tis 17/3 19:00
Ons 18/3 19:00
Tor 19/3 19:00
Fre 20/3 19:00
Lör 21/3 15:00
19:00
Sön 22/3 15:00
19:00

SVEA BIO, ED
Lör 14/3 14:30
17:00
19:00
Sön 15/3 14:00
16:00
19:00
Mån 16/3 17:00
19:15
Tis 17/3 18:00
20:15
Ons 18/3 18:00
20:15
Tor 19/3 17:30
20:00
Fre 20/3 18:00
20:15

Invigning
The Peanut Butter Falcon
Hasse & Tage - en kärlekhistoria
En del av mitt hjärta
LasseMajas Detektivbyrå
Min pappa Marianne
Bovil - Serietecknaren
De ovanliga
Western Stars
The Gentlemen
Framåt
Le Mans ´66
Blinded by the light
438 dagar

Frost 2
Bröllopskaos igen
438 dagar
Fåret Shaun - Farmageddon
Emma (Stickcafé)
Unga kvinnor
Jojo rabbit
Parasit
Judy
Amazing Grace
Knives out
The Grudge
Amundsen
Hjärter Dam
Hustlers
1917

Lör 21/3 14:45
17:00
20:00
Sön 22/3 14:00
15:00
17:00
19:15

Fishermans Friends
Star Wars: The rise of Skywalker
Quick
Stora galaxer äter stjärnor
Lantisar
En del av mitt hjärta
21 Bridges

SAGA BIO, ÅMÅL
Lör 14/3 13:00
Sön 15/3 13:00
19:00
Mån 16/3 19:00
Ons 18/3 19:00
Fre 20/3 19:00
Lör 21/3 13:00
19:00
Sön 22/3 13:00
19:00

Vem är var?
LasseMajas Detektivbyrå
Parasit
Till min dotter
Frida Kahlo Viva La Vida
Frost 2
Vem lurar Alfons
Amazing Grace
Frost 2
Min Pappa Marianne

CENTRUMSALONGEN, MELLERUD
Lör 14/3 14:00
16:00
18:30
21:00
Sön 15/3 14:00
16:30
19:00
21:30
Mån 16/3 18:00
20:30
Tis 17/3 19:00

Pelle Svanslös
The Call of the Wild
Waves
En komikers uppväxt
Aladdin
Blinded by the light
1917
En vit, vit dag
Jag kommer hem igen till jul
Min pappa Marianne
Rocketman Elton John

Ons 18/3 18:00
20:00
Tor 19/3 18:00
20:00
Fre 20/3 18:00
20:30
Lör 21/3 14:00
16:00
19:00
21:00
Sön 22/3 14:00
16:00
18:00
20:30

Catwalk
Ring mamma
Lars Madsén
Bombshell, när tystnaden bryts
Emma
Bad Boys For Life
LasseMajas Detektivbyrå
En del av mitt hjärta
Lantisar
The Gentlemen
Sonic The Hedegehog
And Then We Danced
Ad Astra
Parasit

LÅNGEDS BIO, DALS LÅNGED
108-årig kulturbiograf, 35mm film

Sön
Ons
Fre
Sön

15/3 17:00
18/3 19:00
20/3 20:00
22/3 18:00

Elvis! Elivs!
Förälskad i Rom
Filmfestival Göken
Kan doktorn komma?

CENTRUMBIO, HÖGSÄTER

Lör 14/3 16:00
19:00
Sön 15/3 16:00
19:00
Mån 16/3 19:00
Tis 17/3 19:00
Ons 18/3 19:00
Tor 19/3 19:00
Fre 20/3 19:00

Fisherman’s Friends
Porträtt av en kvinna i brand
Knives Out
I Guds Namn
Atlantics
A hidden life
Joker
The Farewell
The Peanut Butter Falcon

Lör 21/3 16:00
19:00
Sön 22/3 16:00
19:00

Blinded by the light
Waves
Jojo rabbit
Give me Liberty

ODÉON, BENGTSFORS

Lör 14/3 15:00
18:00
21:00
Sön 15/3 13:30
15:00
17:30
20:00
Mån 16/3 19:30
Tis 17/3 17:00
19:30
Ons 18/3 17:00
19:30
Tor 19/3 17:30
19:30
Fre 20/3 17:00
19:30
22:15
Lör 21/3 14:00
16:00
19:00
22:00
Sön 22/3 14:30
17:00
19:30

Frost 2
Den flygande Holländaren
Parning
Pelle Svanslös
Hasse & Tage - en kärlekhistoria
En del av mitt hjärta
Quick
Mannen på taket
Judy
Parasit
Jumanji
Tills Frank skiljer oss åt
Catwalk
Lantisar
Spies in Disguise
Unga kvinnor
Koko-di Koko-da
Sune - Best man
The Farewell
Pavarotti
Bombshell, när tystnaden bryts
LasseMajas Detektivbyrå
Fishermans Friends
Cats
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PREDIKOTURER
MELLERUD
Smyrna: Onsdag 19 Bibelklassen. Torsd 17 Språkcafé. Fred 18 Barnträff.
Sönd 11 Gudstj. predikan
Tommy Pettersson. Månd
17 U-landsgruppen. Tisd 19
Bönesamling.
Equmeniakyrkan: Fred
19-21 Dalslandsbönen. Bön
och lovsång, kvällsfika. Tisd
10-12 Tisdagskaffe & Rastplats. 18 Scout.
BOLSTAD se annons
HOLM se annons
SKÅLLERUD se annons
ÖR se annons
BRÅLANDA
Fred
18.30
Smyrna:
Fredax. Sönd 11 Årshögtid,
Pether Åstrand, Ssk. Servering. Tisd 11 Bön.

UPPVAKTNING

All ev. uppvaktning
undanbedes.

Marie Emanuelsson

DÖDSFALL

Vår älskade

Stig Tisell
* 21 juli 1934
har efter ett rikt liv
stilla somnat in. För evigt
saknad och älskad.
17 februari 2020
HELENA
Johan, Maria, Karolina
med familjer
Släkt och vänner
Kärleken kommer och
kärleken går,
ingen kan tyda dess lagar.
Men dig vill jag följa
i vinter och vår
och alla min levnads
dagar.
Mitt hjärta är ditt,
ditt hjärta är mitt
och aldrig jag lämnar
det åter.
Min lycka är din,
din lycka är min
och gråten är min
när du gråter.
B eg r av n i n g s g u d s t j ä n s t e n
äger rum i Skålleruds kyrka
fredag 27 mars kl.11.00.
Valfri klädsel. Efter akten
inbjudes till minnesstund.
Anmälan till Fonus senast
20/3, 0530-10045. Stöd
gärna Läkare Utan Gränser
via minnessidor.fonus.se

SORGTACK
Vårt varma TACK

till Er alla som på olika
sätt hedrat minnet av vår
älskade

Lars-Göran
”Futtan”
Johansson

vid hans bortgång och
begravning.
Anita med familj

Equmeniakyrkan Södra
Dal: Torsd 15 Brålanda,
Kongogruppen. Fred 15
Brålanda, Gemenskapsträff
Prästkragen, Gun-Britt G.
PRO-kören, ”läsarsånger”,
andakt Sigward K. Serv.
Lörd 10 Frändefors. Vårbasar, brödbord, servering.
Sönd 11 Brålanda, Himlakul, om Guds skattkarta,
Sigward K, kyrkkaffe. Sönd
18 Frändefors, Söndagskväll i kyrkan, Sigward K.
Servering.
Brålanda: Sönd 18 Gudstj.
m lovsång och förbön.
Anette J Carlson och Soul
Children. Kyrkfika. Kyrkbil 308 70. Månd 12 Middagsbön i fsh. 12.15-13.30.
Lunch. 17-19 Kulturcafé
Brålanda fsh.
Gestad: Fred 12-14 Fredagslunch i Gestads bygdegård 11.30 Tid för eftertanke.
Sundals-Ryr: Fred 18 Församlingskväll i fsh. Carolina Holmström och Elin
Johansson berättar och visar
bilder från sina resor i Afrika. Sång och musik, servering och bokloppis. Sönd 11
Gudstj. m nattv. i fsh. Anette
J Carlson. Våfflor. Kyrkbil
308 70.

JORDFÄSTNING

Begravningsgudstjänst har
ägt rum i Kyrkans hus i Mellerud för Ebba Hjalmarsson. Som samlingsmusik
spelade Maria Andersson
stilla orgelmusik och som
inledning ”Tröstevisa” av B.
Andersson. Akten förrättades av Martin Edström och
tillsammans sjöng man psalmerna 249 samt 190. Kyrkomusiker Maria Andersson
spelade även ”Ljuset” av B.
Afzelius och ”Öppna landskap” av U. Lundell. Som
avslutningsmusik spelades
”Gammal fäbodpsalm” av O.
Lindberg. Vid kistan togs
avskedet av döttrar med familjer, släkt och vänner. Till
minnet av Ebba var koret
vackert dekorerat med blommor och ljus. Efter ceremonin bjöds gästerna med till en
minnesstund. Gravsättning
ägde rum på Holms kyrkogård.

TILL MINNE
Börje Nordin har avlidit.
Det är med stor sorg, smärta
och förtvivlan du lämnat oss.
Du kämpade så, men vad du
led. Försökte vara glad och
positiv. Tack för alla goa och
mysiga stunder vi haft. Ditt
glada skratt och hjälpsamhet.
Du var en glädjespridare.
Tack för att vi fick lära
känna dig. Vi tänker på dig,
Gunilla och barnen.
Nu finns du däruppe någonstans och sprider ditt goa
skratt.
Vi kommer alltid att minnas dig med glädje. Älskade
Börje, vi glömmer dig aldrig.
Varför?
Vila i frid.
Mats och Gunn

Företagsam kvinna hyllades

Marie-Louise Norrman, Gertrud Jonsson, Barbro Fridell, Carina Larsson, Bo Carlsson och Lisbeth Håkansson.

GESTAD
Som traditionen bjuder
uppmärksammade Centerkvinnor i Brålanda och
Gestad i söndags på Internationella kvinnodagen
en företagsam kvinna som
gör skillnad.
1991 började Carina Larsson
baka hemma i köket i Häljerud, Gestad. Leveransen gick
då till det nystartade kooperativet ”Klöver & Timotej” i
Vänersborg. Snart flyttades
verksamheten till en lokal på
gården och volymerna ökade.
Nu har Häljeruds Gårdsbageri tre anställda i bageriet

Hipp Hipp

HURRA!

som tillsammans med Carina, maken Evert och sonen
Henrik förser butiker i Brålanda, Frändefors, Mellerud,
Vänersborg och Trollhättan
med bröd. I gårdsbutiken går
det att beställa tårtor.
Envishet och kvalitet
Centerkvinnorna i Brålanda
och Gestad brukar uppvakta
de företagsamma kvinnorna
med en tårta som genom åren
bakats av Carina Larsson.
Eftersom det är vardag för
Carina fick hon istället en
fotspa-behandling hos Linnéa i Brålanda tillsammans
med diplomet och blommorna.

Centerkvinnornas motivation: ”För att hon är en driven
och kreativ företagare, en
stark kvinna som är en förebild för oss alla”.
En mer personlig hälsning
fick hon av ordförande i Brålanda CK, Lisbeth Håkansson.
– Vi vill till dig Carina
”Den sköna” uppvakta från
Kvinnorna Gröna för att du
bröd, bullar och tårtor bakar.
Väldigt gott det smakar. Vi
uppvaktar dig på Internationella kvinnodagen för ditt
arbete i företaget. För att du
håller vår bygd igång, vi

tackar dig gång på gång Carina, diktade Lisbeth.
– Från kommunens sida är
det mycket positivt med företagare i landsbygden som
vågar, testar och provar, sade
kommunalrådet Bo Carlsson
(C).
– Ja, det får till en del envishet, för det har varit både
med- och motgångar, sade
Carina Larsson och tackade
för uppvaktningen.
Sedan bjöd Carina på
semla och blåbärsmuffins till
ett livligt samtal kring kaffebordet.
Marianne Karlsson

Stöd lokal ViJubileumserbjudande
firar 50 år
i
Mellerud
journalistik

Vårt bankgiro är: 5757-5581.
Skriv ”Stödprenumeration”.
Swishnummer: 123 029 62 69.
Skriv ”Stödprenumeration”.
Att komma in till oss på redaktionen och ge sitt bidrag direkt
går också bra.

500:- rabatt

på vårens bågar

Stödprenumeration 2020
kostar bara 340 kronor

ELLERUDS
YHETER
MN

 LOKALTIDNINGEN FÖR MELLERUD

Stora grattiskramar till vårt
supergoa barnbarn Alfred
Berglöv som fyller 5 år den
13/3. Hipp hurra på din födelsedag!
Önskar mormor Marianne och
morfar Stig-Arne

Vid köp av kompletta märkesglasögon
Erbjudandet gäller 15 februari - 30 april 2020 och kan ej kombineras
med andra erbjudanden. Gäller endast bågar som finns i vårt lager i butiken

Leg. Optiker Roslind
Annonsera på
Från A till Ö
Ring eller maila Christina
0530-125 40

annons@mellerudsnyheter.se

Köpmantorget 1 • Mellerud • Tel. 0530-419 90

Följ oss på

Öppet: Vard 9-18
Lunch 13-14
Lördagar 10-13

Delbetala dina glasögon räntefritt!
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Kampanj med fokus på
feminism och jämställdhet
MELLERUD
Förra onsdagen besöktes
ett flertal orter i Fyrbodal av regionrådet Ulrika Frick (MP) och Tony
Johansson, hälso- och
sjukvårdsgruppledare
(MP) då partiet hade en
kampanjvecka inför Internationella Kvinnodagen 8
mars.
– Vår kampanjvecka har stort
fokus på feminism och jämställdhet. I regionen drivs en
stor satsning på förlossningsvården. Att alla ska ha möjlighet till samma barnmorska

under hela graviditeten och
även efter förlossningen. Vi
har bland annat haft möten
med barnmorskor på Näl och
de är positiva, berättar Tony
Johansson, som bor i Mellerud.
– Det blir en trygghet,
framför allt för förstföderskor, tillägger Ulrika Frick.
Miljöpartiet tar också upp
frågor som att mäns våld mot
kvinnor måste upphöra och
vikten av att ta barnkonventionen på allvar.
– Det handlar om mycket
strukturella frågor om jäm-

ställdheten, det är ett långsiktigt arbete för oss, poängterar
Ulrika Frick.
Hur ser situationen ut på
förlossningen?
– Det är ett ansträngt läge
sommartid, men mer kontrollerat vid den här årstiden.
Vi ser en brist på personal,
framför allt legitimerade
barnmorskor och narkospersonal. Det är inte pengar som
saknas, utan kompetent personal, understryker Ulrika
Frick.
Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se

Åsa Edvardsson, Anna Johansson och Ann-Marie Jacobsson, ordförande.

Entreprenörskap lovordades

BRÅLANDA

Representanter för Miljöpartiet de gröna besökte Mellerud i onsdags, med anledning av Internationella Kvinnodagen den 8 mars. Från vänster: Thereze Almström, kampanjansvarig i regionen, Mohamed Mahmoud,
MP Mellerud, Ulrika Frick, regionråd, Tony Johansson, hälso- och sjukvårdsgruppledare och Thony Aderum,
kanslichef i regionen samt sitter i hälso-och sjukvårdsnämnden i Västra Götaland norra.

I den nyrenoverade matsalen på Nuntorps Gårds
Bistro uppvaktade Fyrbodals
Centerkvinnor,
i samband med sin distriktsstämma i lördags,
ägaren till Nuntorp, Anna
Johansson, med diplom,
blommor och tårta.
Åsa Edvardsson läste upp
motiveringen:
”Kvinnors
företagande har inte ökat
nämnvärt de senaste 35 åren.
Bland annat för fördomar
och ett svagare socialt skydd
för egenföretagare får kvinnor att tveka. Det är synd för

Renovera inne
299:-/m²

Tarkett Parkettgolv Storsjön
Svensktillverkat ekgolv i 3-stav.
Omslipningsbar och lättlagd utan
lim. Ytbehandlat med Proteco-lack.
Rek ca pris 405:-

259:-/m²
Vägg- & takpanel Rough
Finsågad panel som har
en rå och rustik yta.
Slätsponten ger en
modern och stilren
vägg. Rek ca pris 355:-

329:-

Beckers Living Väggfärg
3 liter, vit. Matt väggfärg som
är snabbtorkande, har hög
täckförmåga samt är lätt att
stryka ut. Rek ca pris 512:-

Våtrumsskivor
Kitchen Board

20%

1450:-

Hikoki Sticksåg CJ90VST
Användrarvänlig och ergonomisk.
Levereras med blad, nyckel och
förvaringsväska. 705W.
Rek ca pris 1741:-

Fibo
Våtrumsskivor
och Kitchen Board
Fräscha upp med nya
väggar. Rabatten gäller
på ordinarie priser
samt både lageroch beställningsvaror.

MELLERUD Sapphultsgatan 12, tel 0530-330 00, mån-fre 6.45-18 lör 9-14
k-bygg.se
Erbjudanderna gäller t.o.m 2020-03-16. Kan ej kombineras med andra erbjudanden/rabatter, reservation för slutförsäljning. Lokala avvikelser kan förekomma.

fler företagande kvinnor ökar
mångfalden, ger ett mer varierat näringsliv och ökar
Sveriges BNP”, enligt entreprenörsprofessorn
Carin
Holmquist.
Centerkvinnorna i Fyrbodalsdistriktet hedrar varje år
en kvinnlig företagare som
gör skillnad, i samband med
Internationella kvinnodagen. Vi vill uppmärksamma
en kvinna som är med och
ökar företagandet i Sverige
och främst på landsbygden.
Denna kvinna är påhittig, ser
möjligheter, är driven, modig, nytänkande och service-

inriktad. Hon är med i flera
företag som drivs i olika
konstellationer och en klippa
för en nystartad verksamhet
och ger flera företag möjligheter här i Bålandabygden”.
Anna Johansson är verksamhetsutvecklare, konferens och bokningsansvarig
för Gröna Klustret Nuntorp.
Finns med i Nuntorps Gårds
Bistro AB, Årbergs Djur AB
med mera.   
– Tack vad roligt, det var
en överraskning, sade Anna
Johansson.
Marianne Karlsson
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Skön musik skapade en magisk känsla
UPPERUD
Man kan diskutera om det är
modigt eller dumdristigt att
lägga ett musikevenemang
exakt samma tid som melodifestivalfinalen går i direktsändning på TV. Men Upperud 9:9:s
chansning gick hem. När Carro
Anderberg Band besteg den lilla
scenen strax efter 20 på kvällen
var det helt fullsatt i lokalen.
Kanske inte helt förvånande efter-

som Carro under flera år byggt upp
ett rykte som en duktig sångerska
och låtskrivare. Dessutom har hon
samlat ihop ett band med idel välrenommerade musiker: Petter Olsson, gitarrer och bakgrundssång,
Mattias Hagström, trummor, Rasmus Lindblom, bas och Tommy
Christensen, keyboards. Den här
gången hade de också med Amanda
Hagström på bakgrundssång.
Gänget inledde med ett mjukt

första set. Carro sade att hon ville
frammana känslan av att det hela
ägde rum i hennes vardagsrum. Det
märktes att publiken var inne på
samma linje. Det skapades den där
magiska känslan när musiker och
publik är där av samma anledning,
musiken. Under flera av låtarna i
första delen var det bara Carro, hennes gitarr och Amandas sångstämmor. Men de två höjdarna kom med
bandet diskret insmygande i bak-

grunden, ”Still thinking of you”,
med ett smakfullt gitarrsolo av
Petter, och ”Sweet Mama” i mjuk
sex åttondels takt. Efter paus blev
det lite tyngre med bandet ständigt
närvarande. Nu framträdde Carros
countryinfluenser tydligare.
– Countryn ligger nära mitt
hjärta, proklamerade hon och
gjorde reklam för den serie om
countryns historia som finns på
SVT Play. Där hörde jag en som

beskrev countryn som tre ackord
och sanningen, och en sådan mening måste man ju göra en låt av.
Resultatet, låten ”Three chords
and the truth”, blev kvällens hit.
Trots att den låg mitt i del två
tvingade publiken fram en repris.
Även låten ”Never going back” var
en riktig countrydänga. Andra höjdare var ”Hope”, med ett snyggt á
capella-avsnitt, och hennes låt till
den fyraåriga sonen, en låt med bara
henne själv, Amanda och lite diskret keyboard. Och när bandet
slutade med ”Stranger”, enligt
Carro Petters favoritlåt, och ”Without you”, var det långtifrån över.
Två extranummer väntade.
Konserten var imponerande på
många sätt. Att Carro är en fantastisk sångare, med stort omfång och
fina nyanser i rösten, visste vi sedan
förut. Likaså att hennes band är av
yppersta klass. Minns till exempel
hur de kompade Wiktoria på Kanalyran 2018.
Men här visade också låtskrivaren Carro Anderberg upp sig. Med
undantag från ett extranummer var
alla låtar skrivna av henne. Det var
en stor bredd på materialet, från
finstämda ballader, över countrydoftande alster till mer funkiga låtar.
Totalt sett en härlig inledning på
musikåret på Upperud 9:9. Ni som
valde Mello istället får en ny chans
att se Carro på Kulturbruket på Dal
fredag 8 maj. För Upperud fortsätter det hela under påskhelgen när
Hyllningsorkestern ärar Marie
Fredriksson och Roxette.

Scenen i Upperud är inte så stor, så Tommy Christensson till höger fick sitta vid sidan av.

Lars Nilsson

Många behöver din hjälp!
Var är du?

Visa var du finns!
Med en annons i vårt
tema Bil & Motor
onsdag 25 mars
når du 10.900 hushåll
och företag

Vi behöver din annonsbokning
senast torsdag 19 mars

Tel. 0530-125 40 | christina@mellerudsnyheter.se

Storgatan 20, Mellerud | www.mellerudsnyheter.se
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AKTUELLA

ERBJUDANDEN

11/3–15/3
COOP MELLERUD

Vid köp av 2
får du  tub d
kfyn g
på köפt.

15k/st

25k
SINGOALLA/BALLERINA

SKOGAHOLMSKAKA, FRASROST, SVIKTAT

190 g. Ord. pris 18:50/st.

Skogaholm/Fazer. Ord. pris 18:95-23:50/st.

Mu l

FÖR
22 FÖR

bjur

15k
8k/st/st

2 FÖR

19)=
/hg
20k
KÄLLARRÖKT SKINKA

Scan. Ord. pris 25:90/hg.

FINKROSSADE TOMATER

Mutti. 400 g. Ord. pris 11:90/st.

39)=
/kg
49k
FAMILJEFAVORITER

Arla. Olika sorter. Ord. pris 79:95/kg.

SUPERPRIS

Hämta
i din butik.

Nu kan du handla på
coop.se och hämta i skåp
när det passar dig.
Läs mer och börja handla
på coop.se

8)=
/hg

när du handlar
Picadelisallad

Passa på att handla
Picadelisallad hos oss
under vecka 11 när vi har
superpris. Giltig t o m 20-03-15.
Välkommen in!
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Intressant föreläsning av Aleksa Brand i ödehus
Anne-Marie Larsson, bibliotekaMELLERUD		
Torsdagen den 5 mars besökte
Aleksa Lundberg Melleruds
bibliotek för att samtala om
sin bok Bögtjejen samt om ett
ämne som är väldigt aktuellt i
media i dagarna – könsdysfori.
Aleksa är författare, skådespelare
och journalist och har genomgått en
könskorrgering för ungefär 18 år
sedan.

rie på Melleruds bibliotek, ställde
frågor till Aleksa och i slutet av
samtalet kunde den som ville köpa
boken Bögtjejen. På ett klokt, insiktsfullt och humoristiskt sätt berättade Aleksa om sin uppväxt,
kontakten med föräldrarna och
hennes farmor som varit den stadiga punkten och tryggheten i hennes liv.

Farmor ställde upp
För farmor kom Aleksa ut som bög
vi 16 års ålder och senare som
transsexuell. Det var farmor som
hämtade Aleksa på krogen om nätterna och var en väldigt varm och
öppen person för sin generation.
När Aleksa började gymnasiet
kände hon sig äntligen accepterad i
skolmiljön. Hon som tidigare varit
mobbad fick nu kompisar och
kunde klä sig i klänningar och vara
den hon var. Hon kunde se att hon
haft svårigheter i sitt liv, men kände
även tacksamhet för livet.
Ett ämne som har blivit väldigt
aktuell på senare tid är könsdysfori.
En person med könsdysfori lider av
att kroppen inte överensstämmer
med den upplevda könsidentiteten
och kan därför ha en önskan om
könsbekräftande
behandling.
Många unga tjejer gör det idag.
Könsdysfori har inget med sexuell
läggning att göra.
Aleksa tycker att det inte finns
någon rätt lösning på detta. Men
hon har själv känt av könsdysfori
även sedan hon genomgått korrigeringen. Men på frågan om hon
ångrar sitt könsbyte blir svaret
”Nej, det kan jag ju inte! Men om
jag hade fått frågan i dag kanske jag
skulle övervägt det mera”.
Samtalet avslutades med en frågestund och möjlighet att köpa
hennes bok. Det var en varm och fin
stämning och personer i publiken
vågade ställa känsliga frågor.

Aleksa Lundberg besökte Melleruds bibliotek för att bland annat samtalade om sin bok
”Bögtjejen”. Foto: Privat.

Natten till i fredags började det brinna i ett ödehus på Viaduktgatan i Mellerud.

MELLERUD
Det inkom larm om brand i byggnad på Viaduktgatan i Mellerud
klockan 00.42 natt till i fredags.
Branden hade uppstått i ett hus
som stått tomt i många år.
Styrkeledaren Mikael Persson berättade att fastigheten saknade indragen el. När han anlände till
platsen var huset redan övertänt, så

styrkorna från Mellerud och Åsensbruk fick fokusera på att släcka
branden och se till att den inte spred
sig till intilliggande fastigheter.
Styrkorna kunde lämna platsen vid
04-tiden på morgonen.
Polisen rubricerar händelsen som
misstänkt mordbrand.
Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se

Åtal för sexuellt ofredande

MELLERUD

En man i 35-årsåldern står åtalad för sexuellt ofredande, ringa
narkotikabrott vid tre tillfällen
samt hot mot tjänsteman.
2 augusti 2019 ska mannen ha onanerat framför en kvinna på Österrådagatan i Mellerud. Kvinnan yrkar på skadestånd för kränkning
med 10 000 kronor. Mannen förnekar brott. Vid samma tillfälle ska
mannen ha använt tramadol eller
hasch eller annat cannabispreparat,
som är narkotika.
Den 10 september 2018 ska man-

nen ha angripit en socialsekretetare
med hot om våld när hen meddelade honom att det inte fanns någon
bostad åt honom. Mannen ska ha
sagt ”ni ska brinna”.
Målsägande yrkar på skadestånd
med 10 000 kronor för kränkning.
Mannen förnekar brott.
Den åtalade har använt MDMA,
som är narkotika, den 11 september
2019 i Melleruds kommun. Mannen förnekar brott. Han har även
innehaft 29,2 gram cannabisharts,
som är narkotika, den 12 november
2018 i Göteborg. Mannen erkänner
brottet.

För en säkrare framtid

Volvo ska vara klimatneutrala år 2040 och minska koldioxidavtrycket med
40 procent per bil till år 2025, jämfört med 2018. Ett steg på vägen är att
alla Volvomodeller finns som laddhybrider med en effektiv elmotor i kombination med en bensinmotor. Du får en tyst körupplevelse med hög komfort,
låg bränsleförbrukning och möjligheten att göra din dagliga vardagskörning
på enbart ren el. Välkommen in i helgen och upplev våra laddhybrider.
Just nu bjuder vi på ett års elförbrukning vid köp av ny laddhybrid.*

Allt om laddning
Funderar du på att investera i en laddbar bil men är osäker på
vad som krävs för att kunna ladda både säkert och hållbart?
I helgen berättar vi allt du behöver veta om hur, var och när du
bäst laddar din bil. Välkommen!

Volvo XC40 T2 – kompakt
SUV till attraktivt pris

Nu kan du beställa nya
Volvo XC40 Recharge

Nu finns en av våra mest älskade modeller
Volvo XC40 med effektiva bensinmotorn
T2 till ett mycket attraktivt pris.

Vår nya elbil med högsta säkerhet, härlig
komfort och över 40 mils räckvidd på en
laddning. Beställ den idag.

Privatleasing från 2 995:–/mån

Volvo XC40 P8 AWD från 702 0 00:–

*Erbjudandet är giltigt för alla nybeställningar av Volvos laddhybrider i Sverige t.o.m. 15/4 2020. Beloppet beräknas utifrån bilens elförbrukning (hämtas från Volvo On Call) upp till 3000 kWh under ett år multiplicerat med ett schablonpris på el i
Sverige under samma period till ett maximalt värde av 6321:-. Förbr. l/100 km bl. körn (prel). WLTP: 1,7–9,4. NEDC korr: 1,7–7,6. CO2, g/ km. WLTP: 36–213. NEDC korr: 39–174. Miljöklass Euro 6D-Temp. WLTP-värden avser EU-marknader.
Marknadsspecifika avvikelser kan förekomma beroende på bilens specifikation. Bilarna på bilderna är extrautrustade. Volvo Privatleasing: 36 mån leasing via Volvofinans Bank, 25 000 kr kontantinsats (3 695 kr/mån utan kontantinsats), Volvo
Serviceavtal och CarPay/Volvokort med drivmedelsrabatt. Transportstyrelsens avgifter tillkommer. Körsträcka 1500 mil/år. Begränsat antal.

Brandt Bil

Lördag 10-14, söndag 11-14
Vänersborg, Onsjö
Tel. 0521 - 28 15 00

Uddevalla, Fröland
Tel. 0522 - 814 00

Lördag 10-14
Dingle
Tel. 0524 - 814 00

Välkommen in nu i helgen.
Åmål
Tel. 0532 - 626 00

Lysekil
Tel. 0523 - 100 01

Strömstad
Tel. 0526 - 613 13

Ed
Tel. 0534 - 617 80

Mellerud
Tel. 0530 - 447 70

NÄRINGSLIV
Onsdag 11 mars 2020

Anders – omtyckt arbetsledare

MELLERUD
En som uppfyller kriterierna för
en bra arbetsledare/chef är Anders Emanuelsson, enhetschef
på bygghandeln Optimera Mellerud. Han nominerades av sina
medarbetare och tilldelades
priset ”Årets lagbyggare” under
Sverigemötet i slutet av januari.
– Jag hade ingen aning om detta, så
det var en väldigt rolig överraskning, säger Anders, som arbetat i
företaget sedan 1989, varav de
sista tolv åren som enhetschef.
Utmärkelsen ”Årets lagbyggare”
delas ut i fyra regioner plus på huvudkontoret. Mellerudskontoret
tillhör region Väst, som omfattar 13
butiker. Under hösten gick det från
centralt håll ut möjlighet att nominera. Priset ska gå till en kollega
som anstränger sig extra för att alla
ska trivas på jobbet och som bidrar
extra mycket för att samarbetet ska
fungera. Priset kan gå till vilken
person som helst i företaget.
Motiveringen
Motiveringen är följande: ”Som
chef ser han till att alla trivs, han
hjälper alla på de sätt som var och
en behöver. Han delegerar arbetet
väl, så att vi blir ett bra team”.
Anders är omtyckt av sina medarbetare. Här följer några kommentarer om honom som ledare.
– Anders är lyhörd, man kan gå
till honom med allt. Det är inga
konstigheter. Han är rättvis och
uppskattar det man gör. Vi har en
gó jargong här på jobbet med
mycket skratt, vi har det väldigt
trevligt tillsammans, säger Agneta
Karlsson, som jobbat i företaget
sedan 1975.
Henrik Karlsson håller med om
att Anders är en bra och rättvis arbetsledare.
– Han vill att vi ska trivas, så
upplever jag det. Anders är som en
chef ska vara, konstaterar han.
– Jag håller med. Har man några
bekymmer är det lätt att gå och

prata med Anders, man är trygg
med honom, säger Janne Lindberg.
– Anders är väldigt stöttande, han
gör att man känner sig delaktig. Han
gör att vi samarbetar bra, att vi är
ett gott gäng. Det finns ju en anledning till att så många arbetat länge
här, framhåller Linda Wahlgren.
Vad är en bra chef?
Vad tycker du kännetecknar en
bra chef?
– Jag gillar inte ordet chef, en
ledare är bättre – en som visar vägen. Man ska aktivt vara en del av
verksamheten och inte sitta på
några höga hästar. En ledare är med
i verkligheten, säger Anders.
Butiken i Mellerud har tolv anställda, inklusive Anders.
– Vi är ingen jättestor arbetsplats
och då är det ju enklare att vara
närvarande. Våra ledord är personligt, tryggt och enkelt. Så har vi
jobbat under alla år, konstaterar
Anders.
Hur får man ett bra och sammansvetsat team?
– Vi är väldigt tajta allihopa. Det
gäller att se och uppmärksamma
vad folk gör och ge en klapp på
axeln ibland. Vi pratar dagligen
med varandra och bollar idéer mest
hela tiden. Vi har en ständig dialog
hur vi ska hantera dagliga situationer. Kommunikation är viktigt.

En skön jargong och många skratt kännetecknar stämningen. Henrik Karlsson i samtal med Anders Emanuelsson till höger.

Gänget i sig pratar och diskuterar
vad som är på gång och vad som
behöver göras. Det gäller att ha
förståelse och kunna hjälpa varandra. Vi är hyfsat bra på det. Ingen
uppgift är viktigare än någon annan, säger Anders leende.
Han framhåller att många arbetat
länge i företaget, betydligt längre
än han själv.

Agneta Karlsson säger att Anders är en lyhörd och rättvis chef.

– Och då blir man duktig på det
man gör, dessutom trivs man ju på
jobbet. Ett bra betyg för arbetsplatsen, konstaterar Anders.
De första 20 åren var Anders
säljare, han sitter fortfarande med
en del försäljning.
– Det är fortfarande roligt att
sälja, det blir väldigt personligt på
en sådan här ort jämfört med större

orter. Men det är en svår kombo
eftersom tiden inte alltid räcker till
och det kan gå ut över ledarskapet,
menar Anders.
Susanne Emanuelsson
susanne@mellerudsnyheter.se

– Allt är enkelt med Anders, man är trygg med honom, säger Janne Lindberg.

NYA OPEL

GRANDLAND
PLUG-IN HYBRID

Alltid redo. För framtiden.

ÖPPET HUS I HELGEN

FYRHJULSDRIFT & 300 HK
UPP TILL 59 KM ELEKTRISK RÄCKVIDD
Pris från 389.900 kr
Opel garantier: 3 års nybilsgaranti, 1 år med Opel Assistance, 12 års genomrostningsgaranti och 3 års lackgaranti. Bränsleförbrukning 1,3–1,5 l/100 km. CO2 utsläpp: 29–34 g/km. Utsläpps- och förbrukningsvärdena är angivna enligt WLTP-körcykeln och
kan förändras. Värdena avser blandad körning och gäller för specificerad grundnivå och kan påverkas av bilens tillval. Bilarna på bilden kan vara extrautrustade. Vi reserverar oss för eventuella ändringar, avvikelser och feltryck. För mer information besök opel.se.

Mellerud 0530-444 40 www.roybil.se

Helgöppet: Lördag 10-14 • Söndag 11-14
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Mellerud lyfter näringslivet
Kommunen och näringslivet
samverkar för att nå utveckling
och tillväxt. Flertal riktade insatser görs för att stödja näringslivet.
Ett flertal dialogmöten äger kontinuerligt rum med näringslivet för aktuella ämnen, det senaste har handlat
om bland annat E45, kompetensoch rekryteringsbehoven och näringslivstrategin.
Kickoffen för näringslivsstrategin där även turism och besöksnäringen ingår ägde rum i juni och
processen är nu i gång och kommer
att behandlas i kommunfullmäktige
den 22 april.
Ett 50-tal företag har medverkat i
de olika träffarna och det har varit
väldigt givande samtal och många
bra synpunkter har kommit fram
som nu skall sammanfattas.
Under hösten genomförde politiker och tjänstemän en internutbildning genom SKL – Förenkla helt
enkelt. En handlingsplan är nu
framtagen och godkänd i kommunfullmäktige.
Handlingsplanen ligger till grund
för att skapa förståelse för näringslivsfrågor, hur vi kan bli bättre och
effektivare internt för att ge bättre
förutsättningar för näringslivet. Förvaltningarna kommer nu att börja
jobba utefter handlingsplanens prioriteringsordning och kommer att
vara ett levande dokument som
kommer att uppdateras varje år.
Handlingsplanen är även ett underlag till näringslivsstrategin.

Enkätundersökning
Näringslivet har under slutet på
förra året fyllt i enkätundersökningen ”Kompetens- och rekryteringsbehov”. Mellerud är en av flera
kommuner som genomfört undersökningen och vi har glädjande nog
fått in 70 svar. Vi har nu påbörjat
företagsbesök där företagen har
kryssat i att de vill träffa näringslivsutvecklaren och/eller arbetsförmedlingens
företagsrådgivare.
Även i år har flera företag svarat att
de har möjlighet att ta emot praktikanter, timpersonal och sommarjobbare.
Kommunen i samverkan med arbetsförmedlingen jobbar nu vidare
med att matcha företagens behov.
Har du som företag missat att delta
i enkätundersökningen och vill
medverka så kontakta mig gärna. I
vårt fortsatta samverkansarbete
kring rekryteringsbehov har Dalslands näringsliv bjudits in till en
föreläsning den 2 april med temat
”Är du en attraktiv arbetsgivare?”
Företagen har även möjlighet att
presentera sina rekryteringsbehov
på skolans rekryteringsmässa.
Samverkan med
skola och näringsliv
Det kommer att anordnas en rekryteringsmässa på Dahlstiernska gymnasiet där näringslivet med rekryteringsbehov bjuds in. Här vill vi
gärna att företagen medverkar för att
presentera sina verksamheter och
rekryteringsbehov.

Eleverna får då en möjlighet att få
en direkt dialog med företagen på
hemmaplan och vad de behöver
tänka på inför sina studieval och
framtidsplaner. Rekryteringsmässan är även öppen för allmänheten.
Skolan och näringslivet startade
förra året ett nytt basindustriprogram i samverkan med industriföretag i kommunen. Eleverna fick
samtidigt språkstöd och handledare
inom industrin. Utbildningen har
blivit väldigt lyckad och uppskattad
av deltagare och företag. En ny utbildningsomgång är nu inplanerad
och i dagsläget är det fyra stycken
industrier som har intresse att ta
emot eleverna. Skolan har ett flertal
yrkesprogram att erbjuda elever och
även där ser vi behov av att näringslivet har möjlighet att ta emot praktikanter.
Under sommaren kommer elever
att erbjudas en entreprenörsutbildning genom UngDrive, informationen kommer att presenteras i skolan.
Mellerud växer
Etableringsförfrågningar kommer
kontinuerligt in till Mellerud, företag växer och det är viktigt att planer
för tillväxt finns att tillgå i Mellerud.
Ett flertal kommuner har svårt att
erbjuda mark för etableringar och
därför är det väldigt trevligt att ett
nytt område växer fram i centrala
Mellerud.
Det är viktigt att företagen som
behöver expandera kan vara kvar i
kommunen, få fler etablerare och

Marie Hörnlund är kommunens näringslivsutvecklare.

investerare till kommunen som skapar fler arbetsmöjligheter till orten.

Här hittar du aktuell
information

Glädjande besöksstatistik
Dalsland Center hade 2019 153 000
besökare, jämfört med 2018 då besökssiffran var 158 000. Turism och
besöksnäringen är fortfarande en
trend när det gäller ökat besöksantal
i området. Turistinformationerna i
Sunnanå hamn och Medborgarkontoret ligger på liknande nivå av antal
besökare som förra året.

Flera riktade utbildnings och informationsmöten för nystartsföretag,
etablerade företag och aktuella händelser och nyheter finns att läsa på
Facebook Näringsliv Mellerud som
är forum öppet för alla!
Marie Hörnlund,
näringslivsutvecklare
Tillväxtenheten
Melleruds kommun

mellerud.se

Sapphult
Ny etableringsmark i centrala Mellerud
Sapphult är ett nytt attraktivt område som möjliggör etableringar
av verksamheter, kontor och handel.
Området har ett strategiskt läge för logistik och transport mot
Göteborg, Karlstad och Oslo via E45 eller väg 166.
Sapphult ligger angränsande norr om Vässterråda handels- och
industriområde.
Planförslaget kommer att vara utställt för granskning under mars
och beräknas antas i maj.
För ytterligare information om etableringsmark och
platsangivelse kontakta:
Marie Hörnlund
Näringslivutvecklare
Marie.hornlund@mellerud.se
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Första bygget i kvarteret Ugglan planeras
MELLERUD
Nyligen har detaljplanen för kvarteret
Ugglan vunnit laga kraft och den första
intressenten förhandlar med Melleruds
kommun om en fjädedel av ytan för att
bygga bostäder för seniorer 60+.
Det är fastighetsutvecklaren Hovdala Utveckling AB i Viken, Skåne, som vill bygga
nio enplans parhus, totalt 18 lägenheter i
olika storlekar.
– Vi har ett koncept som vi presenterat för
Melleruds kommun. Vi inventerar mindre
kommuner där vårt koncept passar, där det
finns centrala tomter till bra priser och en
befolkning med många äldre. Vi fick bra respons från alla partifärger i Mellerud, säger
Kjell Johansson, Hovdala Utveckling.
Förhandling pågår
Nu förs fördjupade samtal med samhällsbyggnadschefen Magnus Olsson och Jan
Skeppstedt, stadsarkitet i Mellerud.
– Detaljplanen medger de hus vi gör och
nu förhandlar vi om markanvisning inför ett
köpekontrakt på marken, säger Kjell Johansson.
Processen framåt är att gå igenom kommunens förslag och när avtalet är på plats går
det vidare.
– Då löser vi den finansiella delen, gör en
kalkyl som vi kan presentera för inblandade
finansinstitut. Det kommer att ta cirka två
månader från nu, uppskattar Kjell Johansson.
Han berättar att man därefter kommer att
bjuda in till ett stormöte, där intresserade får
teckna sig.

Parhus med två lägenheter i varje planeras att byggas på en fjärdedel av marken i kvarteret Ugglan. Fotot är från en ort i Skåne, konceptet detsamma som det som
planeras i Mellerud. Foto: Hovdala Utveckling AB.

Bostadsrätt eller
kooperativ hyresrätt
Lägenheterna kommer antingen att bli bostadsrätter eller en kooperativ hyresrättsförening där medlemmar betalar in en upplåtelseinsats. För det får man en reducerad hyra
och när man flyttar får man tillbaka upplåtelseinsatsen.

Alla lägenheter är tillgänglighetsanpassade
och i konceptet ingår ett gemensamhetshus
dit alla har tillträde. Här kan man dricka
kaffe med andra, ha kalas eller annan social
samvaro. Här finns också ett övernattningsrum för gäster.
Kjell Johansson känner till Mellerud sedan
länge då han å yrkets vägnar rest mycket i

hela Sverige och varit bosatt i Vänersborg i
många år.
– Mellerud är på gång, det är en spirande
bygd, menar Kjell Johansson.
Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

PETERS

PLÅTSLAGERIpetersplat.se
0707-94 01 70

tslageri

inom plå
i utför allt

V

Kompletta takarbeten, bandtäckningar, skorstensbeslag,
skorstenshuvar och ventilationshuvar, tillverkning av
beslag, plåtlister fönsterbleck, ventilationsarbeten mm.

Välkommen till Sapphultsgatan 14
070-794 01 70 • info@petersplat.se

Nu är det dags igen!
Vi är glada ekonomer och jordnära jurister som hjälper er med bokslut, deklaration
och SAM-ansökan. Välkommen att höra av dig om du vill veta mer eller boka möte!
Annelie Carlsson Anders Andersson Camilla Hecktor
072-050 93 32 073-944 47 54
072-050 93 31
Nuntorp 305, 464 64 Brålanda | www.4klovern.se

För oss är ekonomi och juridik naturligt

MELLERUD 0768-91 95 96

Låt dina affärer blomstra mitt
i Dalsland. Vi har 36.000 kvm
lokaler för kontor, verkstad,
industri och lager.
• Tekniska lösningar i världsklass
• Lokaler och utrymmen i alla storlekar
• Fibernätverk och eltillförsel utöver det vanliga
• Bevakning dygnet runt
• Kontor, lager, industri samt produktionsytor
• Centralt beläget i Dalsland
• Goda förbindelser i samband med E45 samt
tåg, bil och bussvägar
• Nu kan vi även erbjuda vinterförvaring av
husbil/husvagn och båt
Håfreströms Företagspark AB • Fabriksvägen 15, 464 40 Åsensbruk
Tel: 0530-365 00 • E-post: christer.olsson@hafpark.se • www.hafpark.se

Terrassmarkiser
Lamellgardiner
Fönstermarkiser
Rullgardiner
Persienner
Plisségardiner
Sammetsgardiner
Norra Kungsgatan 14
@aag_industrikonsult
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Yrkesgymnasiet alstrar företagare och jobb

Max Larsson och Måns Hedemäki går andra året på yrkesgymnasiet och vill bli rörmokare. Måns har redan
fått jobb på ett företag i Kungälv, Max hoppas på ett jobb här i bygden.

ÅSENSBRUK
Den 3 mars var det öppet hus
hos VVS-och svetsutbildningen
i Åsensbruk. Den har några år på
nacken nu och före detta elever
har hunnit komma en bit i karriären, tar emot praktikanter och
anställer nybakade rörmokare.
– Hos en före detta elev som driver
eget i Mellerud arbetar nu två
elever som gick ut utbildningen
förra året, berättar läraren Kent
Palm med stolthet i rösten.
Det verkar inte vara några problem att få jobb efter att ha gått
utbildningen i Åsensbruk. Prakti-

ken leder ofta till arbete och att
känna före detta elever har också
lett till jobb.
Måns Hedemäki ska efter avslutad utbildning jobba i Kungälv på
ett företag där en tidigare elev fått
anställning och där han själv praktiserat. Han går andra året på utbildningen och tillsammans med kompisen Max Larsson finns han vid ett
av borden där elever visar upp vad
de jobbar med för besökarna som
kommer till öppet hus.
Max gör praktik hos en rörfirma
i Mellerud och hoppas få ett jobb i
bygden när skolan är klar.

Oliwer Ragnarsson och Moa Hagested trivs jättebra med sin utbildning och hoppas på sikt kunna starta egna
företag.

Har redan jobb
Tredjeårseleverna Vincent Lidre
Andersson från Brålanda och Simon Larsson från Bolstad förevisar
pumpar vid sitt bord.
– Jag har redan jobb, jag siktar på
att bli industrirörmokare och har
fått jobb hos ett företag i Vänersborg, berättar Vincent.
Simon väntar på svar om jobb
från samma företag. Han gjorde sin
praktik på en rörfima i Brålanda
som just nu inte kan anställa en
lärling.
Det är drygt 3 000 timmar, (två
år) som lärling som väntar de båda

tredjeårseleverna. Lönen stiger
allteftersom, berättar killarna som
ser fram emot att snart stå på egna
ben.
Vill starta eget
Från Säffle kommer vuxeneleven
Therese Lundgren. Hon vill bli
rörmokare för familjen skull, utbildningen är ettårig och hon pendlar varje dag från Säffle. Therese
har tidigare arbetat inom industrin,
bland annat på kärnkraftverk, men
som småbarnsförälder blir det
omöjligt att resa så mycket i arbetet
som hon gjort.
Oliwer Ragnarsson från Väners-

borg och Moa Hagsted, Frändefors,
går andra året på yrkesgymnasiet.
– Vi trivs jättebra, ångrar absolut
inte valet av utbildning, säger de.
Båda har praktiserat hos ett företag i Trollhättan och hoppas på jobb
där. I framtiden vill de starta eget.
I svetsbåset jobbar Emil Nyström
från Vänersborg, han har valt att gå
den högskoleförberedande varianten på yrkesgymnasiet och siktar på
att bli VVS-ingenjör.
Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

Det naturliga valet
för ditt företag!
Kontakta någon av oss så hjälper vi dig med alla dina
frågor kring företagstjänster. Vi finns alltid nära dig.

David Älmqvist

Anna Vidarsson

Ulla Magnussen

Lena Gustavsson

Mikael Brodin

Peter Johlund

Företagsrådgivare
försäkring
 0532-618 61
 david.g.almqvist@
lansforsakringar.se

Företagsrådgivare
försäkring
 0521-27 30 62
 lena.gustavsson@
lansforsakringar.se

Företagsrådgivare
försäkring
 0521-27 30 66
 anna.vidarsson@
lansforsakringar.se

Rådgivare
liv och pension
 0521-27 31 35
 mikael.brodin@
lansforsakringar.se

Koordinator
Företagsförsäkring
 0521-27 32 16
 ulla.magnussen@
lansforsakringar.se

Försäkringsrådgivare
liv och pension
 0520-49 49 09
 peter.johlund@
lansforsakringar.se

Välkommen att boka nya däck
i god tid innan bytet !

lansforsakringar.se
Verkstadsgatan 6, Mellerud

www.dackteam.se

Tel. 0530-101 77
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Ny näringslivsstrategi tas fram

Hantverkare, entreprenörer, butiksägare, verkstäder och industriföretag. Många olika företagare kom till
träffen för att ge sina synpunkter inför den nya näringslivsstrategin.

MELLERUD
En ny näringslivsstrategi
för Melleruds kommun är
på gång att arbetas fram.
Det har hållits träffar på
flera orter de senaste
veckorna, den sista hölls i
Tingshuset där 34 företagare hade infunnit sig för
att säga sitt.
Varför en strategi för näringslivet? Jo, skola, vård,
omsorg och mycket annat
som är kommunens basuppgifter är beroende av ett levande näringsliv, annars
finns det inte pengar till
verksamheterna. Därför vill
kommunen se vad och hur
man kan hjälpa till med för
att få näringslivet att blomstra.
Styrkor, svagheter och

prioriterade områden att
jobba har diskuterats. Fem
fokusområden har lyfts fram;
infrastruktur och kollektivtrafik, besöksnäring, kompetetensförsörjning,
marknadsföring
och
platsutveckling.
Ska sammanställas
Inom dessa har mängder av
idéer kommit fram och ska
sammanställas av näringslivsutvecklarna Jenni Hagman och Marie Hörnlund.
Det har till exempel handlat om bekymmer för och
med tung lastbilstrafik i tätorten, behovet av kollektivtrafik med avgångar som
passar pendlare, cykelvägar,
god mobiltäckning, nätverkande mellan turismföreta-

gen, att vässa Kanalyran och
att det behövs kollektivtrafik
mellan stora besöksmål i
kommunen.
Synpunkter på att det inte
finns några aha-upplevelser
vid infarter till kommunen
och att detta bör göras något
åt, att kommunens hemsida
behöver bli bättre och att
knyta ihop Melleruds Handel
med centrum är några av

Näringslivsutvecklaren Jenni Hagman med Bertil Larsson från Industrigruppen i Mellerud.

många exempel på synpunkter som samlats in.
Kollektivtrafiken är en
fråga som återfinns i diskussionerna under samtliga fokusområden. Detta och flera
andra områden som berörs
råder inte kommunen direkt
över, men att påverka och

göra sin röst hörd blir därför
viktigt för kommunen att
göra tillsammans med näringsliv och invånare i Mellerud.
Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

Storgatan 37, Mellerud
Tel/fax 0530-103 00,
Mobil. 070-540 33 00
Vardag 10-17. Lördag 10-13

G
Goodd J
Juull
G
o
tt
Gott N
y
tt
Nytt Å
Årr!!
REDOVISNING
REDOVISNING
RÅDGIVNING
RÅDGIVNING •• DEKLARATIONER
DEKLARATIONER
Vi utför även kvalificerade konsultationer inom
Vi utför även kvalificerade konsultationer inom
redovisning, skatt, bolagsbildning m.m.
redovisning, skatt, bolagsbildning m.m.

Kärragatan 17, Mellerud • Tel. 0530-130 20 • info@reveda.se • www.reveda.se
Kärragatan 17, Mellerud • Tel. 0530-130 20 • info@reveda.se • www.reveda.se

olesensbygg@gmail.com

1195:-

med installation och rotavdrag

Verkstaden med
de snabba lösningarna

Bygg & ElTeknik
0530-127 27

Kontakta oss för att se om
du kan ta del av detta
erbjudande

LEgruppen.se
Vi säljer och installerar Nibe värmepumpar

beamon.se

Blästring och
lackering

www.dprorservice.se

Vi hjälper dig med:
Information för unga och
äldre om ev. införande av en
”Timpool”
Tisdag 31 mars kl 18.30
Tingshuset i Mellerud

Husgrund
Vatten & avlopp (Ansökan & rapport)
Vägar
Dikes- & kanalrensning
Rivning av fastighet
Stubbryckning (nyodling) m.m.
Välkommen att kontakta Magnus

därefter Årsmöte
Vi bjuder på kaffe och kaka

Tel. 0530-206 60 • www.itab.net • info@itab.net

Anmälan senast fredag 27 mars till
Mona 070-651 01 92

Magnus 0702-80 44 86
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Viktig information för nystartande företag
MELLERUD
Vad behöver jag ha koll på om jag vill
starta eget? Vilken företagsform ska jag
välja? Hur mycket behövs i eget startkapital? Vad är en budget och när behövs
en affärsplan?
Alla dessa frågor och fler därtill gav Petra
Arlebo från Nyföretagarcentrum Väst information om vid en nyföretagarträff i Mellerud
och Dalslands Sparbank för några veckor
sedan.
Det är inte bara att starta eget, det är
mycket att sätta sig in i och hålla koll på. Ett
gyllene tillfälle stod till buds för den som går

Det finns många budgetar man kan göra för att underlätta, för både sig själv och andra, att rätt kunna
förstå och se affärsidén – här visas på en tidsbudget.

i ”starta eget-tankar” att få mycket och god
information denna kväll. Petra Arlebo, som
själv är egenföretagare, presenterade både
Nyföretagarcentrum Västs och Almi Västs
uppdrag, som går ut på att stötta och ge råd
till potentiella nya företagare.
De ämnen som behandlades under kvällen
var;
• Personliga förutsättningar
• Affärsidé erbjudande till kund, målgrupp/
marknad, konkurrens
• Verksamt.se
• Marknadsföring
• Finansiering och budgetar
• Företagsformer
• Registrering
• Lagar och försäkringar
• Moms
Förutsättningar
Vad man har för personliga förutsättningar
kan spela roll, beroende på vilken bransch
och bolagsform man vill verka inom. I vissa
fall kan det bli aktuellt med ett eget startkapital, i andra fall är det bara att köra igång,
men man behöver alltid tänka på att det finns
en uppstartsfas innan verksamheten ger så
pass att man kan börja ta ut egen lön, informerade Petra om.

Rengöringsmedel av kvalité
Box 134, 464 23 Mellerud
Tel. 0530-47190, Fax. 0530-47196
www.konsumentkemi.se

Petra Arlebo från Nyföretagarcentrum Väst gav mycket och informativ information vid nyföretagarträffen
som hölls på Dalslands Sparbank.

Man behöver också tänka på om det är rätt
tid att starta, om man gjort någon marknadsundersökning, hur man ska nå sina kunder
och hur konkurrenssituationen ser ut. Och
samtidigt vara klar över varför man vill
starta företag. En affärsmodell, där man beskriver sin verksamhet i nio delar, förespråkades och gavs exempel på.
Till hjälp – verksamt.se
På verksamt.se kan man få hjälp med allt från
att välja företagsnamn till momsregistrering,
det är en sida med e-tjänster från myndigheter till företagare.
Hur man ska finansiera sin företagsstart
och vikten av att göra såväl en affärsplan som
budget, och även tidsbudget och vilka som
vill ta del av dem gav förklarade Petra också.

Det är inte bara banken som kan komma att
fråga efter dessa utan även Almi, Skatteverket, Arbetsförmedlingen med flera.
Skillnaden i att driva sitt företag som enskild firma eller aktiebolag förklarades, liksom hur man registrerar företaget. Vidare
lyftes lagar som man som företagare har att
förhålla sig till, att det är bra att se över sitt
försäkringsbehov, speciellt om man planerar
att driva företag tillsammans med någon annan.
Här pekades även på vikten av kompanjonavtal/aktieägaravtal. Och sist men inte minst,
information om allt som rör de mer ekonomiska delarna såsom kassaregister, bokföring, deklaration, skatt och moms.
Ing-Marie Norrman

Det finns möjlighet att beställa lådor med ekologiskt kött
från Gårdens djur. Innehåller ca 10 kg styckdetaljer,
10 kg färs. Vi har även styckdetaljer att sälja.

I vardag och fest,
i sorg och glädje

Ring så öppnar vi
070-322 59 62
ekholmen

Tel. 070-322 59 62 • Vägbeskrivning: Väg 166 vid Gunnarsnäs kyrka, skyltat

Kents Åkeri i Berg AB

Följ oss på:

cafÈ & gÅrdsbutik

Melleruds pastorat
www.svenskakyrkan.se/mellerud
Kyrkguiden

Mikaels
Bilservice
Specialverktygen finns på plats
– vi fixar ALLT med din bil!

Åkeri- och transportverksamhet av grus, flis,
lantbruksprodukter, maskinflytt
Maskingatan • Jörgen Andersson 0704-91 07 81

Service (även av släpkärror och husbilar)
Reparationer
Felsökning via dator
Svetsning • Däckbyte
Mikael, bilreparatör, Östevatten 8
Tel: 070-417 41 25 E-mail: micke_alfredsson@live.se
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Kommuner samarbetar
kring kompetensförsörjningen

Deltagarna i näringslivsträffen som var förlagd till Mellerud. Stående från vänster: Jeanette Lindh Svanqvist, Bengtsfors kommun, Marie Hörnlund,
Melleruds kommun, Alisia Johansson,Fyrbodal, Ulrika Abrahamsson, Åmåls kommun, Susanne Kordunger, Åmåls kommun. Sittande från vänster:
Patrik Jatko, Vänersborgs kommun, Anette Palmqvist, Dals Eds kommun och Jenny Christensen, Färgelandas kommun. Saknas på bild: Robin
Mashallah, Trollhättan Stad.

MELLERUD
Nyligen hölls en träff i
Mellerud med näringslivsutvecklare från Dalslandskommunerna samt
Vänersborgs och Trollhättans kommuner. Man gick
igenom yrkes- och kompetensbehoven
utefter
enkätsvar som man fått in.
Sammankallande var Alisia
Johansson, företagsrådgivare
på Arbetsförmedlingen Fyrbodal. Resultaten av enkätsvaren gicks igenom, en
del kommuner är klara och en
del kommuner hade nyss
startat undersökningen.
– Vi har tagit pulsen på
konjunkturen i området. Utefter enkätsvaren kan vi se
företagens behov, vi diskuterar också hur vi kan samverka
kring dessa. Vi måste få företagen att växa och få ut folk i
arbete. Vår enkätundersökning har varit mycket positiv
och vi ser andra kommuner
utanför regionen som är intresserade av att ta del av
materialet. Den är ett bra
komplement för Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsprognos, förklarade Alisia
Johansson.

Vad som framför allt kommit fram är efterfrågan på
högskoleutbildning, körkort,
erfarenhet, gymnesieutbildning och svenska i tal och
skrift. Aktuella yrken där
man behöver rekrytera är
bland annat produktionstekniker, projektledare, systemutvecklare, serveringspersonal, kock och maskiningenjör.
Ett bra verktyg
Jeanette Lindh Svanqvist,
näringslivs- och tillväxtutvecklare i Bengtsfors kommun, framhöll att undersökningen fungerar som ett bra
verktyg att jobba med.
– Vi kan se hur vi kan rusta
människor för att möta rekryteringsbehoven, hur deras
kompetenser matchar behoven, sade hon.
– Arbetsgivare måste visa
vad de har att erbjuda, de bör
lyfta sig själva och måste visa
att det finns jobb, framhöll
Jenny Christensen, näringslivsstrateg i Färgelanda.
Alisia Johansson menade
att det bland annat finns jobb
att få inom byggsektorn och
besöksnäringen. I Bengtsfors
eftersöks operatörer och in-

Vi

genjörer till större industrier.
– Körkort är viktigt plus att
man gör klart sin utbildning.
Vi ser att företag generellt sett
låter sin personal få arbeta
mer istället för att anställa
fler. Det innebär att man skjuter sin expansion på framtiden, påtalade Patrik Jatko,
näringslivsutvecklare i Vänersborg.
Susanne Kordunger, näringslivs- och kommunikationschef Åmåls kommun,
underströk att kommunerna
inte får konkurrera med
varanda.
– Vi måste hjälpas åt både
vad gäller personal och utbildning, sade hon.
Konkret exempel
Ett konkret exempel på hur
man kan behålla kompetenserna inom Dalsland berättade Jeanette Lindh Svanqvist om.
– När företaget Techroi
flyttade från Bengtsfors till
Trollhättan hade vi en rekryteringsträff i Bengtsfors, dit
alla anställda bjöds in. Vi
hade genomfört en enkätundersökning 2018 och visste
därför att det fanns behov av

deras kompetenser. Vi lyckades rädda kvar 75 procent av
dem och de fick jobb i Dalsland. Idag är det ett 20-tal
personer som pendlar ner till
Trollhättan. Träffen blev superlyckad eftersom vi vill
behålla kompetenserna i
Dalsland, förklarade hon.

Ståldörrar man kan lita på
Hellbergs Dörrar i Mellerud AB
Tel. 0530-40 000 | www.hellbergs.se

Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se

Testa
vår tjänst
På gång!

Dalsland

För andra banker är Dalsland en liten del av
Sverige men för oss betyder den allt.

Kommer ditt
badrum sälja bra?

Välkommen till din lokala sparbank i Mellerud.

Förbered försäljningen med vår tjänst På gång. Då får du en känsla
för intresset för din bostad och du kan förbereda dig i lugn och ro.
Bland annat. Läs mer på vår hemsida!

Prata med oss. Vi finns alltid nära till hands.

dalsbank.se I 0530-440 00
Fastighetsbyrån Mellerud
fastighetsbyran.com/mellerud / 0530–131 10 / mellerud@fastighetsbyran.se
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Svårt att hitta rätt kompetenser
MELLERUD
En enkätundersökning kring
yrkes- och kompetensbehovet
i Melleruds kommun har genomförts. 71 svar har kommit
in i Mellerud, högst antal av alla
deltagande kommuner. Den
visar att det är svårt att hitta
rätt kompetenser i närområdet
när det gäller vård, industri och
inom byggsektorn i första hand.
Enkäten görs i hela Dalsland samt
Vänersborg och Trollhättan. Läs
mer om detta i separat artikel. Hös-

ten 2020 görs en sammanställning
av alla deltagande kommuner.
Företagsbesök genomförs i Melleruds kommun hos alla företag
som tackat ja till detta. Bland annat
har man besökt Örs Cementgjuteri,
Tendenz, Emballator, Vita Sandar
camping, Restaurang Börsen samt
Dalslands Glashytta.
– Dalslandskommunerna vill öka
besöksnäringen och här behövs det
arbetskraft.
Arbetskraftsbristen
innebär att det tar längre tid än
normalt att rekrytera personal. Vi
ser en stor efterfrågan av kompe-

tens i Dalsland. Vårt uppdrag är att
matcha mot kompetenser och vi har
en bred verktygslåda för detta utifrån individens behov, säger Alisia
Johansson, företagsrådgivare på
Arbetsförmedlingen Fyrbodal.
– Vi ser ett behov av timanställda
och praktikanter, konstaterar Marie
Hörnlund, näringslivsutvecklare i
Melleruds kommun.
Unikt arbetssätt
Arbetssättet är unikt och såpass
framgångsrikt att det uppmärksammas över hela landet.

Marie Hörnlund, näringslivsutvecklare i Melleruds kommun, tillsammans med Alisia Johansson, företagsrådgivare Arbetsförmedlingen Fyrbodal.

– Det finns en extrem stark anda
i Dalsland och ett väl fungerande
samarbete. Alla är lika viktiga oberoende av var man bor och vi ser att
det är småföretagen som växer,
säger Alisia Johansson.
En rekryteringsmässa öppen för
allmänheten arrangeras i samverkan med Arbetsförmedlingen på
gymnasiet den 31 mars. Där kan
företag i Melleruds kommun marknadsföra sig, även Arbetsförmedlingen finns på plats.
Siffror för Mellerud:
Hur bedömer du att efterfrågan
på era varor/tjänster under de
kommande sex månaderna?
Oförändrad efterfrågan:
64 procent
Efterfrågan kommer att öka:
21 procent
Efterfrågan kommer att minska:
15 procent.
Hur påverkades rekryteringarna
vid företaget av arbetskraftsbristen?
Det tog längre tid än normalt att
rekrytera: 24 procent
Vi sänkte kraven när det gällde
yrkeserfarenhet: 18 procent
Andra åtgärder: 16 procent
Vi erbjöd högre löner: 14 procent
Vi sänkte kraven när det gällde
utbildning: 10 procent
Vi erbjöd andra förmåner:
6 procent
Vi rekryterade utomlands:
2 procent
Konsekvenser för företaget på
grund av arbetskraftsbristen inne-

bär främst att befintlig personal fick
arbeta mer, följt av att man tackade
nej till order, internutbildning av
befintlig personal samt att man fick
köpa in tjänster.
75 procent uppgav att den största
anledningen till att det är svårt att
rekrytera är svårigheten att hitta rätt
kompetens i området.
Andel företag som vill ta emot
sommarjobbare: 31 procent
Andel företag som är intresserade
av timpersonal: 24 procent
Andel företag som erbjuder praktikplatser: 45 procent
I Mellerud är 87 sommarjobb
aktuella inom följande yrken:
Lokalvård
Butiksbiträden
Köksbiträden
Restaurangbiträden
Djurskötare
Grönskötsel
Behandlingsassistenter
Enklare vaktmästartjänster
Lagerarbetare
I Mellerud är 37 praktikplatser
aktuella inom följande yrken:
Transport
Butik
Restaurang
Bilverkstad
Gröna Näringar
Bygg
Snickeri
El
Hotell
Lager
Susanne Emanuelsson
susanne@mellerudsnyheter.se

Detta är en annons

Tryckeriet med stadig rot i Mellerud
Niklassons Tryckeri har breddat sitt sortiment rejält sedan företaget
2018 fick ny ägare i Cela Grafiska AB i Vänersborg. Idag sträcker
sig spännvidden av produkter från minsta visitkort, affischer och
broschyrer till dekaler, banderoller och mässmaterial. Niklassons har
kvar en stabil förankring i Mellerud även om själva tryckproduktionen
sker i Vänersborg hos ägarbolaget CELA Grafiska.
Niklassons Tryckeri har funnits i
Mellerud sedan 1966 och har anor
tillbaka till slutet av 1800-talet. Det
har även CELA Grafiska och här
arbetade en gång i tiden skalden
Birger Sjöberg som typograflärling.
Niklassons Tryckeri erbjuder idag
både grafiskt layoutarbete och
framtagning av tryckoriginal samt
digitalt material för hemsidor och
sociala medier.

De tidigare ägarna Bele Fransson
och Bo Andersson köpte Niklassons
Tryckeri av Bengt Niklasson 1995
och drev det tillsammans till 2018
då de beslutade att sälja. De tog då
kontakt med det företag i branschen
de trodde skulle bli det bästa för att
få företaget att utvecklas, breddas och
säkras inför framtiden.
Tryckeriets anställde, Ulf Norrman,
som har en bred kunskap om grafisk

TRYCK | DIGITALTRYCK | STORFORMAT | VARIABLETRYCK | DISTRIBUTION
0530-360 90 • info@niklassonstryckeri.se

Ulf Norrman, Mellerud, är en av nyckelpersonerna på Niklassons Tryckeri.

produktion kunde fortsätta sitt
arbete på tryckeriet i Vänersborg
och utbildas just nu vidare till
digitaltryckare. Bele Fransson har
sedan ägarbytet bistått företaget som
kontaktperson och även gjort en hel
del originalarbeten, delvis i samarbete
med Melleruds Nyheter som ingår i
samma företagsgrupp.
Förankringen i Mellerud är viktig
och kommer att bestå genom lokal
närvaro och kundbesök i vårt område.
Utbudet av produkter är stort.
– Vi trycker allt från visitkort
och kuvert, till affischer, foldrar,
broschyrer och böcker, både med

klammerhäftad,
limmad
och
spiralbunden rygg. Och vi har
möjlighet att trycka på alla sorters
papper, helt efter kundens önskemål,
säger projektledaren Tobias Coster.
Han tillägger att även storformat
är en snabbt växande produktion.
Efterfrågan på dekaler, banderoller,
mässmontermaterial och tapetväggar
har växt lavinartat de sista två åren.
Niklassons Tryckeri tar ditt projekt
i mål, från idé till färdig produkt.
Personlig kontakt, lång erfarenhet
och proffessionellt utförande är
företagets styrkor.
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Hur ser våra företagare på
näringslivet i kommunen?
MELLERUD
För att få svar på frågan
har vi ställt ett antal frågor till företrädarna för
Melleruds företagare och
näringsliv, Daniel Jonasson (Företagarna), Göran
Andersson (Köpmannaföreningen) samt Bertil
Larsson
(Industrigruppen).
Att kompetensbehovet är en
stor fråga att lösa är alla tre
eniga om, liksom att infrastrukturen är en nöt att
knäcka. Men i övrigt pekar
de på ett positivt och bra
klimat för kommunens företag. Och, kanske framförallt,
så har de en ljus framtidstro.
1. Hur ser ni på näringslivet i kommunen? Framtiden,
utmaningar, förutsättningar
och behov.
2. Vilken fråga arbetar ni
främst med just nu inom din
förening/grupp?
3. Kommunen skriver på
sin hemsida ”I Mellerud är
samarbete nyckelord, mellan
landskapets kommuner och
med näringslivet. På så sätt
utnyttjas det lilla landskapets

fördelar med korta kontaktvägar och goda personkontakter. Genom samarbetet
förenas den stora kommunens styrka med den lilla
kommunens gemyt. Detta
kan vara bra att veta för dig
som funderar på att etablera
dig i kommunen”. Anser Du
att det överensstämmer med
verkligheten? Finns det ett
bra företagsklimat i Mellerud?		
4. Att vara företagare i
Dalsland, i Mellerud, vad
tror du det finns för fördelar/
nackdelar gentemot andra
kommuner/landsändar?
5. Finns det någon näringslivsfråga som är viktigare att
lösa än andra, just nu, inom
kommunen?
Daniel Jonasson, ordförande Företagarna Mellerud:
1. Vi ser positivt på framtiden för kommunens näringsliv. Flera av våra stora
industriföretag rullar på riktigt bra. Vi har också väldigt
många duktiga småföretagare, det finns drygt 700 arbetsställen som har upp till
fyra anställda i kommunen

(2018). Lägger man sedan
till de företag som har fem
till nio anställda så skapar de
tillsammans drygt 1 500 arbetstillfällen. Den stora utmaningen ser vi i kompetensbehovet. Mellerud har
bra förutsättningar att fortsätta utveckla det lokala näringslivet om man fortsätter
att jobba med infrastrukturen.
2. Rekrytering av nya
medlemmar.
3. Ja, företagsklimatet är
bra i Mellerud. Kommunen
tar detta på stort allvar.
4. Fördelen är att det finns
många duktiga företag att
samarbeta med. Nackdelen
är att vi inte tar frågan om
infrastruktur på tillräckligt
stort allvar.
5. Kompetensförsörjning
av framtida personal.
Bertil Larsson, ordförande Industrigruppen i
Mellerud:
1. Framtiden ser ljus ut. Vi
ser i dagsläget en normalisering av produktionen i industrigruppens nio företag lokaliserade i kommunen.
Företagen är välskötta,

framgångsrika och har en
god lönsamhet. Framgent
kommer den strategiska personalförsörjningen vara en
kritisk framgångsfaktor. Det
gäller alla yrkeskategorier,
här måste vi inom industrin
bli mycket bättre på att beskriva vår verksamhet och de
fantastiska möjligheter som
erbjuds. Infrastrukturen är en
stor utmaning som måste
lösas, vi behöver bättre kommunikation både inom kommunen och större sammanhang, med tätare avgångar.
Bostadsmarknaden måste
även utvecklas för att locka
våra unga.
2. Den strategisk personalförsörjningen. Möjligheten
att kunna rekrytera personal.
3. Industrigruppen har sedan många år ett mycket gott
och väl fungerande samarbete med kommunen. Kommunchef,
kommunalråd
samt näringslivschef deltar
regelbundet i våra möten. Vi
har även gott samarbete både
med gymnasieskolan och
AME. Kommunledningen
tar relationerna med industrins företrädare och ut-

Nystartade bolag i Melleruds kommun
perioden 1/11 2019 till 25/2 2020
Bolagets namn

Registreringsdatum

Bolagets verksamhet

Personens namn

AB Lystad Kommunikation

11/5/2019

Bolaget skall utföra konsultationer inom språk och
tolkbranschen, organisationsutveckling, rådgivning
samt därmed förenlig verksamhet.

Lystad, Anna Sofia Charlotta

Bergets Energi i Mellerud AB

10/24/2019

Bolaget skall bedriva konsultverksamhet såsom tillverkning inom metallindustrin och energiproduktion
och därmed förenlig verksamhet.

Wrisman, Ted Kjell

CG’s Rör AB

11/28/2019

Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva
entreprenadverksamhet inom mark och anläggning,
skogsbruk samt därmed förenlig verksamhet.

Gustafsson, Kent Sune
Krister

Don Forsbergs Entreprenad AB

12/6/2019

Bolaget ska ägna sig åt Gräv- och markentreprenader,
byggnadssnickeri samt äga och förvalta fast- och lös
egendom och därmed förenlig verksamhet.

Forsberg, Don Peter

Eliasson 1969 AB

2/26/2020

Stugby, turbåt och restaurang.

Eliasson, Peeraya

FFG Fastigheter AB

3/1/2019

Bolaget skall förvalta fast och lös egendom samt
bedriva därmed förenlig verksamhet.

Gahnström, Elin Josefine

FFG Holding AB

3/1/2019

Bolaget skall äga och förvalta aktier och andelar samt
därmed förenlig verksamhet.

Odqvist, Jan Fredrik

JKCC Mellerud AB

2/26/2020

Bedriva Cafe-Restaurang, spelombud och paketombud.

Mikkola, Eero Uolevi

Knoppa AB

12/16/2019

Bolaget skall bedriva uthyrning av tillfälliga boendelösningar, äga och hyra ut evenemangsmateriell samt
därmed förenlig verksamhet.

Wallin Pérez, Daniel Henrik

Lindstream AB

12/2/2019

Bolaget skall bedriva handel med inriktning mot
produkter för hemmet, konsultverksamhet inom
byggnation, uthyrning av lokaler och personal samt
därmed förenlig verksamhet

Andersson, Petra Amalia

Niklas Kraft Entreprenad AB

11/13/2019

Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva
entreprenadverksamhet inom mark och anläggning,
personaluthyrning, äga och förvalta fastigheter samt
därmed förenlig verksamhet.

Kraft, Niklas Lars Göran

Oskar Molins Bilservice AB

11/21/2019

Bilverkstad, reparation och försäljning av fordon samt
därmed förenlig verksamhet.

Molin, Stefan Oskar

Stamm Förvaltning i Mellerud AB

11/19/2019

Föremålet för bolagets verksamhet är inneha och
förvalta kapital i form av aktier, fonder och andra
placeringar samt konsultverksamhet i bygg- och målerientreprenader och därmed förenlig verksamhet.

Sörensen, Mats Krister

Trepo AB

1/21/2020

Bolaget skall bedriva el- och säkerhetsbesiktningar
samt installationer och därmed förenlig verksamhet.

Adamsson, Per Åke Patrik

Erics Elteknik

12/3/2019

Konsultationsverksamhet inom elinstallationer därmed förenlig verksamhet.

Johansson, Eric Nils Oskar
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Bild från en av kommunens totalt nio tillverkningsindustrier.

vecklingen på ett mycket
stort allvar.
4. Mellerud har ett bra
geografiskt läge, med närhet
till många större orter samt
Norge. Vi har en levande
landsbygd, många sommarboende och besökande turister, vilket är bra för turistnäringen och andra företagare.
Centrum och det nya köpcentret måste kopplas ihop
på något vis, ett levande
centrum är viktigt liksom att
kunna ta sig säkert över
45:an. Marknadsföringen av
Mellerud måste bli mer genomtänkt. Alla företags
hemsidor borde vara kopplade till kommunens hemsida. Vi har så mycket att erbjuda både till innevånarna,
besökande och de som vill
flytta hit.
5. Den mest angelägna
frågan är att se till att alla
kommer i jobb! Vi kommer
att behöva arbetskraften i
framtiden och kommunens
ekonomi kommer att blomstra.
Göran Andersson, ordförande Köpmannaföreningen Mellerud:
1. Framtiden ser positiv ut.
Det känns också bra när man
pratar med politiker, kommunalråd etcetera, de är positiva och vi har en bra dialog.
2. Vi jobbar med att få till
bra skyltning från E45:an in

till centrum, samt även marknadsföring av Mellerud som
handelsort i Dalsland tillsammans med Melleruds
Handel. Vi vill förstärka ortens position.
3. Ja, jättebra. Det projekteras för hantverk och lättare
industri på Sapphult och
tomter för bostadsbyggande
går mot Vänern, vilket verkar bra och genomtänkt för
båda delarna.
4. Jag tycker Mellerud har
en oerhörd fördel, pendlingsavståndet till större orter är
inte så långt och med E45:an
samt järnvägen som binder
ihop detta ligger Mellerud
bra till. Vi har också en fin
hamn, camping och inte
minst Håverud och akvedukten. Allt tillsammans är bra
för turismen som ger ett gott
tillskott till handeln samt
behåller verksamhet och ger
både arbetstillfällen och
skatteintäkter för kommunen.
5. Inte just nu, men om 20
till 30 år då ombyggnationen
av E45 blir aktuell. Det är en
utmaning för kommunen att
alla åtgärder som krävs är
gjorda, när det väl är dags.
Här får det inte bli något tapp
näringslivsmässigt.
Ing-Marie Norrman

Hur blir man en
attraktiv arbetsgivare?
Dalslands näringsliv bjuds
in till en föreläsning den 2
april på Dalslands sjukhus
i Bäckefors med temat ”Är
du en attraktiv arbetsgivare?”
Arbetsgivare kommer att få
input om hur man kan skapa
ett attraktivt arbetsgivarvarumärke genom positiv attityd och kunskap om drivkrafterna hos framtidens
kollegor. Här får man ta del
av Lasse Orava’s framgångsrecept för Åmåls Stadshotell
och tankarna hos en Framtidspanel som består av ungdomar.
Att attrahera rätt kompetens är avgörande för kon-

kurrenskraft och tillväxt.
Som arbetsgivare behöver
man se på organisationen
med ett utifrån- och inperspektiv.
Under
eftermiddagen
kommer man att beröra följande frågeställningar:
Vilka är drivkrafterna hos
våra framtida medarbetare?
Vad behöver vi som arbetsgivare tänka på för att vara
attraktiva?
Hur jobbar vi fram ett attraktivt arbetsgivarvarumärke som speglas i hela organisationen?
Arrangörer är Dalslands
fem kommuner.

www.mellerudsnyheter.se
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Tel. 0521-360 48

Fall framåt för Giants

NU FINNS VI I MELLERUD

FAUNUS
TRÄD
Nordvästra Skånes Arborister
Halmpellets
Ströpellets

101,6 MHz

olesensbygg@gmail.com

Trädfällning
AFTER
WORK

Dalsland
södra Värmland
En lokal& radiokanal
med

säte i Åmål som du hör
i Dalsland & södra Värmland
Hits, klassiker och låtar
du glömt att du minns...

VÄRM DAL
Maskiner och lastbilar
Sand, grus, singel, jord
och täckbark

Eds

Kristian 070-743 57 50
www.faunustrad.se

BTel.
wlinghall
0521-360
Tel.
0521-360 48
48

www.radio45.se

0534-610 65
FAUNUS
TRÄD
www.edsbowlinghall.se
Nordvästra Skånes Arborister

Kutterspån
Lantbruksströ

olv
Allt inomttgor
a
m
h
c
o

Beskärning
DISCOBOWLING
(även fruktträd)

Rolf: 070-537 34 72
www.vermdal.se

Eds

Kristian 070-743 57 50
www.faunustrad.se

Filip Falander är både lagledare och bästa målskytt i Melleruds IBK. Foto: Privat.

INNEBANDY
Melleruds IBK har haft det
riktigt tungt under våren
med många stora förluster. Därför tändes hoppet
lite extra i Rådahallen när
Filip Falander redan efter
tio sekunder gav laget
ledningen i matchen mot
Myggenäs.
Giants fortsatte i samma stil
och efter knappt nio minuter
ledde man med 5-0. Laget
spelade fin innebandy med
press över hela planen vilket
ledde till många tidiga brytningar.

– Men så tappade vi fokus
efter 12-13 minuter, säger
Filip.
Trots det gick man till
halvtidsvila med 6-3-ledning.
I period två och tre hittade
man inte riktigt tillbaka till
spelet från inledningen och
Myggenäs kunde gå ikapp
och förbi. Avgörandet kom i
tredje där Myggenäs gjorde
fem mål och Mellerud inget.
– Känns lite som vi gick
ut för hårt i ett maraton och
inte riktigt orkade hela vägen
till mål. Men på det stora hela

en riktigt rolig match och ett
stort kliv framåt, säger Filip.
Målgörare för Mellerud:
Filip Falander 4, Joakim Falk
2 och Kristoffer Norgren 1.
Lars Nilsson

Åsebro IF
Förra året kom Åsebro trea i
division 5. Eftersom tvåan i
serien var Melleruds IF:s
andralag fick ÅIF kvala till
division 4. I kvalet slog man
IK Svane men förlorade mot
IFK Strömstad som fick uppflyttningsplatsen. I år ligger
man alltså kvar i femman.
Ambitionen är att förbättra
och utveckla lagets spel.

Inställd
match

HANDBOLL

Lördagens bortamatch för
Melleruds HK mot Partille
HF ställdes in på grund av
skador och sjukdom. Ny
matchtid är inte bestämd.

Tränare i år är Peter Svensson, assisterad av Lars Johansson. Klubben har fått
hela fyra nyförvärv. De är
Robin Svensson, mittfältare
från Håfreströms IF, Ibrahim
Tahini, forward, Svane IK,
Tim Svensson, försvarare,
samt Walter Ahlqvist, mittfältare, båda de sistnämnda
från Melleruds IF.
Tre spelare har lämnat för
andra klubbar. Jonatan Ugrell och Johannes Tisell till
Melleruds IF samt Benjamin
Grimheden till Håfreströms
IF. Dick Johansson, Adam
Olsén och Fredrik Grenanderhar har slutat.
Tränaren Peter Svensson
tippar Brålanda IF som seriesegrare.

Kompletta
badrumsrenoveringar
Martin
073-99 21 446

PRO Mellerud: Onsdag
18/3 kl. 17, önskemusik med
Lasse, i PRO-lokalen.
Melleruds Golfklubb:
Vårmöte onsdag 22 april,
klockan 19.00.
Plats: klubblokalen

Du äger vi sköter

Byggnadsställningar
076-195 60 72

Stubbfräsning
Blommans
BARNKALAS

AntennService

fotvård

Eds

Kristian 070-743 57 50
www.faunustrad.se

Även vaxning
B wlinghall
Storgatan 26 i Brålanda
Tel: 0761-95
53 60
0534-610
65

AntennService

FAUNUS
TRÄD
www.edsbowlinghall.se
Nordvästra Skånes Arborister

Dalslands

Häckklippning
FÖRETAGSFEST

GrönAntennGestaltning

Service

Trädgårdsanläggning

VVS

0768-522227

Eds

Kristian 070-743 57 50
www.faunustrad.se

Grundig Tv

B wlinghall

Fredrik Persson
073-691 31 24
070-328 08 60

lars@dalslandsantennservice.se
www.grongestaltning.se

0534-610 65
FAUNUS
TRÄD
www.edsbowlinghall.se
Nordvästra Skånes Arborister

Frukt-

blends
www.granplantor.se
beskärning
Boka Nu för våren 2020

2 nyanser
Kristian 070-743 57 50
Skogsplantering
www.faunustrad.se

LEDIGA PLATSER

Miljöanpassat snytbaggeskydd.
Vax och Woodcoat
1 nyans
Barrot 3 år. Täckrot 2 år.
GRAN:

Andrésen Maskin har varit återförsäljare av Massey
Ferguson sedan 1986. Vi finns på tre orter Uddevalla,
Göteborg samt Brålanda och omsätter ca 170 milj.

Tall • Hybridlärk • Sitka • Löv
Hybridasp
• Ädellöv
gradient1

Vi söker nu en etablerad

MASKINSÄLJARE

Plantkyl: Låkön, 7 km söder Bäckefors
Ökna skola, Rölanda s:n, Ed • Strömstad

gradient2

Bohus-Dals Skogsplantor AB
Roger Gustafsson 070-638 69 31 • 0526-430 54
Dalsland: Tommy Gustafsson 070-526 49 05 • 0530-923 59

med placeringsort i Uddevalla (Huvudkontor)
Läs mer om tjänsten och
hur du ansöker på
www.andresenmaskin.se

MellerudsFyndet
Annonsera för bara 75:Köpes

ÄLDRE MOPEDER eller motorcyklar köpes oavsett skick, Helst
50-70-tal, även delar. Bil/traktor
kan vara intressant. Kont. bet.
Ring Thomas 0705-41 18 66.
Annonsering för privatpersoner. Pris: 75:- Försäljningspris 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!

Veckans matcher i
fotbolls-DM

Damer
Frändefors IF –
Åsebro/Brålanda
4-0 (2-0)
FIF: Ylva Tallberg, Josefine
Degermosse, Sabina Kahla Edén
och Johanna Hjoberg ett mål var

Dalslands

lars@dalslandsantennservice.se

Dalslands
Sparbanks Cup

Åsebro/Brålanda – Eds FF
0-5 (0-3)

0534-610 65
FAUNUS
TRÄD
www.edsbowlinghall.se
Nordvästra Skånes Arborister

D a l s08
l a60
nds
070-328

Allt inom
Andelslamm.se

AntennService

Canal Digital, Viasat
och Boxer

FÖRENINGSNYTT

Inför fotbollsstarten
Vi fortsätter vår rapportering av hur det står till i klubbarna inför fotbollsstarten. Andra klubb att svara på
våra frågor är Åsebro IF.

BTel.
wlinghall
0521-360
Tel.
0521-360 48
48

Dalslands

ÅTERFÖRSÄLJARE FÖR SÖDERBERG & HAAK
FÖRSÄLJNING
TOMMY 0521-57 73 81

KÖPES

SÄLJES

BYTES

VERKSTAD/RESERVDELAR
HÅKAN 0521-57 73 89

Herrar grupp 4

Namn:

IF Viken – Bäckefors IF
1-1 (0-0)
BIF: Jonas Andersson

Adress:
Postadress:

Tel:

SKÄNKES

ONSDAG 11 MARS 2020

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

ALLT INOM
BYGG

Samtalsmottagning

lymfdränagebehandling
hos oss! Ring för bokning!

Tel. 0530-414 10 • www.sunlike.se

DALSLANDS
DALSLANDS

VVS
ABAB
VVS

• Individuella samtal
• Par- och relationssamtal

Ma
073-354 47 84

Naturligtvis
hjälper
vi dig med
Rot-avdraget

o h a ns o n
r i th a J

Leg. psykoterapeut
www.marithas.se

073-745 21 50

Marcus Johansson

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

FRÅN A-Ö

TRESTADS
STENHUGGERI AB

Bänkskivor .se
Fönsterbrädor
Är hunden
Gravstenar
– renovering
ensam
hemma?
070-685
22 27
Jag har hunddagis

Stefan Christoffer

din.snickare@gmail.com
Tel. 070-604 23 46
0530-421 64

Vi tar hand om bilen

RESERVDELAR

BILDELSSHOPEN

073-970 71 95

Vassvikens Loppis

21

Din lokala larminstallatör

070-649 32 86

Nu kan du boka

Läs mer om våra
erbjudande på
www.trepo.se

Rullande sy
& hemservice

Inramning
Konstnärsmaterial

070-270 40 53

Flyttstäd
Veckostäd
Fönsterputs

073-970 71 95

MELLERUDS NYHETER

070-270 4

startar v. 2

Läs mer o
erbjudan
www.tre

Din lokala l

Hundkurser

0530730 740

.se

Söndagar 11-15
el. enligt ök

Tovig hund?

073-828 80 26
Vassviken 501 Ånimskog

Jag är hundfrisör
073-970 71 95

Vi tar hand om bilen

BILBATTERIER
BILDELSSHOPEN
0530730 740

Vill du att ditt företag ska
synas här varje onsdag?
BILVÅRD

Vi tar hand om bilen

BILDELSSHOPEN
Boka plats! 3, 6 eller 12 månader. Kontakta 0530-125 40 eller annons@mellerudsnyheter.se
0530730 740

AKTIEBOLAG
Kryptan i Brålanda AB
Vi köper och lägger ner
ert gamla aktiebolag
Magnus 070-219 39 32
www.gustafssonekonomi.se

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

BILAR/HUSBILAR
VI KÖPER FORDON KONTANT
Personbilar 2010-2019
Lätta lastbilar 2010-2019
HUSBILAR 2005-2019
Oscarssons Bil AB
Tel. 0530-40 400 växel
www.oscarssonsbil.se

DJUR, TRÄGÅRD,
LANTBRUK
Foderspecialisten AB
Åsebro Kvarn
0521-36048
www.asebrofoder.se
Hästfoder • hönsfoder • ved • strö
Svenska Foder AB
Djur & Naturbutik
Erikstad, Mellerud
Tel. 0530-186 71
www.djuronatur.se

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

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

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

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

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

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

GLASMÄSTERI
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

GOLV
MELLERUDS GOLVTJÄNST
Mattadoren På Dal
MATTOR – VÅTRUM
Försäljning av Tarkett – Forbo
Fullständig läggningsservice
Tel. 070-890 98 28

MASSAGE
DÄCK,
DÄCKVERKSTAD
Däckarna
Tel. 0530-101 77
www.dackteam.se/dackarna-mellerud
Håkans mobil: 070-653 26 71
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.
RS Däck & Recond
Däckservice, slipning strålkastarglas
070-310 32 84
Alltid lågpris på däck

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

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

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

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

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

TJÄNSTER
www.seniorbolaget.se
Vi tar hand om städ, trädgård,
tar hand om bilen
snickeri ochVi målning
BILTILLBEHÖR
Ring Monica 010-175 19 36
BILDELSSHOPEN
Veteranpoolen
0530730
740
Vi hjälper dig
med hantverk,
städ, omsorg och trädgård m.m.
Behöver du hjälp på företaget
ibland? Ring Veteranpoolen!
Tel. 0530-72 50 50 eller maila
mellerud@veteranpoolen.se
Välkommen!

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

TRÄDGÅRDSTJÄNST
STÄD
Ankis Hemservice
Flytt- och hemstäd, m.m.
0706-00 34 81
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
Veteranpoolen
Vi hjälper dig städ och hemtjänstservice. Ring Veteranpoolen!
Tel. 0530-72 50 50 eller maila
mellerud@veteranpoolen.se

Marie’s Trädgårdstjänst &
Svens Entreprenad AB
Vi hjälper dig med din trädgård!
076-229 24 55
info@mariestradgardstjanst.se
www.mariestradgardstjanst.se
Rokvist’s trädgårdsservice
Trädbeskärning, trädfällning/
avancerad, gräsmattor, rabatter.
Rådg, eko odling o trädg. rut, rot
o F-skatt. Tel 073-627 90 02,
Michael

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

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

Moms tillkommer. Annonsstopp torsdagar kl. 15.00

0530-125 40

100:-

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

22

05:45
10:00
12:00
13:00
14:00
16:00
17:00
18:25
18:30
18:50
19:00
19:15
19:30
20:00
21:00
22:00
22:30
22:40
22:55
23:00
23:55
01:45
02:55
03:50
04:50

Forum
Rapport
Forum
Riksdagens frågestund
Forum
Rapport
Forum
Hemma hos arkitekten
Tasha 17K
Nyheter på lätt svenska
Nyhetstecken
Oddasat
Uutiset
En dröm av is
Alpint: Världscupen
Världens natur: Serengeti
Aktuellt
Kulturnyheterna
Lokala nyheter
Nyhetssammanfattning
Sportnytt
Kulturveckan
Menashe
Vinterdrömmen
Drottning Sonjas barndomshem
01:05 Petra får en baby
01:45 Sportnytt
02:00 Nyhetstecken

09:00
12:00
12:03
16:00
16:05
16:15
16:45
17:15
17:20
17:30
17:45
18:00
18:30
20:00

05:45
10:00
12:00
13:00
14:00
16:00
17:00
18:50
19:00
19:15
19:20
19:30
20:00
21:00
22:00
22:30
22:40
22:55
23:00
23:55

05:45
10:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
17:50
17:55
18:50
19:00
19:15
19:20
19:30
20:00
22:00
22:05
22:15
01:25
04:10

Forum
Rapport
Forum
Rapport
Forum
Den stora modelljärnvägskampen
Kalla krigets hemligheter
Vinterliv
Nyheter på lätt svenska
Nyhetstecken
Oddasat
Uutiset
Hämnd och kärlek
Ishockey: SM-finaler
Hemma hos arkitekten
Petra får en baby
Aktuellt
Kulturnyheterna
Lokala nyheter
Nyhetssammanfattning
Sportnytt
Utrikesbyrån
Seriestart: Hillary
Vem kan utmana Trump?
Vetenskapens värld
Jaktliv
Sportnytt
Nyhetstecken

09:00
12:00
12:03
14:00
15:15
16:00
16:05
16:15
16:45
17:15
17:20
17:30
17:45
18:00
18:15
20:00
21:00
21:39
21:46
21:56
22:00
22:15
22:45
00:05
00:35

Nyhetsmorgon
Malou efter tio
Hem till gården
Bytt är bytt
En plats i solen: Vintersol
Dr Phil
Efter fem
Lotto, Joker och Drömvinsten
Efter fem
Keno
TV4Nyheterna
Sporten, 19:20 TV4Vädret
Farmen
Sveriges mästerkock
Tillsammans med
Strömstedts
TV4Nyheterna
Ekonominyheterna
Sporten
TV4Vädret
Hawaii five-0
Law & order: Special
victims unit
MotherFatherSon
Hawaii five-0
En plats i solen: Sommarsol
Husjägarna

22:00
23:25
23:30
00:20
01:20
02:05
02:35
04:45

01:45
02:55
03:55
04:50

Nyhetsmorgon
Malou efter tio
Hem till gården
Bytt är bytt
En plats i solen: Vintersol
Dr Phil
Efter fem
Keno
TV4Nyheterna
Sporten
TV4Vädret
Farmen
Solsidan
Flirty dancing
TV4Nyheterna
Ekonominyheterna
Sporten
TV4Vädret
Hawaii five-0
Law & order: Special
victims unit
MotherFatherSon
Hawaii five-0
En plats i solen:
Sommarsol
Husjägarna

12:50
13:50
15:20
16:50
18:00
18:15
18:28
18:33
18:45
19:30
19:55
20:00
21:00
22:00
22:30
23:30
23:35
00:20
01:10
01:55
02:25
03:05

21:00
21:22
21:30
21:45
00:00
00:30
01:30
02:00
02:15

05:00
05:30
06:15
07:00
08:00
09:00
09:30
11:15
12:30
13:30
14:20
16:25
16:50
17:50
17:55
18:00
18:15
18:45
19:30
19:45
20:00

Forum
Rapport
Forum
Rapport
Forum
Vem kan utmana Trump?
Kulturveckan
Nyheter på lätt svenska
Nyhetstecken
Oddasat
Uutiset
Hämnd och kärlek
Ishockey: SM-finaler
Tystnaden – en berättelse
om Silence
Aktuellt
Kulturnyheterna
Sportnytt
Mommy
Utrikesbyrån
Hillary
Hemma hos arkitekten
Sportnytt
Nyhetstecken

09:10 Hämnd och kärlek
11:10 Drottning Sonjas
barndomshem
11:40 Säterjäntor
12:10 Petra får en baby
12:40 Hemma hos arkitekten
13:10 Utrikesbyrån
13:40 Skidskytte: Världscupen
14:30 Anslagstavlan
14:35 Tasha 17K
15:05 Babel
16:05 Sverige idag
16:30 Vetenskapens värld
17:30 Den stora modelljärnvägskampen
18:15 Skidor: Världscupen
20:00 Kulturstudion
20:05 Parade och Pulcinella
- Picasso i Pompeji
21:10 Kulturstudion
21:15 Ballets suédois - konst,
dans och sena nätter
22:15 Kulturstudion
22:20 Midsommarnattsdröm
23:55 Kulturstudion
00:00 The Day
00:45 Vem kan utmana Trump?
01:15 Säterjäntor
01:45 Sportnytt

Nyhetsmorgon
Malou efter tio
Hem till gården
Bytt är bytt
En plats i solen: Vintersol
En plats i solen: Vintersol
Dr Phil
Efter fem
Bli vän med V75
Efter fem
Keno
TV4Nyheterna
Sporten
TV4Vädret
Postkodmiljonären
Talang
TV4Nyheterna och sport
TV4Vädret
Captain America: Civil war
Fences
En plats i solen:
Sommarsol

Melodikrysset
– 14 mars
Melodikrysset
v.11 -v.
1411
mars
1

2

3

4

5

6

7

8

9
10
11

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:.....................................................................................................................................................

Onsdag

Lördag

Go‘kväll
Morgonstudion
Rederiet
Hannahs heliga kommunion
Hem till byn
Seniorsurfarna
Janne Josefsson: Vi som
älskade Zlatan
Antikrundan
Alpint: Världscupen
Skidskytte: Världscupen
Alpint: Världscupen
Rapport
Kulturnyheterna
Sportnytt
Lokala nyheter
Go‘kväll
Rapport
Lokala nyheter
Bäst i test
Skavlan
Svenska nyheter
I maffians mitt
Rapport
Suits
Homeland
Dejta
Seniorsurfarna
No one saw a thing
Rederiet

Postadress:...........................................................................................

17:00
17:10
17:15
17:20
17:30
17:45
18:00
18:30
20:00
20:30
21:00
21:39
21:46
21:56
22:00
22:15
22:45
23:45
00:15
01:15
01:45
02:00

05:15
06:00
09:10
09:55
10:10
11:50
12:20

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

09:00
12:00
12:03
16:00
16:05
16:15

Fredag

Go‘kväll
Morgonstudion
Rederiet
Go‘kväll
Sverige!
Ambassadörens fru
Uppdrag granskning
Husdrömmar
Jills veranda
Mord och inga visor
Skidskytte: Världscupen
Strömsö
Sverige idag
Rapport, Kulturnyheterna
Sportnytt
Lokala nyheter
Go‘kväll
Rapport, Lokala nyheter
Antikrundan
Seniorsurfarna
Janne Josefsson: Vi som
älskade Zlatan
Dox: Blackfish
Rapport
The Graham Norton show
Auktionssommar
Gift vid första ögonkastet
Svenska nyheter
Rederiet
Sverige idag

05:15
06:00
09:10
09:55
10:40
11:10
11:30
12:30
13:30
14:30
15:20
17:00
17:30
18:00
18:28
18:33
18:45
19:30
20:00
21:00
21:30

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

16:05
16:45
17:30
18:00
18:28
18:33
18:45
19:30
20:00
21:00
22:00
22:30
22:45
22:55
23:35
23:40
00:40
01:40
02:25
04:45

Torsdag

Go‘kväll
Morgonstudion
Rederiet
Go‘kväll
Auktionssommar
Antikrundan
Bäst i test
The Graham Norton show
Matiné: I‘ll see you in my
dreams
Kari-Anne
McLeods döttrar
Sverige idag
Rapport, Kulturnyheterna
Sportnytt
Lokala nyheter
Go‘kväll
Rapport, Lokala nyheter
Uppdrag granskning
Jills veranda
Island och sociala medier
Lärlabbet
Briljanta forskare
Skam España
Rapport
Skavlan
Husdrömmar
McLeods döttrar
Rederiet
Sverige idag

Melodikrysset lördag kl. 10.03 i P4. Lösningen ska vara inne senast onsdag
i nästa vecka. Adress: Melodikrysset, Sveriges Radio P4, 109 12 Stockholm.

Onsdag
05:15
06:00
09:10
09:55
10:40
11:40
12:40
13:40
14:30

ONSDAG 11 MARS 2020

MELLERUDS NYHETER

21:00
21:45
22:35
22:40
00:40
02:10
02:40

Strömsö
Go‘kväll
Fråga doktorn
Uppdrag granskning
Mästarnas mästare
Vinterstudion
Alpint: Världscupen
Freestyle: Puckelpist
Alpint: Världscupen
Alpint: Världscupen
Vinterstudion
Vinterstudion
Bäst i test
Helgmålsringning
Sportnytt
Rapport
Sverige!
Vem vet mest?
Rapport
Sportnytt
Seriestart: Smartare än en
femteklassare
Luuk & Hallberg
Kommissarie Bancroft
Rapport
Lördagsbio: Steve Jobs
Nattfilm: Coherence
Janne Josefsson: Vi som
älskade Zlatan
Stan Lee‘s Lucky Man

05:25 Världens häftigaste
tårtor
06:00 Fixer upper
07:00 Bygglov
07:55 Nyhetsmorgon
11:30 Talang
13:30 Tillsammans med
Strömstedts
14:30 Ishockey: tba–tba
17:55 Keno
18:00 Trav: –
19:00 TV4Nyheterna
19:10 Sporten
19:25 TV4Vädret
19:30 Postkodmiljonären
19:55 Lotto, Joker och Drömvinsten
20:00 Stjärnornas stjärna
22:00 TV4Nyheterna
22:05 TV4Vädret
22:15 Mission: Impossible 2
00:45 Rush hour 3
02:30 Poltergeist
04:20 Världens häftigaste tårtor

Stöd lokal
journalistik
Vårt bankgiro är: 5757-5581.
Skriv ”Stödprenumeration”.
Swishnummer: 123 029 62 69.
Skriv ”Stödprenumeration”.
Att komma in till oss på redaktionen och ge sitt bidrag direkt
går också bra.
Stödprenumeration 2020
kostar bara 340 kronor

ELLERUDS
YHETER
MN

 LOKALTIDNINGEN FÖR MELLERUD

14:00 UR Samtiden
17:00 Antikmagasinet
17:30 Murar, gränser och
taggtråd
18:20 Övergivna byggnader
19:05 Världens natur: Serengeti
20:05 Seriestart: 15 grader östlig
längd
21:00 Gubbar bakom flötet
21:30 Den genetiska
revolutionen
22:20 Mitt syskon, min hjälte
23:15 Ett vildare Europa
00:05 Omöjlig ingenjörskonst

20:00
21:00
21:45
22:30
22:45
22:55
23:40
00:40
01:35

Ishockey: SM-finaler
Rederiet - syntolkat
McLeods döttrar
Sverige möts
Briljanta forskare
- syntolkat
Suits
Elitstyrkans hemligheter:
Danmark
Hem till byn - syntolkat
Vargblod

05:10
05:35
06:00
06:25
06:45
07:35
08:30
09:30
10:30
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
23:30
00:30
02:00
02:55
03:45
04:30

Family guy
Cops
Just shoot me
Community
Våra värsta år
Simpsons
Face off
Kung av Queens
Just shoot me
Cops
Buffy the vampire slayer
Kung av Queens
NCIS: Los Angeles
2 1/2 män
NCIS: Los Angeles
Seinfeld
How I met your mother
Simpsons
UEFA Champions League
How I met your mother
Family guy
American dad
2 1/2 män
Buffy the vampire slayer
American dad

Torsdag
14:00 UR Samtiden
17:00 Flashmob med
symfoniorkester
17:05 Historiejägarna
17:35 Omöjlig ingenjörskonst
18:20 Historien om Kina
19:20 Året i New Forest
20:10 Murar, gränser och taggtråd
21:00 Antikmagasinet
21:30 Asiens turbulenta historia
22:15 Afrikas Galapagos
23:05 Nattsändningar
20:00
20:45
21:00
21:30
22:00
23:00
23:45
00:15
01:00
01:30
02:00

Rederiet - syntolkat
Mästarkvalet - syntolkat
Seniorsurfarna - syntolkat
Vi som älskade Zlatan
- teckenspråkstolkat
Hem till byn - syntolkat
Dejta - syntolkat
Jaktliv - syntolkat
Gift vid första ögonkastet
- syntolkat
Rättighetsbärarna - syntolkat
Seniorsurfarna - teckenspråkstolkat
Nattsändningar

05:10
06:00
06:25
06:45
07:35
08:30
09:30
10:30
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
00:25
01:25
02:25
03:15
04:00
04:45

Family guy
Just shoot me
Community
Våra värsta år
Simpsons
Face off
Kung av Queens
Just shoot me
Cops
Buffy the vampire slayer
Kung av Queens
NCIS: Los Angeles
2 1/2 män
NCIS: Los Angeles
Seinfeld
How I met your mother
Simpsons
Seinfeld
Django unchained
How I met your mother
Family guy
American dad
2 1/2 män
Buffy the vampire slayer
American dad

Fredag
14:00
17:00
17:30
18:20
18:50
19:20
20:10
21:00
21:50
22:35
23:35

UR Samtiden
Antikmagasinet
Året i New Forest
Historiejägarna
Antikduellen
Mat med Mosley
Skratt och gråt
Kanaler, båtar och kärlek
Övergivna byggnader
Historien om Kina
Dokument utifrån:
Amazons värld
00:35 Omöjlig ingenjörskonst
20:00
21:00
22:00
22:45
23:35
00:15
01:00

Ishockey: SM-finaler
Bäst i test - syntolkat
Rederiet - syntolkat
Hem till byn - syntolkat
No one saw a thing
Mr. Robot
Mästarnas mästare
- teckenspråkstolkat
02:00 Mästarkvalet
- teckenspråkstolkat
02:15 Vargblod

05:10
06:00
06:25
06:45
07:35
08:30
09:30
10:30
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:55
01:25
02:20
03:05
03:50
04:35

Family guy
Just shoot me
Community
Våra värsta år
Simpsons
Face off
Kung av Queens
Just shoot me
Cops
Buffy the vampire slayer
Kung av Queens
NCIS: Los Angeles
2 1/2 män
NCIS: Los Angeles
Seinfeld
Tattoo fixers
Simpsons
Seinfeld
Taken
The wedding crashers
Svenska fall
Hassel
American dad
Buffy the vampire slayer
American dad

Lördag

09:00 UR Samtiden
15:00 Mardalsfossen
- vattenfall
15:15 Historiejägarna
15:45 Antikmagasinet
16:15 Mitt syskon, min hjälte
17:10 Kanaler, båtar och kärlek
18:00 15 grader östlig längd
18:55 Gubbar bakom flötet
19:25 Övergivna byggnader
20:10 Året i New Forest
21:00 Leopardhonan
21:50 Asiens turbulenta historia
22:40 Skratt och gråt
23:30 Ett vildare Europa
00:20 Murar, gränser och taggtråd
20:00
21:00
21:45
22:25
23:25

Jills veranda
Dejta
DNA
Antikrundan
Mästarnas mästare
- syntolkat
00:25 Mästarkvalet - syntolkat
00:40 Husdrömmar - syntolkat
01:40 Vargblod

05:00
05:25
06:00
06:25
07:10
08:00
09:00
10:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
17:30
18:00
19:00
20:00
20:30
21:00
22:55
01:05
02:50
03:15
04:05
04:50

American dad
Cops
Simpsons
Just shoot me
Community
My name is Earl
The history of comedy
Brit cops
Simpsons
Just shoot me
Men at work
The Mick
Man with a plan
Brooklyn nine nine
Making history
Gränsbevakarna USA
Lethal weapon
Simpsons
Family guy
Dodgeball: En komedi som
siktar lågt
Ghost rider
Taken
Bordertown
Tattoo fixers
American dad
2 1/2 män

ONSDAG 11 MARS 2020

Måndag

Söndag
05:00
05:30
06:15
07:15
08:15
09:15
09:30
10:30
11:50
12:30
13:15
14:00
15:15
16:30
17:00
17:10
17:55
18:00
18:15
19:00
19:30
20:00
21:00
22:30
23:30
23:35
00:25
01:55
04:45

Sverige!
Vem vet mest?
Husdrömmar
Auktionssommar
Antikrundan
Vinterstudion
Alpint: Världscupen
Freestyle: Puckelpist
Vinterstudion
Alpint: Världscupen
Skidskytte: Världscupen
Vinterstudion
Skidskytte: Världscupen
Vinterstudion
Tjejernas dag
Vem vet mest?
Sportnytt
Rapport, 18:10 Lokala nyheter
Landet runt
Sportspegeln
Rapport, 19:55 Lokala nyheter
Mästarnas mästare
DNA, 21:40 Homeland
Motor: Rally-VM
Rapport
Mord och inga visor
Veckans brott, 00:55 Jills veranda
Dejta, 02:40 Luuk & Hallberg
Strömsö
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05:15
06:00
09:10
09:50
10:35
11:05
11:50
12:50
14:30
15:30
15:45
16:45
17:30
18:00
18:28
18:33
18:45
19:30
20:00
21:00
21:45
22:00
22:30
22:45
22:50
00:50
01:35
02:15
04:45

Landet runt
Morgonstudion
Vem vet mest?
Landet runt
Sportspegeln
Gift vid första ögonkastet
Skavlan
Matiné: Kurragömma
Mästarnas mästare
Mästarkvalet 2020
Hem till byn
McLeods döttrar
Sverige idag
Rapport, 18:15 Kulturnyheterna
Sportnytt
Lokala nyheter
Fråga doktorn
Rapport, 19:55 Lokala nyheter
Husdrömmar
Dejta
Mötet
Första dejten
Hollyweed – nu även i Sverige?
Rapport
Nattfilm: Wild Tales
Kommissarie Bancroft
DNA
McLeods döttrar
Sverige idag

Tisdag
09:10 Fråga doktorn
09:55 Island och sociala
medier
10:25 Lärlabbet
10:40 Briljanta forskare
10:50 Dejta, 11:35 K-märkta ord
11:40 Husdrömmar
12:40 Skavlan
13:40 The Graham Norton show
14:30 Matiné: Farligt löfte
15:50 Hem till byn
16:45 McLeods döttrar
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 Seriestart: Trädgårdstider
21:00 Gift vid första ögonkastet
21:45 Den sista sommaren
22:00 Veckans brott
22:30 No one saw a thing
23:10 Rapport
23:15 Antikrundan
00:15 Första dejten
00:45 Dejta, 01:30 Svenska nyheter
02:00 McLeods döttrar
04:45 Sverige idag

Söndag
09:00
15:00
15:30
16:25
17:15
18:05
19:30
20:15
21:00
21:50
22:40
23:35
00:35

UR Samtiden
Antikduellen
Skratt och gråt
Mat med Mosley
Året i New Forest
Dox: Blackfish
Omöjlig ingenjörskonst
Seriestart: Djurvärldens underbara
ungar
15 grader östlig längd
Mellan himlavalv och jordklot
Mitt syskon, min hjälte
Historien om Kina
Den genetiska revolutionen

20:00
21:00
22:45
23:15
23:45

Mästarnas mästare - syntolkat
The Riot Club
Petra får en baby
Utrikesbyrån
Janne Josefsson: Vi som älskade
Zlatan - teckenspråkstolkat
00:15 Hem till byn
01:05 Rederiet - syntolkat
01:50 Vargblod

05:15
06:00
06:25
07:10
07:35
08:30
09:30
10:30
12:30
13:30
14:00
15:25
17:30
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
02:55
03:15
04:00
04:45

Men at work
Simpsons
Just shoot me
Community
My name is Earl
The history of comedy
Superstore
Brit cops
Fresh off the boat
Brooklyn nine nine
Simpsons
Eragon
Man with a plan
Face off
Ink master
Amazing race
I huvudet på en mördare
Taken
NCIS: Los Angeles
Gränsbevakarna USA
The Mick
Tattoo fixers
Bordertown
NCIS: Los Angeles
Taken
2 1/2 män

Måndag

08:40 Sverige idag
09:00 Tystnaden – en berättelse om
Silence
10:00 Gudstjänst
10:45 Parade och Pulcinella - Picasso i
Pompeji
11:50 Ballets suédois - konst, dans och
sena nätter
12:50 Svansjön
13:15 Ishockey: SM-finaler
16:00 Anslagstavlan
16:05 Sverige idag
16:15 Rapport
16:20 Sverige idag på meänkieli
16:30 Tasha 17K
17:00 Keine Ahnung
17:10 Kortfilmsklubben - engelska
17:32 Skriv ord som känns
18:00 Viddernas väktare
18:10 Skidor: Världscupen
20:00 Babel
21:00 Aktuellt
21:15 Agenda
22:00 Dokument utifrån: Amazons värld
22:55 Gudstjänst
23:40 Den stora modelljärnvägskampen
00:40 Scenerna som förändrade filmen
01:10 Skam Deutschland

07:40 Sverige idag
08:00 Keine Ahnung
08:10 Kortfilmsklubben - engelska
08:32 Skriv ord som känns
09:00-16:15 Forum
12:00, 16:00 Rapport
16:15 Gudstjänst
17:00 Svart kärlek
17:10 Norge från luften
17:15 Nyheter på lätt svenska
17:20 Nyhetstecken, 17:30 Oddasat
17:45 Uutiset, 18:00 Kulturveckan
18:30 Tystnaden – en berättelse om
Silence
19:30 Hämnd och kärlek
20:00 Vetenskapens värld
21:00 Aktuellt
21:39 Kulturnyheterna
21:46 Lokala nyheter
21:56 Nyhetssammanfattning
22:00 Sportnytt
22:15 Jaktliv
22:45 Scenerna som förändrade filmen
23:15 Skam Deutschland
23:35 Agenda
00:20 Utrikesbyrån
00:50 Petra får en baby
01:45 Sportnytt, 02:00Nyhetstecken

09:00-16:00 Forum
12:00, 16:00 Rapport
16:15 Agenda
17:00 Nordsjöns livsnerv
17:15 Nyheter på lätt svenska
17:20 Nyhetstecken
17:30 Oddasat
17:45 Uutiset
18:00 Hämnd och kärlek
18:30 Världens häftigaste ormar
19:25 Grisen Hege
19:30 Utrikesbyrån
20:00 Josefin & Florin
21:00 Aktuellt
21:39 Kulturnyheterna
21:46 Lokala nyheter
21:56 Nyhetssammanfattning
22:00 Sportnytt
22:15 Aktion fjällräv
22:40 Skidor: Världscupen
00:20 Tystnaden – en berättelse om
Silence
01:20 Sändningsuppehåll
01:45 Sportnytt
02:00 Nyhetstecken

05:00 Fixer upper
05:55 Bygglov
06:55 Leif GW om: Blattarna som
byggde Sverige
07:55 Nyhetsmorgon
11:30 Stjärnornas stjärna
13:20 Farmen
13:50 Solsidan
14:55 Flirty dancing
15:55 Bonde söker fru – Jorden runt
16:55 Sveriges mästerkock
17:55 Keno
18:00 Bingolotto
19:00 TV4Nyheterna
19:10 Sporten
19:25 TV4Vädret
19:30 Bingolotto
20:00 Farmen
21:00 Robinson
22:00 TV4Nyheterna
22:05 TV4Vädret
22:15 Wallander: Hämnden
00:20 Brottsjournalen
01:25 Tunn is
02:25 En plats i solen: Vintersol
04:25 Världens häftigaste tårtor

05:10
05:45
10:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:50
19:00
19:15
19:20
19:30
20:00

05:45
10:00
12:00
12:30
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:50
19:00
19:15
19:20
19:30
20:00
21:00
22:00
22:30
22:40
22:55
23:00
23:55
00:50
01:50
02:55
03:50
04:50

21:00
22:00
22:30
22:40
22:55
23:00
23:55
00:50
01:45
02:55
03:50
04:50

Världens häftigaste tårtor
Nyhetsmorgon
Malou efter tio
Hem till gården
Bytt är bytt
En plats i solen: Vintersol
En plats i solen: Vintersol
Dr Phil
Efter fem
Keno
TV4Nyheterna
Sporten
TV4Vädret
Robinson
Leif GW om: Blattarna som
byggde Sverige
Tunn is
TV4Nyheterna
Ekonominyheterna
Sporten
TV4Vädret
Hawaii five-0
Law & order: Special victims unit
Law & order: Special victims unit
MotherFatherSon
Hawaii five-0
En plats i solen: Sommarsol
Husjägarna

Nyhetsmorgon
Malou efter tio
Hem till gården
Hem till gården
Bytt är bytt
En plats i solen: Vintersol
En plats i solen: Vintersol
Dr Phil
Efter fem
Keno
TV4Nyheterna
Sporten
TV4Vädret
Robinson
Bonde söker fru – Jorden runt
Brottsjournalen
TV4Nyheterna
Ekonominyheterna
Sporten
TV4Vädret
Hawaii five-0
Law & order: Special victims unit
Law & order: Special victims unit
MotherFatherSon
Hawaii five-0
En plats i solen: Sommarsol
Husjägarna

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

14:00
17:00
17:30
18:20
19:10
20:00
21:00
22:00
22:50
23:40

UR Samtiden
Gubbar bakom flötet
15 grader östlig längd
Skratt och gråt
Kanaler, båtar och kärlek
Historien om Kina
Världens natur: Serengeti
Året i New Forest
Asiens turbulenta historia
Mellan himlavalv och jordklot

20:00
21:00
21:45
22:15
22:45

Husdrömmar - syntolkat
Dejta - syntolkat
Sportspegeln - teckenspråkstolkat
Jaktliv - syntolkat
Mästarnas mästare
- teckenspråkstolkat
Mästarkvalet - teckenspråkstolkat
Agenda - teckenspråkstolkat
McLeods döttrar
Rederiet - syntolkat

23:45
00:00
00:45
01:30

05:05
06:00
06:25
06:45
07:35
08:30
09:30
10:30
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
02:50
03:35
04:00
04:50

Amazing race
Just shoot me
Community
Våra värsta år
Simpsons
Face off
Kung av Queens
Just shoot me
Cops
Buffy the vampire slayer
Kung av Queens
NCIS: Los Angeles
2 1/2 män
NCIS: Los Angeles
Seinfeld
How I met your mother
Simpsons
Seinfeld
Simpsons
Lethal weapon
How I met your mother
Family guy
American dad
2 1/2 män
Buffy the vampire slayer
American dad
Hassel
Family guy

Tisdag
14:00
17:00
17:10
17:40
18:30
19:20
20:10
21:00
22:00
22:55
23:40
00:30

UR Samtiden
Vrakdykarna
Historiejägarna
Mat med Mosley
Mellan himlavalv och jordklot
Asiens turbulenta historia
Leopardhonan - nattens jägare
Dokument utifrån: Amazons värld
15 grader östlig längd
Övergivna byggnader
Den genetiska revolutionen
Murar, gränser och taggtråd

20:00 Trädgårdstider - syntolkat
21:00 Gift vid första ögonkastet
- syntolkat
21:45 McLeods döttrar
22:30 Hillary
23:30 Agenda - teckenspråkstolkat
00:15 Hem till byn - syntolkat
01:15 Rederiet - syntolkat

05:15
05:35
06:00
06:25
06:45
07:35
08:30
09:30
10:30
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
23:30
00:30
01:30
02:30
03:35
04:20

Family guy
Cops
Just shoot me
Community
Våra värsta år
Simpsons
Face off
Kung av Queens
Just shoot me
Cops
Buffy the vampire slayer
Kung av Queens
NCIS: Los Angeles
2 1/2 män
NCIS: Los Angeles
Seinfeld
How I met your mother
Simpsons
UEFA Champions League
How I met your mother
Family guy
American dad
2 1/2 män
Buffy the vampire slayer
American dad

NYTT!

30
30
Visning torsdag 26/3 kl. 17 -18

Kommande

NYTT!
MELLERUD – Linégatan 37

Villa med pool! Tegelvilla med centralt läge. 5 rok. Boa/
bia 105/67 kvm. Tomt 1.189 kvm. Väl underhållen villa.
Sällskapsrum m. öppen spis i anslutning till uteplats
vid pooldäck. Centralvärme. Relax med bastu.

Pris 1.490.000:-

BRÅLANDA – Markustorp

Bo på landet! Stilig 1920-tals villa med ogenerat läge.
Boa 117 kvm, 6 rok. Tomt 2.640 kvm. Burspråk och inglasad altan. Ljus och fräsch interiör. Rymlig gäststuga
och dubbelgarage. Ca 2 km till Vänern.

Pris: 1.850.000:-

MELLERUD – Stomgatan 6

Väl underhållen enplansvilla med garage, 5 rok varav
4 sovrum. 137 kvm. Tomt 1.104 kvm. Inglasad altan.
Lugnt villakvarter.

Pris: 1.995.000:-

rmanent?

Bygga nytt/Renovera? Fritid/Pe

Tel. 0530-125 40
christina@mellerudsnyheter.se

Storgatan 20, Mellerud
www.mellerudsnyheter.se

MELLERUD – Guttvik 10

Fastighet med sjöutsikt. Bygga nytt el renovera?
Fritidshus 37/10 kvm. Tomt 1810 kvm. Borrad brunn,
el, del i arrenderad mark ner till strand med brygga,
båtplats i Vänern.

Pris 900.000:-

Tel. 0530-470 50
0730-48 42 00

carina.udd@stefanssons.se
www.stefanssons.se
FÖLJ OSS PÅ
FACEBOOK

NYTT!
ÅSENSBRUK – Storvägen 46 M

Fräsch bostadsrättslägenhet, 2 rok. Boa 64 kvm. I fint
och ljust skick. Centralt läge. Hyra 2.085:-.

Pris 245.000:-

Utbyggnad av E45 är inne i sitt första skede
alltför stora kostnader, menade Boel Olin.
Flera korsningar, som den
i Tån och vid Nuntorp, är
farliga.

I studien från 2003 är remsan mellan de röda linjerna reserverad för vägutbyggnad förbi Melleruds tätort.

MELLERUD
Onsdag förra veckan var
Boel Olin, projektledare
på Trafikverket, i Mellerud
och informerade handlare
och köpmän om utbyggnad av E45.
Boel Olin är projektledare
för den Åtgärdsvalsstudie
som görs för sträckan Vänersborg – Mellerud. En
ÅVS är det allra första steget
i planeringsprocessen.
I den tar man reda på vilka
behov och problem som finns
och vad som är viktigast.
Trafikverket ska sedan fö-

reslå kostnadseffektiva lösningar och avgöra om det är
genomförbart och realistiskt.
Det finns en studie från 2003
som grund.
När studien är klar prövas
sträckan mot den nationella
infrastrukturplanen för att få
finansiering. Det finns inga
pengar avsatta för detta projekt idag
– Vi ser att sträckan är akut
och lyfter in ett faktaunderlag i studien, sade Boel Olin.
200 påfarter från åker
Det är skiftande standard och
miljö på sträckan Mellerud

– Vänersborg. Den är starkt
trafikerad, går genom samhällen och är speciell genom
att det finns mycket jordbruk
längs vägen. Det finns 200
påfarter till åkrar längs
sträckan. Det betyder mycket långsamtgående fordon
och frågan är var de ska köra
på en 1+2-väg med mittseparering.
– Vi har haft ett gott samarbete med LRF om att använda busshållplatser för att
släppa förbi fordon, men det
är inte möjligt idag då busshållplatserna är för korta. Det
kan gå att göra något åt utan

Framkomlighetsproblem
Samtal med åkeribranschen
har visat att det finns framkomlighetsproblem i Mellerud.
– Trafiksäkerhet och framkomlighet är svårt i Mellerud
om vi ska gå igenom som
idag. Det skulle betyda att
stänga anslutningsvägar och
ta bort övergångsställen. E45
är ett viktigt stråk för långväga godstransporter. Kommuner som har genomfarter
jobbar med att bli av med
dem idag, säger Boel Olin.
Om vägen kommer att gå
runt tätorterna ska det vara
enkelt att ta sig till pendelparkeringar vid tågstationer.
Tågtrafiken kommer att
byggas ut och det kommer att

Boel Olin, Trafikverket, till höger. De två lyssnande herrarna är t.v BengtÅke Lövgren, Melleruds Handel och Göran Andersson, Ute&Inne.

bli färre bussar när det är
klart.
– Nu tittas på dubbelspår
hela sträckan till Norge. Norgetrafiken ska gå genom
Dalsland, det är inte aktuellt
med Bohusbanan, sade Olin.
Morgan E Andersson förklarade att man i Mellerud
haft en egen workshop om

E45, samt deltagit i Trafikverkets workshop.
– Vi har sampratat med
Vänersborgs kommun om att
börja utbyggnaden av E45
söderifrån, sade han.
Genomförandetiden
av
projektet är 20-30 år.
Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

ÅRSMÖTE
Årsmöte Föreningsarkivet i
Mellerud. Ombud och styrelse träffades till årsmöte
tisdagen 3 mars i Erikstads
bygdegård. Innan förhandlingar började, hade representanter från bygdegårdsföreningen ordnat med goda
smörgåsar och hembakad
tosca kaka. Allt mycket välsmakande.
Ordförande
Lisbeth
Berglöv påbörjade årsmötet
med att hälsa alla välkomna.
Mötesfunktionärer valdes,
ordförande Lisbeth Berglöv,
sekreterare Kjell Åberg. Justeringspersoner Kjell Karlsson och Paula Törnqvist. I år
var det 24:e verksamhetsårets verksamhet som skulle
redovisas. Kan nämna att 52
medlemsorganisationer är

medlemmar. Föreningsarkivet, nämns i dagligt tal för
FAM. Uppgiften är att hjälpa
föreningar med arkivfrågor
och ta hand om till exempel
inlämnde protokollsböcker
och viktiga handlingar. Vid
årskiftet fanns 352 inlämnade arkiv.
Verksamhets- och ekonomisk berättelse godkändes
och lades till handlingarna.
Ansvarsfrihet beviljades.
Styrelsen består av: Lisbeth Berglöv, ordförande,
Inga Eklund, kassör, Kjell
Åberg, sekretetare. Övriga:
Evert Magnusson, Bo Andersson, Bertil Landegren
med Roland Björndahl och
Ann-Christin Larsson som
ersättare. Arne Östergren
hade avböjt fortsatt uppdrag,

Arne Östergren t.v berättade om Erikstads bygdehistoria. Här med FAM:s
ordförande Lisbeth Berglöv.

han avtackades av ordförande som överlämnade blommor.
När årsmötesförhandlingarna var klara, vidtog en
programpunkt där Arne Östergren och Anneli Andersson
skulle berätta om Erikstads
bygdehistoria. Tyvärr blev
Annlie sjuk, så Arne gav med
stor bravur en intressant berättelse om bygden. Han berörde olika företag som varit
aktuella genom åren och
nämnde Hellbergs industrier
som startade i Erikstad. I dag
finns flera företag med främsta inriktning mot lantbruksnäringen. Många driftiga
jordbrukare samt svinuppfödare finns i socknen. Han
berättade om Arbetshemmet
och fångvårdsanstalten på
Västergården. Det fanns tidigare flera affärer, poststation
och telefonstation. Järnvägens tillkomst hade också en
stor betydelse. Arne berättade om episoder på Björkvallen, ortens idrottsplats som
låg vid parkeringen Bergs
kullar. Han kom även in på
tillkomsten och bygget av
bygdegården som har til�läggsisolerats och byggts till
vid några tillfällen.
Stort tack till Arne för
denna intressanta berättelse.
Kvällen avslutades med
dragning av utdelade lotter
och med skänkta vinster.
Ordföranden tackade alla för
en trivsam kväll.
Text och foto:
Evert Magnusson

Politiker och tjänstemän tittade i måndags på E45 reservatets sträckning vid Västerråda, bland andra Jonas
Söderqvist, kart/GIS-ingenjör, Jörgen Eriksson (KiM), Michael Melby (S) och kommunchef Sophia Vikström.

Välkommen till debatt och insändarsidorna!

DEBATT
Ersätt reseavdraget
med glesbygdsbidrag

Du får använda signatur i tidningen, men måste alltid uppge namn, adress
och telefonnummer för redaktionen. Vi förbehåller oss rätten att korta texten, sätta rubrik eller avstå från publicering. Manus returneras ej. Maila din
insändare till: redaktion@mellerudsnyheter.se OBS! Max 2000 tecken.

Vem vill ha ett reseeavdrag
som är förknippat med fusk,
leder till onödigt bilåkande
och gynnar höginkomsttagare i storstadslän?
Förhoppningsvis ingen.
Så äntligen finns ett nytt
förslag på skattelättnad, baserat på avstånd istället för
kostnad. Det gynnar kollektivtrafik och även samåkning, då alla i en bil kan göra
reduktion. För långväga
pendlare med bilen som enda
alternativ, finns ett biltillägg.
Avdraget görs om till reduktion, och summan blir därmed lika stor oavsett inkomst.
En sådan modell är precis
vad klimatet och rättvisan
behöver.
Så vad är remissinstanserna oroade över?
Först ska sägas att de flesta
gillar idén om en avståndsbaserad skattereduktion. Den
anses enkel och rättvis.
Remisskommuner
med
gles kollektivtrafikstruktur

är dock oroade för ökade
kostnader för bilpendlare
med mindre än 30 km till
jobbet – den föreslagna,
höjda gränsen. Många vill
sänka den. Då slipper arbetsgivarna åtgärda bilberoendet
hos sina anställda, eller hitta
nya sätt att attrahera personal
och de anställda slipper
ändra resmönster.
Det föreslagna biltillägget,
som ges från 30 km till dem
med bristfällig kollektivtrafik, får kritik av Skatteverket.
Tillägget anses komplicera
systemet och ge orättvisa
tröskeleffekter – den med 29
km får noll, men den med 30
och uppåt får 20 kr/dag och
om ännu längre även en rörlig del. Att biltillägget dessutom bygger på samma sorts
tidsvinstkrav som är den
stora fel- och fuskkällan
idag, får också kritik av Skatteverket.
Så finns en oro för regionminskning, vilket verkar

härstamma från att den genomsnittliga
arbetsresan
förväntas bli runt en kilometer kortare.
Så vad ska regeringen göra
med denna 91-åring till skattesubvention? Ska man undanta pendlare i storstadsregionerna och sänka gränsen
till 15 km och samtidigt ta
bort biltillägget med tillhörande tidsvinstkrav?
Då blir kollektivresenärer
i storstadsregionerna utan
reduktion, men framför allt
blir storstadsbilisterna det.
Och staten får loss pengar till
mer förnybart i glesbygd, så
att glesbygdsborna kan bila
fossilfritt.
Och vi kan döpa om reseavdraget till en skattereduktion för pendling i glesbygd,
där kollektivtrafiken inte
räcker till.
Anna Lindén
mobilitetsansvarig,
2030-sekretariatet

